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Dumpsites are a global problem. They receive roughly 40% of the world’s waste and they serve about 3.5-4 billion people. The 
50 biggest dumpsites affect the daily lives of 64 million people, a population the size of France. As urbanization and population 
growth will continue, it is expected that at least several hundreds of millions more people will be served by dumpsites, mainly in 
the developing world.   

Although there is a lack of systematic long-term epidemiological studies that fully document the health impacts from dumpsites, 
the existing scientific evidence demonstrates very important health risks.

The health problems associated with dumpsites are related to their emissions, which usually involve PoPs (persistent organic 
pollutants), heavy metals and VoCs (volatile organic compounds). The actual health risks depend on the practices followed and on 
the type of the waste disposed of in each dumpsite, as well as on the environmental and social conditions of the area. 

open burning and animal feeding increase the health risks substantially, the first by direct emissions of dangerous pollutants and 
the second by transferring the pollutants to the food chain.

uncontrolled disposal of hazardous and healthcare waste as well as manual on-site treatment and disposal of e-waste by informal 
workers result in important increases of all the health risks and the negative environmental impacts. 

ISWA calls upon international organizations, governments and local authorities to develop emergency programs that will identify 
the riskiest dumpsites and proceed with their closure. ISWA considers the closure of the dumpsites as a global health emergency 
and it will work closely with all the involved stakeholders to accelerate programs, initiatives and investments that will result in a 
world free of dumpsites. 

key-meSSAGeS
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The birth of modern solid waste management (SWM) is associ-ated with the era which saw the development of sanitation in the middle of 19th  century in the UK. The Victorians were possibly the first to establish and widely implement legislation that mandated the  collection  and  disposal  of  municipal  solid  waste  (MSW), based on the ‘miasma’ theory (falsely) connecting the odours of putrefying  organic  matter  with  infectious  disease  transmission.
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The recent seminal Global Waste Management Outlook (GWMO) (United  Nations  Environment  Programme  and  International Solid Waste Association, 2015) estimated 2 billion people without access to primary waste collection and 3 billion people without safe waste disposal services.
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From time to time, particular cases stand out and are studied in-depth or break into the news, usually just with anecdotal evidence supporting them. Recently, a massive fire at the dumpsite of Mumbai, India, created a stir because the sheer magnitude of the plume became visible from satellites in space. Epidemics of infectious diseases were reported  to  breakout,  supposedly owing  to  flooding  caused  by  uncollected  plastic  bags  that blocked the drainage systems, or by mosquito species known to cause  dengue  and  yellow  fever  breeding  in  discarded  tyres. Some  places,  such  as Accra,  Nigeria,  where  massive  e-waste quantities  are  reprocessed  by  improper  means,  have  gained  a reputation  for  extreme  pollution  and  associated  acute  health impacts to the locals.
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INTRoDUCTIoN

The purpose of this report is to highlight the severe health risks that are posed by dumpsites to tens of millions of people. Since 
people exposed to dumpsite risks will continue to grow, due to rapid urbanization and the lack of sound waste management systems 
in the developing world, the closure of dumpsites should be considered a global health emergency. International organizations, 
governments and local authorities should develop appropriate plans that will gradually substitute dumpsites by better-controlled 
and less impacting infrastructure.  

The report starts with facts and figures regarding dumpsites in the modern world. Then a conceptual framework for dumpsites is 
presented and their main characteristics are discussed. 

The main part of the report presents the scientific evidence for health risks from dumpsites, the impacts on workers, informal 
recyclers and nearby residents and the factors affecting the extent of those impacts. A note on the economic valuation of the 
health impacts is also included in order to highlight the importance and the difficulties involved in such an analysis. 

Finally, the report closes with some conclusions and recommendations for further research.

The report is part of ISWA’s Scientific and Technical Committee work-program 2014-2015.  



% of population in developing countries without access to minimum waste 
management servise 
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Waste Atlas 2014 report lists the world’s 50 biggest dumpsites and highlights their environmental and health impacts5. According 
to the estimates provided, those 50 dumpsites affect the lives of 64 million people (a population the size of France) and they host 
on-site more than 50,000 informal sector recyclers.  

open dumping usually takes place close to the urban centers and in some cases residential areas are formed and expanded around 
the dumpsites. Almost all of the world’s 50 biggest dumpsites5 are located near or even within urban areas and close to natural 
resources. 42 out of the 50 dumpsites have settlements in a distance of less than 2 km, 44 dumpsites are close (less than 10 km) to 
natural resources and 38 dumpsites are close to water sources such as rivers, lakes, oceans, posing a threat to marine and coastal 
pollution. obviously, although unquantified, the contribution of dumpsites to marine litter is substantial.

1. An old Problem beComeS A GlobAl CHAllenGe

Disposal through open dumping with open 
burning was the norm in most developing 
countries until the turn of the 21st century. This 
practice has led to creation of dumpsites posing 
significant risks to neighboring communities and 
the environment. open dumping practices are 
still being practiced, as the dominant method, 
in both low-income and upper middle-income 
countries. The practice tends to be eliminated 
in the developed world, although there are still 
reports of illegal dumpsites 1,2 . Recent reports 
indicate that roughly 3.5 - 4 billion people 
are served by dumpsites where 40% of the 
total waste generated is disposed of 3,4 . The 
geographical distribution of population without 
access to regular collection and sound disposal 
of waste is presented in Figure 1.  

Figure 1: Percentage of population in developing countries without access 
to regular collection and sound disposal of solid waste  -the term ToTAl 
refers to the percentage of population of all developing countries4

1european Court of Justice decisions for Italy and Greece available at http://www.courthousenews.com/2014/12/02/eu-trashes-italy-and-greece-
for-garbage-woes.htm 

2euroPol, europol warns of increase in illegal waste dumping, 2011, available at https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-warns-
increase-illegal-waste-dumping-1053 

3ISWA, Globalization and Waste management, Phase 1, Concepts and Facts, 2012, available at http://www.iswa.org/media/publications/
knowledge-base/ 

 4d-WASTe, Waste management for everyone, 2013, available at http://d-waste.com 

5WASTe ATlAS, The World’s 50 biggest dumpsites, 2014 available at http://www.atlas.d-waste.com
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With the business as usual 
scenario dumpsites will 
account for 8-10% of the global 
anthropogenic Greenhouse 
Gas emissions in 2025 

 

$10 -$12 billion annually is the turnover of illegal 
waste shipping to dumpsites  

50% of population

40% of the waste

38 out of the 50 biggest landfills pose a threat 
for marine and coastal pollution 
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6Adhikari, b. k. and barrington, S. (2006) ‘Predicted Growth of World urban Food Waste and methane Production’, Waste management & 
Research, vol.24, issue 5, pp. 421–433 

7WHo & unICeF, Progress on sanitation & drinking Water, 2010 update

8ISWA, Globalization and Waste management, Final report, available at http://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/ 

9uk environmental Investigation Agency, System Failure, The uk’s harmful trade in electronic waste, may 2011

due to both the expected increase of population and the growing 
GnI/capita in the developing world, additional amounts of 
municipal, industrial and hazardous waste are entering into the 
waste streams every day. It has been estimated that globally, 
urban food waste is going to increase by 44% from 2005 to 
20256. If present waste management trends are maintained, 
dumped or landfilled food waste is predicted to increase 
the landfill share of global anthropogenic Greenhouse Gas 
emissions from 8 to 10%. Considering that there is a growing 
gap between progress in providing sanitation and the growth 
of urbanization7, it is almost certain that within the next 10-15 
years much more waste will be driven to dumpsites and some 
additional hundreds of millions of people will be also served by 
dumpsites.  

dumpsites are receiving different waste streams including 
municipal waste, sewage sludge, hazardous waste, e-waste, 
healthcare waste etc. many of them are the final destination 
of illegal hazardous waste shipping (waste-trafficking) which is 
estimated at a value of between $10 and $12 billion annually 
and generates very high revenues for the criminals involved 
in the trade8. As an example, the European Union, despite 
its legislation, is a major source of e-waste, which is illegally 
exported and dumped in developing countries, an estimated 75 
per cent of e-waste generated in the EU9.  Figure 2 summarizes 
the global dimensions of dumpsites.

Figure 2: dumpsites as a global challenge
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2. DUMPSITES AND ENVIRoNMENT  
The term “open dump” is used to characterize a land disposal site where the indiscriminate deposit of solid waste takes place with 
either no - or at best - very limited measures to control the operation and to protect the surrounding environment10. 

In addition, it is typical that no planning (such as location sensitivity) or engineering measures (such as a liner system) have 
been implemented prior to the delivery of waste. An open dump has nothing to do with a sanitary landfill. Sanitary landfill is an 
acceptable waste management method, with controlled emissions and limited health and environmental impacts, while open 
dumps are exactly the opposite. In between an open dump and a sanitary landfill there is a grey area usually named as “controlled 
dump” with varying levels of engineering and environmental controls.  These vary from region to region and/or from nation to 
nation. In brief, the differences between open dumps, controlled dumps and sanitary landfills are presented below.

10ISWA, Sanitary Landfill Working Group, Key-Issue Paper on Closing of Open Dumps, 2006, available at http://www.iswa.org/media/
publications/knowledge-base/

11UNEP, Training Module - Closing an Open Dumpsite and Shifting from Open Dumping to Controlled Dumping and to Sanitary Landfilling, 
2005

Criteria open Dump Controlled Dump Sanitary landfill

Sitting of Facility unplanned and often im-
properly sited

Hydro geologic conditions considered Site chosen is based on environmental, 
community and cost factors

Capacity Site capacity is not known Planned capacity Planned capacity 

Cell planning There is no cell planning
The waste is indiscriminately 
dumped 
The working face/area is not 
controlled

There is no cell planning, but the 
working face/area is minimized
Disposal is only at designated areas

Designed cell by cell development
The working face/area is confirmed to the 
smallest area practical 
Disposal is only at designated cells

Site preparation little or no  site preparation Grading of bottom of the disposal site
Drainage and surface water control 
along periphery of the site

extensive site preparation

Leachate management No leachate management Partial leachate management Full leachate management 

Gas management No gas management Partial or no gas management Full gas management

Application of soil cover occasional or no covering 
of waste 

Covering of waste implemented regu-
larly but not necessary daily

daily, intermediate and final soil cover 
applied 

Compaction of waste no compaction of waste Compaction in some cases Waste compaction 

Access road maintenance No proper maintenance of 
access road

Limited maintenance of access road Full development and maintenance of ac-
cess road 

Fencing No fence With fencing Secure fencing with gate 

Waste inputs no control over quantity 
and/or composition of in-
coming waste

Partial or no control of waste quan-
tity, but Waste accepted for disposal 
is limited to MSW

Full control over quantity and composition 
of incoming waste
Special provisions of special types of 
wastes

Record keeping No record keeping Basic record keeping Complete record of waste volumes , types, 
sources and site activities/events

Waste picking Waste picking by scavengers Controlled waste picking and trading No site waste picking and trading

Closure No proper closure of site 
after cease of operations 

Closure activities limited to covering 
with loose or partially compacted soil 
and replanting of vegetation

Full closure and post-closured manage-
ment 

Cost low initial cost, high long 
term cost

low to moderate initial cost, high 
long term cost

Increased initial, operational and mainte-
nance costs, moderate long term cost

Environmental and health 
impacts

High potential for fires and 
adverse environmental and 
health impacts 

Lesser risk of adverse environmental 
and health impacts compared to an 
open dumpsite

Minimum risk of adverse environmental 
and health impacts

The health and environmental impacts of dumpsites are caused by the emissions  from waste decomposition, namely leachate 
and biogas.

Table 1: differences between open dumps, controlled dumps and sanitary landfills11
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leachate is a liquid produced when wastes undergo 
decomposition, and when water (due to rainfall, surface 
drainage, groundwater, etc.) percolate through solid waste 
undergoing decomposition. As the water percolates downward, 
biological and chemical constituents of the waste leach into 
the solution. The percolating water may also mix with the 
liquid that is squeezed out of the waste due to the weight of 
the material. Thus, leachate is a liquid that contains dissolved 
and suspended materials that, if not properly controlled, may 
pass through the underlying soil and contaminate sources of 
drinking water, as well as surface water. The composition of 
leachate depends on the stage of degradation and the type of 
wastes within the disposal facility. 

The decomposition of waste also brings about the generation 
of gases, mainly a mixture of methane and carbon dioxide 
(about 50-50% in anaerobic conditions), which is called 
biogas. As methane is formed, it builds up pressure and then 
begins to move through the soil, following the path of least 
resistance. often it moves sideways for a time before breaking 
through to the surface. Methane is lighter than air and is highly 
flammable. If it enters a closed building and the concentration 
builds up to about 5 to 15% in the air, a spark or a flame is likely 
to cause a serious explosion. Aside from being a flammable gas, 
methane released to the atmosphere greatly contributes to the 
depletion of the ozone layer and to climate change since it has 
approximately 21 times the global warming potential of carbon 
dioxide, over a 100 year period12. 

Soil pollution is another environmental problem caused by 
dumpsites. Waste carries different metals, which are then 
transferred to plants by different ways. depending on the 
tendency of the contaminants, they end up either in water held 
in the soil or leached to the underground water. Contaminants 
like Cd, Cu, Ni, Pb and Zn can alter the soil chemistry and have 
an impact on the organisms and plants depending on the soil 
for nutrition13. many studies show evidence of serious hazards 
caused by open waste dumping ultimately affecting the plants’ 
life cycles14.

12USA EPA, Overview of Greenhouse Gases, 2012 at http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html 

13D. Voutsa, A. Grimanis, C. Samara, Trace elements in vegetables grown in an industrial area in relation to soil and air particulate matter, 
Environ. Pollut., 94 (1996), pp. 325–335

14Syeda Maria Ali et al, Open dumping of municipal solid waste and its hazardous impacts on soil and vegetation diversity at waste dumping 
sites of Islamabad city, Journal of King Saud University - Science Volume 26, Issue 1, January 2014, Pages 59–65

  15Akpofure Rim-Rukeh, An Assessment of the Contribution of Municipal Solid Waste Dump Sites Fire to Atmospheric Pollution, Open Journal 
of Air Pollution, 2014, 3, 53-60

Waste in open dumps often becomes a breeding ground for 
vermin, flies, and other potential carriers of communicable 
diseases. open dumpsites without daily soil cover can are also 
a source of odor, dust and litter. 

When open burning of solid waste is practiced (a usual prac-
tice to reduce volume), it could result in the emission of toxic 
substances to the air from the burning of plastics and other 
materials. The toxic fumes usually increase the concentration 
of air pollutants such as nitrogen oxides (nox), sulfur oxides 
(Sox), heavy metals (mercury, lead, chromium, cadmium, etc.), 
dioxins and furans, and particulate matter15. 
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Air pollution 
Landfilled organic waste may 
contribute to the greenhouse effect 
via emissions of methane. Other 
types of gas emissions may 
contribute to the degrading of the 
ozone layer and/or may be toxic to 
scavengers or local populations. 

Fauna 
Fauna in and around 
dumpsites may be impacted 
either by direct consumption 
of the solid waste, or by 
consumption of 
contaminated plants and/or 
animals, or as a result of 
leachate effects on 
groundwater and surface 
water. 

Soil contamination 
Many contaminants (especially heavy 
metals) are trapped in the soils beneath 
dumpsites, resulting in long term 
environmental contamination

Surface and groundwater 
contamination 
Contamination of water may occur 
when leachate from the dump, via 
flow paths (on or under the surface), 
reaches groundwater or surface 
water or via direct contact with 
water. 

Flora 
Nearby plants can be 
impacted directly by 
the waste, dust or 
smoke from burning. 
The presence of dead 
vegetation is often 
associated with the 
zone of direct impact 
around dumpsites. 

Uncontrolled burning 
Open burning of solid waste (particularly 
certain types of plastics) releases smoke and 
gaseous contaminants into the air. The smoke 
commonly contains particulates, carbon 
monoxide and other contaminant gases 
including low levels of dioxins, all of which can 
be hazardous to health.   

It is important to stress that the intensity of the environmental impacts posed by a dumpsite depends on a number of 
site-specific factors like the following:

• Location

• Geological / hydrogeological conditions

• Local climate

• Local flora and fauna

• Solid waste streams, composition and quantity

• Area covered by waste

• Years of operation

• Engineered controls in place

The different waste streams disposed of at dumpsites determine not only their environmental but their health impacts 
as well, as it will be discussed in the next chapter. 

Figure 3: Interactions between a dumpsite and the environment
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3. HeAlTH rISkS by dumPSITeS  
3.1 Introduction
Several population studies document (scientifically) that 
dumpsites can have serious effects on the health and well-
being of the population16. A wide range of toxic substances 
can be released into the environment from uncontrolled waste 
disposal, for example, methane, carbon dioxide, benzene and 
cadmium. Many of these pollutants have been shown to be 
toxic for human health. The International Agency for research 
on Cancer17 classifies exposure to cadmium and benzene 
as highly carcinogenic for humans. In addition, dumpsites 
are likely to contain highly hazardous compounds resulting 
from industrial production, for example asbestos and lead. 
Previous epidemiological studies have found that two main 
health outcomes – cancer and congenital malformations – are 
statistically associated with waste exposure in dumpsites.

But before going into the details, the conceptual framework 
that describes the health risks and impacts associated 
with dumpsites needs to be outlined. Understanding this 
conceptual framework is necessary in order to put all the other 
elements in their right place. The health impacts related to 
dumpsites are directly linked to the types of the different waste 
streams that are disposed of. different waste streams involve 
different health and safety risks. besides municipal waste, 
hazardous waste, health-care waste and e-waste are going to 
be discussed.  

dumpsites’ on-site activities might increase or decrease the 
related health risks. Uncontrolled scavenging and open burning 
of waste, either for volume reduction or for metal recovery, 
are two of the most usual causes for increased health risks. 
occupational health risks and impacts to workers and informal 
sector recyclers (ISr) within dumpsites will be addressed, as 
this is a key-issue for a big part of the world and an important 
component of the on-going research.  

 16 Carla Guerriero and John Cairns, The potential monetary benefits of reclaiming hazardous waste sites in the Campania region: an economic 
evaluation, Environmental Health 2009, 8:28 doi:10.1186/1476-069X-8-28 

17 IARC: Monographs on the Evaluation of Carcinogen Risks to 29. Humans. Beryllium, Cadmium, Mercury and the Glass Manufacturing 
Industry. Volume 58. Lyon: International Agency for 30. Research on Cancer; 1993.  
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3.2 Conceptual framework
The health risks and impacts from dumpsites are associated with some of the pollutants (or 
hazardous substances) that are found in waste streams or with pollutants that are created at 
the dumpsite through physical-chemical interactions. 

•
•
•
•

The type of pollutant;
The amount or dosage (the amount or level of a pollutant a person was exposed to); 
The duration (how long did exposure occur);
The frequency (how many times the person was exposed). 

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Consequently, any effort to associate dumpsites with health risks and impacts will certainly involve evaluation of the following 
parameters19: 

Mass rate of release of both waterborne and airborne pollutants. 
Areal extent of contamination, and persistence and transformation of the pollutants and  their transformation consequent 
products. 
Concentrations and gradients of those pollutants that adversely impact air, water and  land resources.  
number of people and especially sensitive populations that could be influenced by the release of pollutants from the site. 
Total period of time over which pollutant release occurs. 
duration of exposure. 
Synergistic and antagonistic impacts of other pollutant releases or adverse health conditions that might cause an exposed 
population to be more susceptible to pollutants derived from the site. 
Characteristics of the site such as the depth of solid waste and degree of compaction. 
Characteristics of the wastes accepted by the site owner/operator during the dumpsites’ active life. 
Size of the site as defined by the total amount of solid waste disposed of and the areal coverage. 

In general terms, pollutants can move through air, soil and water. They can also settle on or 
digested by plants or animals, and can get into the air, the food chain and the water.
The different ways a person can come into contact with pollutants are called exposure 
pathways. There are three basic exposure pathways: inhalation, ingestion, and skin contact. 
Inhalation is breathing or inhaling into the lungs. Ingestion is taking something in by mouth. 
Skin contact occurs when something comes in direct contact with the skin. Ingestion can be a 
secondary exposure pathway after skin contact has occurred. 

exposures can be either acute or chronic. An acute exposure is a single exposure to a hazardous 
substance (pollutant) for a short time. Health symptoms may appear immediately after 
exposure; for example, a burn when exposed to a strong acid such as from a leaking battery.

Chronic exposure occurs over a much longer period of time, usually with repeated exposure in 
smaller amounts. For example, people who lived near Love Canal18, a leaking hazardous waste 
dump, did not notice the health effects of their chronic exposure for several years. Chronic 
health effects are typically illnesses or injuries that take a long time to develop, such as cancer, 
liver failure, or stunted growth and development. one reason chronic exposure to even tiny 
amounts of hazardous substances can lead to harm is bioaccumulation. Some substances are 
absorbed and stay in human bodies rather than being excreted. They accumulate and cause 
harm over time.

Adverse health effects depend upon the factors of exposure. Factors that play a part in whether 
or not adverse health effects may result from an exposure are: 

18Goldman LR et al. (1985). Low birth weight, prematurity and birth defects in children living near the hazardous waste site, Love Canal. Hazardous 
Waste and Hazardous Materials, 2:209-223. 

19 Kurian Joseph et al, A decision making tool for dumpsite rehabilitation in developing countries, Proc. Sardinia, Tenth International Waste 
Management and Landfill Symposium. Cagliari, Italty, October 2005
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The whole process of assessing the health risks and impacts of a dumpsite is really difficult and requires high expertise, time and 
financial resources in order to be completed. Its successful implementation requires us to manage the non-availability of specific 
data on the dose response relationship for some of the chemicals of concern and to make a number of informed assumptions and 
interpretations. 

For a better understanding of what is more or less required, it is useful to outline the study that uneP implemented regarding the 
public health impacts of the dandora dumpsite in nairobi, kenya20.  

For the implementation of the study, environmental samples (soil and water) were analyzed to determine the content and 
concentrations of various pollutants (heavy metals, polychlorinated biphenyls and pesticides) that are known to affect human 
health. Soil samples from the dumpsite were compared to samples taken from another site, which is a peri-urban residential area 
on the outskirts of Nairobi. A medical camp, located next to the dumpsite, was also set up. A total of 328 children and adolescents 
living and schooling adjacent to the dumpsite were examined and treated for various ailments. of these, 40 were referred for 
further laboratory tests that entailed blood and urine sampling to assess the impact of exposure to environmental pollutants from 
the dumpsite on human health. 

below, the flow chart of the study shows the link between the environmental pollutants from the dumpsite and public health 
impacts on the adjacent communities. This flow chart is characteristic for any similar analysis and describes the conceptual 
framework between health and dumpsites. 

The waste streams disposed of at a dumpsite are one of the most important factors that determine its health risks. Besides 
municipal waste, healthcare waste, hazardous and e-waste are common streams found in dumpsites. The problem is that in most 
dumpsites all the previous waste streams are usually present in unknown quantities and with roughly unknown interactions.

 20 UNEP, Environmental Pollution and Impacts on Public Health: Implications of the Dandora Municipal Dumping Site in Nairobi, Kenya, 2007
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Figure 4: The flow chart of the dandora study21 
shows the conceptual framework for health & 
dumpsites

21 uneP, environmental Pollution and Impacts on Public Health: Implications of the dandora municipal Dumping Site in Nairobi, Kenya, 
Summary Report, 2007

Flow Chart of the Public Health effects brought about by environmental
Pollution emanating from dandora Waste dumping Site21
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3.3 Municipal waste

organic wastes in dumpsites are biodegraded and thus they create conditions favorable for the survival and growth of microbial 
pathogens. These conditions can be further enhanced if the waste is disposed of with pathogens from human body fluids such 
as faeces, urine, blood and sputum. All are present in typical municipal waste through nappies, sanitary pads and the general 
discards from vomiting and human secretions. organic wastes also provide a food source for carriers of enteric pathogens such 
as rodents, insects, birds and larger wild mammals. Subsequently, the diffuse airborne emissions from biologically and chemically 
decomposing municipal solid wastes at dumpsites are clearly a health risk. decomposition of organic fraction in dumpsites results 
in the generation of gases and contributes to leachate formation. Thus the main sources of pollutant emissions from a dumpsite 
are as follows:

a.The wastes as they are brought onto site, normally in heavy vehicles, 
b.emissions from transport and bulldozers, compactors etc. 
c.Waste blown by the wind as it is tipped or deposited at the dumpsite, 
d.dust generated from the surface of the dumpsite and when waste is tipped or unloaded, 
e.Historical waste that have been already disposed off,
f.Any gas generated as the waste decomposes (if not collected and treated), 
g.Any leachate produced as the waste decomposes 
h.The discharges from any processes used to treat the leachate (if any at all). 

While in modern sanitary landfills all those emissions are eliminated or under complete control (due to the use of advanced 
environmental protection measures like liners, top covers, biogas and leachate management system, continuous monitoring), in 
dumpsites those emissions are uncontrolled and they are actually associated with serious health hazards.

The main pollutants associated with health risks in dumpsites are the following :.

Persistent organic Pollutants
PoPs, such as dioxins and furans (PCdds and PCdFs) are persistent non-biodegradable organic compounds produced though 
uncontrolled burning of waste, natural generation of methane gas and low temperature burning of waste to recover metals. PoPs 
trigger a biological response in humans that results in neurological, immunologic and reproductive problems22. PoPs have been 
also considered responsible for respiratory disorders23, and elevated cancer risk24.

22 S.S. White and L.S. Birnbaum, An Overview of the Effects of Dioxins and Dioxin-Like Compounds on Vertebrates, as Documented in Human 
and Ecological Epidemiology, Journal of Environmental Science and Health, Part C.,2009, 27(4), 197-211p
23 K.O.  Boadi and M. Kuitunen, Environmental and health impacts of household solid waste handling and disposal practices in third world cities: 
the case of the Accra Metropolitan Area, Ghana,Journal of environmental health,2005. 68(4), 32-36p
24 J. Krajcovicova and A.Q. Eschenroeder,  Comparative Health Risks of Domestic Waste Combustion in Urban and Rural Slovakia. Environmental 
Science & Technology, 2007, 41(19), 6847-6853p

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight



18
ISWA | WASTED HEALTH  THE TRAGIC CASE OF DUMPSITES

Heavy metals
Heavy metals can be found in dumpsite leachate, air and soil produced either from plastic burning or smelting of scrap metals and 
e-waste. Lead, mercury, cadmium and arsenic are the main heavy metals causing neurological impairments, anemia, kidney failure, 
immunosuppression, gastrointestinal and respiratory irritation, abnormalities of skeletal system, inflammation of liver, cancer of 
liver, cardiovascular diseases after chronic exposure25.

Volatile organic compounds (VoCs)
Volatile organic compounds are harmful to humans and also contribute to ground-level ozone pollution, also known as smog. 
Inhaling certain VoCs can lead to eye, nose, and throat irritation, headache, loss of coordination, nausea, and damage to liver, 
kidney, and central nervous system26.

Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
The PAHs are a class of compounds composed of two or more aromatic rings and they are present in dumpsites27. Hundreds of 
them have been identified and found as complex mixtures. They are generated by incomplete combustion, forest fire and volcanic 
eruptions or by other anthropogenic sources such as industrial production, transportation and waste incineration. They are classified 
as environmentally hazardous organic compounds by european Community (eC) and united States environmental Protection 
Agency (uS ePA), and are included in the priority pollutant list28. Several PAHs are known to be potential human carcinogens, some 
examples include benz[a]anthracene, chrysene, benzo[b]flouranthene, benzo[a]pyrene and benzo[g,h,i]perylene29. 

Hydrogen Sulfide (H2S)
Hydrogen sulphide is a colorless, flammable gas with a characteristic odor of rotten eggs. It is produced in dumpsites when 
sulphate- bearing materials (such as gypsum and plasterboard) with high concentrations, are mixed with biodegradable waste. 
The composition of the waste material and the practices followed on site will determine the amount of H2S produced. At 
low concentrations, H2S may result in irritation to the mucous membranes of the eye and respiratory tract. exposure to high 
concentrations results in depression of the central nervous system, loss of consciousness and respiratory paralysis30. other health 
effects have been reported, although data on the effects in humans following repeated exposure are limited and difficult to 
interpret because of co-exposure to other chemicals.

25 united nations environment Programme, environmental Pollution and Impacts on Public Health: Implications of the dandora municipal 
dumping Site in nairobi, kenya, 2007
26 ePA, Human Health,25 June 2014, Available at http://www.epa.gov/osw/nonhaz/municipal/backyard/health.htm, access on 22 January 2015
27 J. k. nduka et al, Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) and Inorganic Chemical Contaminants at refuse dumpsites in Awka, South eastern 
nigeria: A Public Health Implication, Journal of Scientific research and reports, ISSn: 2320–0227,Vol.: 2, Issue.: 1 (January-June). P. 173-189, 
2013
28 Guillen md, Sopelana P, Partearroyo mA. determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in commercial liquid flavouring of different 
composition by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2000;48:126-131.
29 nieva-Cano mJ, rubio-barroso S, Santos-delgado mJ. determination of PAH in food samples by HPlC with flourimetric detection following 
sonication extraction without sample clean-up. The Analyst. 2001;126:1326–1331.  
30 HPA (Health Protection Agency), Compendium of Chemical Hazards. Hydrogen Sulphide. Available at http://www.hpa.org.uk/web/
HPAwebFile/HPAweb_C/1246260029655 , 2009
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Particulates
dumpsite activities produce both fine and coarse particulates, the make-up of which will depend on the activities undertaken on-
site and the types of waste being handled31. exposure to particles that can enter the respiratory system is known to be associated 
with a range of adverse effects on health. Particles of greater than 10 μm in diameter (particulate matter, Pm10) are unlikely to 
penetrate beyond the nose and larynx but, as the diameter of particles falls, the likelihood of their entering the lungs and being 
deposited in the airways increases.

Particles of less than about 2.5 μm diameter (Pm2.5) are referred to as black Carbon or ‘fine’ particles and are deposited relatively 
efficiently in the deeper parts of the lung – for example, in the alveolar spaces. black Carbon consists of pure carbon in several 
linked forms. It is formed through the incomplete combustion of dumpsites bio-components. According WHo32, the systematic 
review of the available time-series studies, as well as information from panel studies, provides sufficient evidence of an association 
of short-term (daily) variations in black Carbon concentrations with short-term changes in health (all-cause and cardiovascular 
mortality, and cardiopulmonary hospital admissions). Cohort studies provide sufficient evidence of associations of all-cause and 
cardiopulmonary mortality with long-term average BC exposure. 

Particles between 2.5 and 10 μm in diameter are referred as comprising the ‘coarse’ fraction of Pm10. These particles may also 
have effects on health. dust emitted from dumpsites will include particles, which fall into both the Pm10 and Pm2.5 categories. 
People with pre-existing lung and heart disease, the elderly and children are particularly sensitive to particulate air pollution. 

dusts from dumpsites can become airborne and move off site through a number of mechanisms. The amount of dust lifted from 
the surface of the dumpsite is dependent upon the speed of the wind, the condition of the surface and the size of the dust 
particles.  The distance travelled by dust emissions will depend on the particle size and on the wind speed and turbulence. Smaller 
dust particles will stay airborne for longer and disperse over a wider area. Strong and turbulent winds will also keep larger particles 
airborne for longer. 

odors
odors are frequently a key issue for dumpsites, especially those receiving biodegradable waste. odors are typically associated 
with activities such as the handling of odorous wastes and the covering of biodegradable wastes or with the presence of 
trace components in gas or leachates. odorous emissions are often accompanied by reports of ill-health from communities33 
. Individuals may report a wide range of non-specific health symptoms, attributing these to odor exposure, including nausea, 
headaches, drowsiness, fatigue and respiratory problems. Health symptoms reported in association with odorous emissions can 
arise at olfactory detectable concentrations well below the levels associated with toxic effects or thresholds for mucous membrane 
irritation. Individual responses to odors are highly variable and are influenced by many factors including sensitivity, age and prior 
exposure to the odor. Psychological and social factors, in addition to an individual’s level of concern about the potential harm to 
their health, will also play an important role in an individual’s response. There are published studies that show strong correlation 
between perceived odor annoyance and subjective symptoms34.

31 HPA (Health Protection Agency), Impact on health of emissions of landfill sites, 2011
32 WHo europe, Health effects by black carbon, 2012, available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf
33 Steinheider b, environmental odours and somatic complaints. Zentralblatt für Hygiene und umweltmedizin [International Journal of Hygiene     
   and environmental medicine], 202, 101–19, 1999 
34dalton P., upper airway irritation, odour perception and health risk due to airborne chemicals. Toxicol lett, 140–141, 239–48, 2003
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Leachate 
The nature of landfill leachate is a function of waste types, solubility, the state of decomposition and degradation. rainfall input 
can serve to dilute and flush contaminants in addition to assisting in the degradation process by wetting the wastes. A wide range 
of substances may potentially be present in leachate, some of which are potentially harmful to human health. Table 2 shows the 
most important leachate substances that can be associated with health risks.

Priority substances in landfill leachate 
Aniline Fluoride organotin compounds
Arsenic Mecoprop Pentachlorophenol 
Biphenyl methyl chlorophenoxy acetic acid Phenols
Cyanide methyl tertiary butyl ether Phosphorus
di(2-ethyl hexyl)phtha-
late

Naphthalene Polycyclic aromatic hydro-
carbons

Dichloromethane Nitrogen Toluene
ethylbenzene Nonylphenol xylenes

In fact, the health risks posed by leachate demonstrate the huge difference between a dumpsite and a modern landfill. Any 
modern landfill is located through a proper site allocation and environmental Impact Assessment procedure that takes into account 
environmental vulnerability. leachate in a modern landfill is discharged following treatment in an on-site process, and/or at an 
off-site sewage works. modern landfill liners are also very effective in containing leachate and only a tiny amount of leachate might 
be released via the landfill lining system to land or groundwater.  modern landfills also impose continuous monitoring procedures, 
which identify leakages as soon as they happen. For all those reasons, it can be documented that leachate releases from modern 
landfills to surface or groundwater are unlikely to pose a significant risk of adverse effects on health35. 
In contrast, leachate releases by dumpsites are uncontrolled and surface and groundwater pollution should be considered as 
an almost certain consequence of the dumpsites operation. Taking into account that dumpsites are located without any proper 
procedures that take into consideration environmental vulnerability, it is not a surprise that serious surface and groundwater 
pollution is the rule in dumpsites 36, 37.

35eA (environment Agency), updating the landfill leachate Pollution Inventory Tool. r&d Technical report no. PI-496/Tr(2). Shrewsbury, 
enviros Consulting ltd. , 2003
36david, o. m., & oluyege, A. o , effect of open refuse dumpsite on the Quality of underground Water used for domestic Purposes in Ado-
ekiti, nigeria - A Public Health Awareness Study, Journal of environment and ecology, Vol. 5, no. 2, ISSn 2157-6092 2014
37Glenn Sia Su, Water-borne illness from contaminated drinking water sources in close proximity to a dumpsite in Payatas, The Philippines, 
Journal of rural and Tropical Public Health 4: 43-48, 2005 

Table 2: leachate substances associated with health risks
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Biogas
biogas formation at dumpsites can result in explosion risks and several similar accidents have been reported, some of them with 
lethal consequences (see relevant paragraph). Carbon dioxide and methane are the two major components of biogas. The health 
effects of exposure to methane and carbon dioxide are well known. 

both are colorless, odorless gases which act as asphyxiants. Carbon dioxide is non-flammable and, at low concentrations or low 
levels of exposure, it increases the depth and rate of respiration, blood pressure and pulse38. At increasing concentrations, a 
depressive phase develops which can culminate in cardiorespiratory failure. Concentrations above 6% by volume can give rise to 
headache, dizziness, mental confusion, palpitations, increased blood pressure, difficulty breathing and central nervous system 
depression. Humans cannot breathe air containing more than 10% carbon dioxide without losing consciousness. 
In contrast to carbon dioxide, methane is a flammable gas, which is explosive in air at concentrations between 5 and 15% by 
volume. Inhalation can cause nausea, vomiting, headache and loss of coordination. At very high concentrations it may cause coma 
and death due to respiratory arrest39. 

In addition, municipal waste usually includes limited quantities of harmful substances like:

Chemicals (pesticides, garden products, batteries, bleach, paint, varnishes, cleaning products)
biologicals (human waste, green waste, animal infestations, dead animal carcasses, animal waste, used needles/syringes, drugs 
etc.)

•
•

In a dumpsite, health risks from those harmful substances can occur via the following routes (for both workers and informal 
recyclers)40:

Skin contact, especially through cuts and abrasions or contact with the eye’s mucus membrane; 
Skin penetration through sharps injuries;  sharp items, such as broken glass and tin cans, may increase the risk of exposure
Ingestion through hand-to-mouth contact (usually when eating, drinking or smoking);
breathing in infectious aerosols/droplets from the air. 

•
•
•
•

38HPA (Health Protection Agency), Carbon dioxide. Incident management. Available at http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/
HPAweb_C/1279889001588 , 2010
39HPA (Health Protection Agency), Compendium of Chemical Hazards. methane. Available at http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/
HPAweb_C/1287147970726 , 2009
40HSe, Health and hazardous substances in waste and recycling, uk, 2014
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3.4 Hazardous waste

Hazardous wastes in dumpsites are a real threat for the lives of the workers and the nearby residents. WHo has estimated that 
environmental exposure contributes to 19% of cancer incidence worldwide41.  Additionally, a WHo Global Health risks report 
looked at five environmental exposures, (unsafe water, sanitation and hygiene, urban outdoor air pollution, indoor smoke from 
solid fuels, lead exposure and climate change), and estimated they account for nearly 10% of deaths and disease burden globally 
and around one quarter of deaths and disease burden in children under the age of five42. Hazardous wastes are by-products of 
human activities that could cause substantial harm to human health or the environment if improperly managed. As an example, 
the united States environmental Protection Agency (ePA) classifies liquid, solid, and gaseous discarded materials and emissions as 
hazardous if they are poisonous (toxic), flammable, corrosive, or chemically reactive at levels above specified safety thresholds. 
The term hazardous waste generally refers to potentially dangerous or polluting chemical compounds, other potentially hazardous 
industrial, military, agricultural, and municipal byproducts, including biological contaminants. Chemical manufacturing, primary 
metal production, metal fabrication, and petroleum processing are some of the most usual industrial hazardous waste generators. 
However, businesses of all sizes generate dangerous chemicals; as an example, uSA ePA currently lists more than 250,000 facilities 
as “small-quantity generators” of hazardous waste. These diverse, smaller producers account for about 10% of the potentially 
harmful substances produced each year.

obsolete pesticides, stored in leaking drums or torn bags, can 
directly or indirectly affect the health of anyone who comes 
into contact with them. during heavy rains, leaked pesticides 
can seep into the ground and contaminate the groundwater. 
Poisoning can occur through direct contact with the product, 
inhalation of vapors, drinking of contaminated water, or 
eating of contaminated food. other hazards may include the 
possibility of fire and contamination as a result of inadequate 
disposal such as burning or burying. Chemical residues 
discharged into the sewerage system may have adverse 
effects on the operation of biological sewage treatment 
plants or toxic effects on the natural ecosystems of receiving 
waters.

Asbestos is another common hazardous waste, directly linked 
with serious health impacts. Asbestos refers to a family of 
fibrous minerals found all over world. When the fibers break 
off and become airborne, they can create a health risk if 
inhaled. Asbestos exposure is associated with certain types of lung cancer, and long-term occupational exposure can also cause 
the lung disease asbestosis. In the past, asbestos was used in many household products and building materials because of its heat-
resistant and structural properties. As a result, building renovation and demolition projects produce much of the asbestos waste 
found today. 

A recent report published by blacksmith Institute43 estimates that hazardous industrial / municipal waste dumpsites rank fifth in 
the Top-Ten Industrial Pollution sources, while the first and second are lead battery recycling and lead smelting. There are almost 
150 industrial or municipal dumpsites in the blacksmith Institute’s database that are polluting local communities, potentially 
putting almost 3.5 million people at risk. The largest shares of these dumpsites are in Africa and in eastern european and northern 
Asian countries. Combined, these regions make up more than half of the total at risk population in the blacksmith investigations 
of dumpsites. However, industrial and municipal dumpsites are prevalent throughout the developing world including in South and 
Central America and South and Southeast Asia. 

At properly run municipal solid waste landfills, hazardous materials considered carcinogenic, corrosive, toxic, or flammable are not 
accepted and are directed to special treatment or disposal sites44. At informal or improperly run sites, all these items are disposed 
together, creating a toxic stew of waste exposed to heat, rain and air, causing the materials to break down and easily enter the 
environment. Industrial waste is one of the most toxic wastes at dumpsites and makes up a large portion of the pollution problem 
at the dumpsites investigated by blacksmith. The main sources of pollutants from dumpsites are either leachate (contaminated 
liquids leaching into the groundwater), dust from poorly covered dumpsites and gases. leachate can contain heavy metals, VoCs 

41 Vineis, P. and W. xun. “The emerging epidemic of environmental cancers in developing countries.” Annals of oncology 20: 205–212, 2009.
42 WHo, Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks.”, 2009. 
43 blACkSmITH InSTITuTe, The World’s Worst Pollution Problems: Assessing Health risks at Hazardous Waste Sites, 2012
44 Allen, A.r., Taylor, r. ‘Waste disposal and landfill: Control and protection.” Protecting Groundwater for Health: managing the Quality of 
drinking- water Sources, WHo drinking Water Quality Series monograph, IWA Publishing. 2006. 
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Figure 5: dumpsites Vs malaria as a health risk in India, Indonesia and Philippines44

 45 k. Chatham-Stephens et al, burden of disease from Toxic Waste Sites in India, Indonesia, and the Philippines in 2010, http://dx.doi.
org/10.1289/ehp.1206127, environmental Health Perspectives, 2013

or hazardous organic compounds. These pollutants are carried into aquifers or surface waters. dust from dumpsites may contain 
metals and human pathogens that come into contact with this pollution through contaminated groundwater and soil, or direct 
contact with the waste site.

Children often are seen playing in and around dumpsites, introducing direct exposure with hazardous waste through dermal 
contact, inhalation of dust or accidental ingestion. Informal neighborhoods are often built on top of previous dumpsites where the 
soil, groundwater and nearby surface waters are contaminated, indirectly exposing the local population to leached pollutants. A 
notable issue with dumpsites in the developing world is the presence of scavengers - workers and their families at dumpsites who 
make their living by recovering economically valuable materials in the waste. In such situations, people come into direct contact 
with the hazardous waste. 

In the blacksmith Institute’s database of industrial or municipal dumpsites the most pervasive and harmful pollutants are lead 
and chromium. Combined they are the key pollutants in a third of the sites, potentially affecting almost 1.2 million people. The 
health impacts of these pollutants include lung cancer, neurological problems and cardiovascular disease. other pollutants in 
the database of dumpsites include cadmium, multiple types of pesticides, and arsenic and VoCs. researchers analyzed 373 toxic 
waste sites in India, Indonesia and the Philippines, where an estimated 8.6 million people are at risk of exposure to lead, asbestos, 
hexavalent chromium and other hazardous materials. Among those people at risk, the exposures could cause a loss of around 
829,000 years of good health as a result of disease, disability or early death45. In comparison, malaria in these countries, whose 
combined population is nearly 1.6 billion, causes the loss of 725,000 healthy years while outdoor air pollution claims almost 1.5 
million healthy years, according to the World Health organization. In fact this is a shocking finding: it seems that dumpsites are a 
more serious health risk than malaria at least for the 1.6 billion people of India, Indonesia and Philippines. 
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3.5 Health-care waste

Health-care waste (HCW) are usually found in almost all the dumpsites in the developing world. Health-care facilities, microbiological 
research laboratories, diagnostic laboratories, pharmaceutical firms and funeral homes have always generated a wide variety of 
waste components that have the potential of transmitting infectious agents to humans. These include discarded materials or 
equipment from the diagnosis, treatment and prevention of disease, assessment of health status or identification purposes, that 
have been in contact with blood and its derivatives, tissues, tissue fluids or excreta, or wastes from infection wards. 

Typical elements of the HCW are the following:

Cultures and stocks of infectious agents and associated biologicals, including: cultures and stocks of infectious agents generated 
in research or clinical laboratories; wastes from the production of biologicals including vaccines, antigens and antitoxins, and 
sera. 
Pathological waste, including tissues, organs, and body parts; body fluids that are removed during surgery, autopsy, or other 
medical procedures; specimens of body fluids. 
blood and blood products including discarded liquid human blood; discarded blood components (e.g., serum and plasma); 
containers with free flowing blood or blood components. 
Items or materials contaminated with blood or blood products. 
Sharps from health care, research, clinical laboratories and blood banks, including but not limited to: needles and syringes, 
scalpel blades, and broken or unbroken glassware, which were in contact with blood or blood derivatives. 
Animal waste including carcasses, body parts, body fluids, blood originating from animals from veterinary clinics or research 
institutes. 

The hazardous components of HCW pose physical, chemical, radiological and/or microbiological risks to the public and those 
involved in their handling, treatment and disposal. In most cases, the concentration of hazardous chemicals present in HCW is 
generally too low to be considered an occupational problem or a danger to the public. 

Physical injuries caused by discarded sharps are a more significant risk associated with HCW and may directly contribute to the 
transmission of microbial infectious agents. In addition, health risks may be generated through the release of toxic pollutants 
during dumpsite open burning or accidental fires46.

The most common and most investigated cause of the microbiological risks associated with HCW are injuries due to needles. 
other sharps wastes presenting similar risks include glass and plastic ware employed in clinical and anatomic laboratories, blood 
collection systems for obtaining specimens, and scalpel blades from surgical procedures. These sharps may all have been in contact 
with microbial pathogens. more importantly, sharps can cause percutaneous injuries and thereby create an opening for infectious 
agents to enter the body. The latter is one of the five essential elements in the acquisition of microbial infections.

most exposures to biological hazards from health-care wastes occur when workers or informal recyclers are trying to recover useful 
elements like metals. Workers may be exposed to blood and body fluids from leaking containers as well as airborne pathogens as 
the waste enters the dumpsite.  

46 WHo, review of Health Impacts from microbiological Hazards in Health-Care Wastes, 2004

•

•

•

•
• 

•
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Health-care waste components may also create microbiological risks as a source of infectious aerosols, i.e. droplets of less than 1- 3 
microns in diameter, which contain etiologic agents of human and animal diseases. Cultures and stocks from the clinical laboratory 
contain high concentrations47  of many infectious agents, e.g. mycobacterium tuberculosis, which is naturally transmitted to 
their hosts through inhalation, although generally all infectious laboratory waste is treated at the source. Human and animal 
tissues, organs, and body parts have also been reported in scientific literature as sources of infectious aerosols. Finally, animal 
bedding materials, which have been saturated with body fluids, blood and excrement, can generate aerosols, which are a potential 
microbiological risk. 

blood and blood products, as well as various types of body fluids may be capable of transmitting pathogens48  when brought into 
direct contact with the mucosal lining of the mouth and nose, the eyes, and areas of the skin containing cuts and abrasions.  

It should be also noted that many of the chemicals and pharmaceuticals used in health-care establishments are hazardous49  (e.g. 
toxic, genotoxic, corrosive, flammable, reactive, explosive, shock-sensitive). These substances are commonly present in small 
quantities in health-care waste; larger quantities may be found when unwanted or outdated chemicals and pharmaceuticals are 
disposed of. They may cause intoxication, either by acute or by chronic exposure, and injuries, including burns. Intoxication can 
result from absorption of a chemical or pharmaceutical through the skin or the mucous membranes, or from inhalation or ingestion. 
Injuries to the skin, the eyes, or the mucous membranes of the airways can be caused by contact with flammable, corrosive, or 
reactive chemicals (e.g. formaldehyde and other volatile substances). The most common injuries are burns. disinfectants are 
particularly important members of this group: they are used in large quantities and are often corrosive. It should also be noted that 
reactive chemicals might form highly toxic secondary compounds.

47 Weber, Am, boudereau, y, mortimer Vd. Health hazard evaluation report 98-0027-2709, Stericycle, Inc, morton, Washington. Cincinnati, 
national Institute for occupational Safety and Health, 1999. 
 48 leese ke et al, Assessment of blood-splash exposures of medical-waste treatment workers. enviro Health, January/February 1999, 8-11. 
 49 WHo, Safe management of wastes from health-care activities, Chapter 3 - Health impacts of health-care waste
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3.6 E-waste

The term E-waste describes waste electronic goods, such as computers, televisions and cell 
phones, while WEEE also includes traditionally non-electronic goods such as washing 
machines, dishwashers, refrigerators and ovens. Computers and mobile telephones are 
disproportionately abundant because of their short lifespan. Components of electrical and 
electronic equipment such as batteries, circuit boards, plastic casings, cathode-ray tubes, 
activated glass, and lead capacitors are also classified as e-waste. 

According the most recent statistics by STEP (Solving The E-waste Problem) initiative 
(http://www.step-initiative.org/overview-world.html), in 2014 roughly 42 million tonnes 
of e-waste were generated. 

E-Waste is chemically and physically distinct from other forms of municipal or industrial 
waste; it contains both valuable and hazardous materials that require special handling 
and recycling methods to avoid environmental contamination and detrimental effects on 
human health. Recycling can recover reusable components and base materials, especially 
Cu and precious metals. However, due to lack of facilities, high labor costs, and tough 
environmental regulations, rich countries have only recently begun to recycle E-waste 
as EPR systems have been implemented in Europe and elsewhere. Instead, E-Waste has 
been either landfilled, or exported from rich countries to poor countries, where it may be 
recycled using primitive techniques and little regard for worker safety of environmental 
protection. 

The chemical composition of E-waste varies depending on the age and type of the discarded 
item. However, most E-waste is composed of a mixture of metals, particularly Cu, Al, and 
Fe, attached to, covered with, or mixed with various types of plastics and ceramics. 

Heavy WEEE items, such as washing machines and refrigerators, which are mostly 
composed of steel, may contain fewer potential environmental contaminants than lighter 
E-waste items, such as laptop computers, which may contain high concentrations of flame-
retardants and heavy metals. 

Virtually all E-waste contains some valuable components or base materials, especially Cu. 
These are environmentally important, because they provide an incentive for recycling, 
which occurs predominantly in poor countries, and may result in a human health risk or 
environmental pollution. Platinum group metals are included in electrical contact materials 
due to their high chemical stability and conductivity  of electricity. The precious metal 
concentrations in printed circuit boards are more than tenfold higher than commercially 
mined minerals 50.  

The concentrations of environmental contaminants found in E-waste depend on the 
type of item that is discarded and the time when that item was produced. The potential 
environmental contaminants associated with E-waste and their typical concentrations 
are presented in Table 351. Some contaminants, such as heavy metals, are used in the 
manufacture of electronic goods, while others, such as polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) are generated by the low-temperature combustion of E-waste. The burning of 
insulated wire, which typically occurs in open iron barrels, generates 100 times more 
dioxins than burning domestic waste 52. 

50 betts k., Producing usable materials from e-waste. environ Sci Technol 2008a; 42:6782–3.
51 brett H. robinson, e-waste: An assessment of global production and environmental impacts, Science of the Total environment 408 (2009) 
183–191 
52 Gullett bk, linak WP, Touati A, Wasson SJ, Gatica S, king CJ. Characterization of air emissions and residual ash from open burning of electronic 
wastes during simulated rudimentary recycling operations. J mater Cycl Waste manag 2007;9:69–79
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Contaminant relationship with e-Waste Typical E-Waste 
concentration (mg/kg)

Polybrominated  diphenyl ethers (Pbdes) 
polybrominated biphenyls (Pbbs)tetrabromobi-
sphenol-A(TbbPA)  

Flame retardants

Polychlorinated biphenyls(PCb) Condensers, transformers 14
Chlorofluorocarbon (CFC) Cooling units, insulation foam
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Product of combustion 
Polyhalogenated aromatic hydrocarbons 
(PHAHs)

Product of low-temperature combustion  

Polychlronated dibenzo –p-dioxins 
(PCdds),polychlorinated dibenzofurans(PCdFs)

Product of low-temperature combustion  of PVCs 
and other plastics 

Americium (Am) Smoke detectors 
Antimony Flame retardants, plastics (ernst et al.,(2003)) 1700
Arsenic(As) Doping material for Si
barium(ba) Getters in cathode ray tubes (CrTs)
beryllium (be) Silicon-contr olled rectifies 
Cadmium (Cd) batteries, tonners, plastics 180
Chromium (Cr) data tapes and floppy disks 9900
Copper (Cu) Wiring 41,000
Gallium (Ga) Semiconductors
Indium (In) LCD displays 
lead (Pb) Solder (kang and Schoenung, (2005)) 2900
lithium(li) batteries
mercury (Hg) Fluorescent lamps, batteries, switches 0.68

nickel (ni) batteries 10,300
Selenium (Se) rectifies
Silver (Ag) Wiring, switches
Tin(Sn) Solder (kang and Schoenung, (2005))lCd screens 2400
Zinc (Zn) 5100
Rare earth elements CRT screens

Although recycling may remove some contaminants, large amounts may still end up concentrated in landfills or e-waste recycling 
centers, where they may adversely affect human health or the environment. 
Polybrominated diphenyl ethers (Pbdes) are flame-retardants that are mixed into plastics and components. There are no chemical 
bonds between the Pbdes and the plastics and therefore they may leach from the surface of e-waste components into the 
environment53. Pbdes are lipophilic, resulting in their bioaccumulation in organisms and biomagnification in food chains. Pbdes 
have endocrine disrupting properties 54. 

53deng WJ, Zheng JS, bi xH, Fu Jm, Wong mH. distribution of Pbdes in air particles from an electronic waste-recycling site compared with 
Guangzhou and Hong kong, South China. environ Int 2007;33:1063–9. 
54Tseng lH, li mH, Tsai SS, lee CW, Pan mH, yao WJ, et al. developmental exposure to decabromodiphenyl ether (Pbde 209): effects on thyroid 
hormone and hepatic enzyme activity in male mouse offspring. Chemosphere 2008;70:640–7.

Table 3: environmental contaminants and their typical concentrations in e-Waste51
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obsolete refrigerators, freezers and air conditioning units contain ozone-depleting Chlorofluorocarbons (CFCs). These gases may 
escape from items disposed in landfills.

dust is a significant environmental media that can provide information about the level, distribution, and fate of contaminants 
present in the surface environment. As an example, recent studies have demonstrated elevated body loadings of heavy metals  and 
persistent toxic substances in children56  and e-waste workers, respectively, at Guiyu, China. 

e-waste pollutants are released as a mixture, and the effects of exposure to a specific compound or element cannot be considered 
in isolation. However, a more complex understanding of the interactions between the chemical components of e-waste is needed. 
exposure to e-waste is a complex process in which many routes and sources of exposure, different lengths of exposure time, and 
possible inhibitory, synergistic, or additive effects of many chemical exposures are all important variables. exposure to e-waste is 
a unique variable in itself and the exposures implicated should be considered as a whole. Sources of exposure to e-waste can be 
classified into three sectors: informal recycling, formal recycling, and exposure to hazardous e-waste compounds remaining in the 
environment (ie, environmental exposure). 

Exposure routes can vary dependent on the substance and the informal recycling process. Table 457 provides the routes of exposure 
according the pollutants and the e-waste components. Generally, exposure to the hazardous components of e-waste is most likely 
to arise through inhalation, ingestion, and dermal contact. In addition to direct occupational (formal or informal) exposure, people 
can come into contact with e-waste materials, and associated pollutants, through contact with contaminated soil, dust, air, water, 
and through food sources, including meat. Children, fetuses, pregnant women, elderly people, people with dis- abilities, workers 
in the informal e-waste recycling sector, and other vulnerable populations face additional exposure risks. Children are a particularly 
sensitive group because of additional routes of exposure (eg, breastfeeding and placental exposures), high-risk behaviors (eg, 
hand-to-mouth activities in early years and high risk-taking behaviors in adolescence), and their changing physiology (e.g. high 
intakes of air, water, and food, and low rates of toxin elimination). The children of e-waste recycling workers also face take- home 
contamination from their parents’ clothes and skin and direct high-level exposure if recycling is taking place in their homes. 

In a recent study of health risks posed by e-waste, 23 published epidemiological studies were reviewed, all from southeast China54. 
The project recorded plausible outcomes associated with exposure to e-waste including change in thyroid function, changes in 
cellular expression and function, adverse neonatal outcomes, changes in temperament and behavior, and decreased lung function. 
Boys aged 8–9 years living in an e-waste recycling town had a lower forced vital capacity than did those living in a control town. 
Significant negative correlations between blood chromium concentrations and forced vital capacity in children aged 11 and 13 
years were also reported. Findings from most studies showed increases in spontaneous abortions, stillbirths, and premature births, 
and reduced birth weights and birth lengths associated with exposure to e-waste. People living in e-waste recycling towns or 
working in e-waste recycling had evidence of greater DNA damage than did those living in control towns.

 In other studies58, researchers have linked e-waste to adverse effects on human health, such as inflammation and oxidative stress 
– precursors to cardiovascular disease, DNA damage and possibly cancer.  
Although the toxicology of many e-waste components is well characterized, some newer materials, such as gallium and indium 
arsenides found in newer semiconductors, are less well understood. Their incorporation into nanomaterials may increase 
bioavailability in unanticipated ways. developing children and fetuses may be particularly vulnerable to toxins found in e-waste, and 
early epidemiological studies near informal e-waste recycling sites indicate potential developmental neurotoxicity. understanding 
the hazards of e-waste, the impacts of its disposal, and the dangers of informal or careless recycling will help reduce or prevent 
disease outcomes associated with exposure to e-waste components. 

56bi, x. H.; Thomas, G. o.; Jones, k. C.; Qu, W. y.; Sheng, G. y.; martin, F. l.; Fu, J. m. exposure of electronics dismantling workers to 
polybrominatetd diphenyl ethers, polychlorinated biphenyls, and organochlorine pesticides in South China. environ. Sci. Technol. 2007, 41, 
5647–5653 
57kristen Grant, Fiona C Goldizen, Peter d Sly, marie-noel brune, maria neira, martin van den berg, rosana e norman, Health consequences of 
exposure to e-waste: a systematic review , lancetGlobHealth 2013; 1: e350–61, Published online october 30, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/ 
S2214-109x(13)70101-3 

58Fangxing yang et al, Comparisons of Il-8, roS and p53 responses in human lung epithelial cells exposed to two extracts of Pm2.5 collected 
from an e-waste recycling area, China 2011, environ. res. lett. 6 024013 doi:10.1088/1748-9326/6/2/024013
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Component of electrical 
and electronic equipment

Ecological source 
of exposure

Route of exposure

Persistent organic pollutants

brominated flame retardants Fire retardants for electronic equipment Air, dust, food, water, 
and soil

Ingestion, inhalation, and 
transplacental

Polybrominated diphenyl ethers

Polychlorinated biphenyls dielectric fluids, lubricants and coolants in 
generators, capacitors and transformers, 
fluorescent lighting,
Ceiling fans, dishwashers, and electric 
motors.

Air, dust, soil, and 
food (bioaccumu-
lative in fish and 
seafood)

Ingestion, inhalation or dermal 
contact, and transplacental

Dioxins

Polychlorinated dibenzodioxins and 
dibenzofurans

released as combustion byproduct Air, dust, soil, food, 
water, and vapor

Ingestion, inhalation, dermal 
contact, and transplacental

Dioxin-like polychlorinated biphenyls released as a combustion byproduct but 
also found in dielectric fluids, lubricants 
and coolants in generators, capacitors and 
transformers, fluorescent lighting, ceiling 
fans, dishwashers, and electric motors

Released as combus-
tion byproduct, air, 
dust, soil, and food 
(bioaccumulative in 
fish and seafood)

Ingestion, inhalation, and 
dermal absorption

Perfluroalkyls Fluoropolymers in electronics Water, food, soil, 
dust, and air

Ingestion, dermal contact, 
inhalation, and transplacental

Polyaromatic hydrocarbons

Acenaphthene, acenaphthylene, an-
thracene, benz[a]anthracene, benzo[a]
pyrene,benzo[e]pyrene,
benzo[b]fluoranthene, benzo[g,h,i]
perylene, benzo[j]
fluoranthene,benzo[k] fluoranthen
e,chrysene,dibenz[a,h]anthracene, 
fluoranthene, fluorene,indeno[1,2,3-c,d]
pyrene, phenanthrene, and pyrene

released as combustion byproduct Released as combus-
tion byproduct, air, 
dust, soil, and food  

Ingestion, inhalation, and 
dermal contact

Elements

Lead Printed circuit boards, cathode ray tubes, 
light bulbs, televisions (1·5–2·0 kg per 
monitor), and batteries

Air, dust, water, and 
soil

Inhalation, ingestion, and 
dermal contact

Chromium or hexavalent chromium Anticorrosion coatings, data tapes, and 
floppy disks

Air, dust, water, and 
soil

Inhalation and ingestion

Cadmium Switches, springs, connectors, printed cir-
cuit boards, batteries, infrared detectors, 
semi-conductor chips, ink or toner photo-
copying machines, cathode ray tubes, and 
mobile phones

Air, dust, soil, water, 
and food
(especially rice and 
vegetables)

Ingestion and inhalation

Mercury Thermostats, sensors, monitors, cells, 
printed circuit boards, and cold cathode 
fluorescent lamps (1–2 g per device)

Air, vapor, wa-
ter, soil, and 

Inhalation, ingestion, and 
dermal contact

Zinc Cathode ray tubes, and metal coatings Air, water, and soil Ingestion and inhalation

Nickel batteries Air, soil, water, and 
food (plants)

Inhalation, ingestion, dermal 
contact, and transplacental

Lithium batteries Air, soil, water, and 
food (plants)

Inhalation, ingestion, and 
dermal contact

Barium Cathode ray tubes, and fluorescent lamps Air, water, soil, and 
food

Ingestion, inhalation and der-
mal contact

Beryllium Power supply boxes, computers, x-ray ma-
chines, ceramic components of electronics

Air, food, and water Inhalation, ingestion, and 
transplacental

Table 4: routes of exposure for e-waste57



30
ISWA | WASTED HEALTH  THE TRAGIC CASE OF DUMPSITES

3.7 open burning

“open burning” of waste is a usual practice in many dumpsites, as a means to reduce the waste volume. The practice of open 
burning results in many harmful public health and environmental effects. 

Worldwide scientific research has conclusively demonstrated that burning of waste at dumpsites produces air toxins. Typically, 
burning occurs at low temperatures (250 oC to 700 oC) in oxygen-starved conditions. Hydrocarbons, chlorinated materials and 
pesticide compounds under these conditions produce a wide range of toxic gases harmful to the environment and public health. 
These gases contain dioxins / furans, volatile organic compounds, particulate matter (Pm), hydrogen chloride (HCl), carbon 
monoxide (Co) and oxides of sulfur and nitrogen and liberate metals including antimony, arsenic, barium, beryllium, cadmium, 
chromium, lead, manganese, mercury, phosphorus and titanium59. 

The united States environmental Protection Agency estimates60 that uncontrolled mixed garbage burning is a larger source of 
dioxins than coal combustion, ferrous metal smelting, hazardous waste incineration or bleached pulp mill operations. 

The burning of waste produces two types of ash, bottom and fly ash. Fly ash is made of light particles which is carried out by 
combustion gas and is laden with toxic metals, dioxin / furan and other products of incomplete combustion which can travel 
thousands of kilometers before they drop out where they enter into the human food chain. open burning emissions are troubling 
from a public health perspective because of several reasons: 

• open burning emissions are typically released at or near ground level instead of through tall stacks, which aid dispersion; 
• open burning emissions are not spread evenly throughout the year; rather, they are typically episodic in time or season and 
localized/regionalized; 
• open burning sources are non-point sources and are spread out over large areas; 
• Compliance to any bans on open burning are difficult to enforce. 
• open burning is a transient combustion phenomenon, frequently with heterogeneous fuels; it is difficult to attribute emissions 
to a single component of the fuel. 

one of the most harmful pollutants released during open burning is dioxin. Dioxin is a known carcinogen and is associated with 
birth defects. Dioxin can be inhaled directly or deposited on soil, water and crops where it becomes part of the food chain. 
burning mSW can release hexchlorobenzene (HCb) to the environment. This compound is a highly persistent toxin that degrades 
slowly in the air. Therefore, it can travel long distances in the atmosphere. It bioaccumulates in fish, marine animals, birds, lichens, 
and animals that feed on fish and lichens. HCb is a probable human carcinogen, and based on animal studies, long-term, low-level 
exposures to HCb can damage a developing fetus, lead to kidney and liver damage, and cause fatigue and skin irritation. 

Formaldehyde is released when pressed wood products, paints, coatings, siding, urea-formaldehyde foam, and fiberglass insulation 
are burned. exposure to formaldehyde can result in watery eyes, a burning sensation in the eyes and throat, nausea, difficulty in 
breathing (i.e., coughing, chest tightness, wheezing), and skin rashes. Prolonged exposure to formaldehyde may cause cancer. 

burning of plastics, or polyvinyl chloride (PVCs), can produce hydrogen chloride gas, or hydrochloric acid, which can cause fluid 
buildup in the lungs and possible ulceration of the respiratory tract.  
 
The visible smoke from burning is composed of tiny particles (particulates), which contain toxic pollutants. If inhaled, these 
microscopic particles can reach deep into the lungs and remain there for months or even years. breathing particulates increases 
the chances of respiratory infection, can trigger asthma attacks, and causes other problems such as coughing, wheezing, chest 
pain, and shortness of breath. 

59 nammari, d.r., Hog¬land, W., marques, m., nimmermark, S. and moutavtchi, V. (2004) emissions from a Controlled Fire in municipal Solid 
Waste Bales. Waste Management, 24, 9-18  
60 united States Fire Administration (uSFA), “landfill fires, their magnitude, characteristics and mitigation,” Tridata Corporation, Arlington, 
Virginia, USFA Tech. Rep. FA-225, 2002.  
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black Carbon is a very usual output of open burning practices. besides being the second-greatest contributor to global warming 
after carbon dioxide, black Carbon also poses risks to human health, including cardiovascular disease, respiratory disease and 
premature death61.  

Carbon monoxide is generated from the incomplete combustion of waste. Carbon monoxide is a colorless, odorless gas that 
prevents oxygen from being absorbed by the blood and lungs. It is especially dangerous when inhaled by young children with 
immature lungs, the elderly, and people with chronic heart conditions or lung diseases. 

of particular health concern are tyre fires. Tyres are composed of natural rubber from rubber trees, synthetic rubber made from 
petrochemical feedstock, carbon black, extender oils, steel wire, up to 17 heavy metals, other petrochemicals and chlorine. A coal 
and tyre chlorine content comparison showed that tyres might contain as much as 2 to 5 times the chlorine level of typical western 
coal. Tyre fires burn for a long time allowing the build up of the by-products of combustion around surrounding areas. burning 
tyres are known to emit dioxins and benzene derivatives, which have been linked with reproductive impairment and cancer in 
humans62.  Tyre fires releases a dark, thick smoke that contains carbon monoxide, sulphur dioxide and products of butadiene and 
styrene. Further, tyre fires can be extremely difficult to contain and extinguish and therefore burn and smolder for a long period of 
time. even after they are extinguished, tyre fires can flare up again weeks, even months later. This can cause a build-up of the by-
products of combustion in confined areas such as surrounding homes, which creates an additional health hazard. Table 5 presents 
typical open burning emissions of pollutants included in the plumes emitted. 

Compound Controlled landfill fire uncontrolled landfill fire
Acenaphthylene 90 60
Acenaphthene 50 30
Fluoranthene 100 50
Phenanthrene 520 30
Anthracene 160 85
Fluorene 120 180
Pyrene 120 170
benzo [a] anthracene 60 60
Chrysene 80 70
benzo [b&k] fluoranthene 50 20
benzo [a] pyrene 20 15
Indeno [1,2,3-cd]pyrene 10 10
dibenz [a,h] anthracene 10 10
benzo [g,h,i]perylene 10 10
Total PAHs 1480 810
Total PCBs 15.5 590

 61 PnAS, “Highway Proximity and black Carbon from Cookstoves as a risk Factor for Higher blood Pressure in rural China,” 2014, available at 
http://www.pnas.org/content/111/36/13229
62Adeolu o. Aderemi, Adebayo A. otitoloju An Assessment of landfill Fires and Their Potential Health effects- A Case Study of a municipal Solid 
Waste landfill in lagos, nigeria # IJeP Vol. 2 no. 2 February 2012 PP.22-26 www.ij-ep.org
63Paul m. lemieux, Christopher C. lutes, dawn A. Santoianni, emissions of organic air toxics from open burning: a comprehensive review, 
Progress in energy and Combustion Science 30 (2004) 1–32

Table 5: emissions from burning dumps and landfill fires (ng/m3)63
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3.8 occupational health risks

occupational health risks in dumpsites concern both workers and informal recyclers. In solid waste management, occupational 
health risks can be minimized by making waste technologies more contained, reducing contaminant emissions, changing working 
methods, use of protective clothing, and keeping the public and residents a safe distance away from operations. For example, risk 
of respiratory infection or allergic response to organic dust can be greatly reduced if transfer stations, composting and recycling 
process systems are enclosed or ventilated and if workers wear respiratory masks64. 

A study carried out in the uSA on increased coronary disease events showed that solid waste workers had two times more risk 
than the country’s general laborers. because of inadequate understanding of the magnitude of the problem and poor financial 
resources, the risks are still largely unmanaged in most developing countries65 . 

In principle, workers and informal recyclers are exposed to the following health and safety risks66:
• They risk being killed or severely injured by moving equipment, such as bulldozers or trucks carrying waste, particularly 
when the vehicles are reversing.  
• They are vulnerable to respiratory disorders due to prolonged and frequent exposure to smoke from the fires common at 
the dumpsites. 
• Individuals risk being temporarily injured by the sharp and heavy waste materials that they handle. 
• They may be damaged permanently by exposure to fecal matter or to chemically hazardous, toxic, or otherwise 
contaminated waste. 
• They risk infection with HIV or hepatitis C, particularly from hazardous healthcare waste (HHCW). 

Table 6 summarizes the health and safety risks for workers and informal recyclers.

exposure to waste dumpsites is likely to give rise to significantly increased risks of chronic respiratory illness. Small quantities of 
biological material are present in most wastes, giving rise to a potential for exposure to bioaerosols67. Disposal of organic-rich 
wastes, including untreated mSW, greatly increases the potential for bioaerosol emissions.  

64united nations environment Program Agency (unePA), “Informal Solid Waste management,” 2006. http://www.unep.org?PdF/
kenyawastemngntsector/chapter1.pdf   
65k. o. boardi and m. kuitunen, “environmental and Health Impacts of Household Solid Waste Handling and disposal Practices in the Third 
World Cities: The Case of Accra metropolitan Area, Ghana,” Journal of environ- mental Health, Vol. 68, no. 4, 2005, pp. 34-36
66uneP & republic of South Sudan, 2013, Health and Safety Guidelines for Waste Pickers
67 mugo k.k, Gichanga J.m, Gatebe e. and njogu P.m., Assessment of the Safety and Health Hazards in existing dumpsites in kenya, Proceedings 
of the Sustainable research and Innovation (SrI) Conference 6 - 8 may, 2015 
68 South Sudanese development organization (SSdo). 2013. Survey report on Health and Safety of Waste Pickers at lagoon dump Site, Juba. 
Project no. Ae/30200902. uneP/SSFA/dePI/2012/PCdmb/075. Juba: SSdo and uneP. 

Table 6: Health and safety risks for workers and informal recyclers in dumpsites68

Prevalence Seriousness 

Joint pain Infectious diseases 
Injuries / cuts Respiratory issues
Respiratory issues Skin infection
Gastrointestinal disorders Gastrointestinal disorders
Fatigue Injuries / cuts
Skin infection Joint pain
Infectious diseases Fatigue
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Several studies have examined the health impacts to workers69 . All of them have indicated a higher prevalence of work- related 
dermatological, neuromuscular, respiratory, hearing, gastrointestinal symptoms, and injuries among landfill workers than 
among the control group anticipants. Furthermore, specific symptoms like nasal stuffiness were positively correlated with the 
handling of wood products, machine oil, greases, and lubricants; job tasks that required the use of manual or power tools also 
were positively correlated with backaches and aching joints. Finally, hygienic surveys indicated a high amount of airborne dust, 
bacteria, and fungi within the breathing zone of the dumpsite employees 70.

The occupational safety of waste scavengers, particularly at dumpsites, is very poor and unfortunately in many cases they 
concern children too71. Waste scavenging commences already during the unloading of lorries. The sight is not uncommon of 
young men climbing on the waste being unloaded from the lorry with the trailer still raised in the tipping position. often, there 
are machines present at the site to spread (and compact) the waste. Waste scavengers search through high piles of waste in the 
close proximity of machines. There is a constant potential for injury from slips, trips and falls. As scavengers hardly ever use any 
protective clothing such as boots, gloves and masks, they often get cut by sharp objects like needles and broken glass, as well as 
bitten by dogs and rats. In addition to the safety issues mentioned, there are frequent incidents of violence as well. 

GIZ completed an important study regarding the health issues of informal recyclers72- the fieldwork was carried out in nicaragua, 
Costa rica and Colombia with a total of 118 respondents. The main health problems mentioned were kidney problems, blood 
pressure and diabetes, which are general population problems not directly associated with the occupational type. dizziness, 
asthma, coughing, skin diseases, arthritis and urinary tract and kidney infections, on the other hand, could be occupational 
illnesses, linked to the conditions in which the work is carried out, where there is smoke from the burning of waste, there are 
no sanitary facilities, and water consumption is low, despite direct exposure to solar radiation and high temperatures. The most 
common types of risks and accidents are related to injuries caused by some material, blows and getting hit by trucks, as well 
as skin infections. There are many more risks associated with the work than the interviewed people mentioned. It seems that 
because they work in such extreme conditions, they only manage to recognize the most common and visible risks and accidents. 
Another recent study73 regarding the health impacts of dumpsites on informal recyclers concluded, “…(informal recyclers)… with 
higher years of experiences have higher chances of getting skin disease and respiratory disease such as shortness of breath. The 
results also showed that the risk of injured by sharp object decreased with the increase in education level of garbage collectors”. 

69CdC Policy Working Paper Health & Social Conditions of Sanitation Workers in nagpur, 2010 
70 kitsantas P, kitsantas A, Travis Hr. occupational exposures and associated health effects among sanitation landfill employees. J environ 
Health. 2000; 63 (5):17-24. 
71 ISWA landfill Working Group, key issue paper on landfill Working Group key Issue Waste Scavenging at dumpsites in economically 
developing Countries, written by ljiljana rodic-Wiersma, david C. Wilson and derek Greedy 
72 GIZ, 2011, Report on health related issues of informal sector involvement in solid waste management 
73 Aweng, e.r., and Fatt, C.C., Survey of Potential Health risk of rubbish Collectors from the Garbage dumpsites in kelantan, malaysia, Asian 
Journal of Applied Sciences (ISSn: 2321 – 0893) Volume 02 – Issue 01, February 2014 



34
ISWA | WASTED HEALTH  THE TRAGIC CASE OF DUMPSITES

4. UNCERTAINTIES INVoLVED 
This report aims to outline the health impacts posed by dumpsites. For that purpose, a long list of case studies and papers have 
been studied. The adverse health impacts posed by dumpsites are in no doubt, but still, going into the details of the studied 
materials, a number of limitations and uncertainties have to be considered, as they are presented below. 
A wide variety of exposures, exposure pathways and exposure scenarios can be associated with dumpsites, entailing a large 
complexity and difficulty in estimating the health risks possibly involved. only few epidemiological studies have evaluated sites 
with respect to the types of chemicals they contain and release; most studies on the health effects of waste dumpsites in fact lack 
direct exposure measurement, and rely on residential distance from the site or sometimes on exposure modeling. many health 
endpoints have been considered in epidemiological studies, including cancer incidence and mortality and reproductive outcomes 
such as birth defects and low birth weight74. 

If a waste dumpsite presents a risk to health, those affected may be diverse or numerous. The emphasis is on the word ‘may’, 
since the link to health may seem intuitive and realistic but demonstrating that waste causes ill- health is neither simple nor 
straightforward75. 

most research into health effects has been undertaken for chemical wastes deposited on to land in large quantities between the 
1940s and 1970s and the most intensive investigations were conducted in America during the 1980s and 1990s. In spite of the 
many and extensive studies conducted a plausible link between a chemical pollutant and measurable illness has only been found 
at a minority of locations. The results of these epidemiological studies are seriously affected by many ‘confounding’ factors making 
it difficult to prove a link between the dumpsites and poor health when one takes into account for example, different lifestyles, 
smoking, diet, alcohol consumption, housing quality, susceptibility of ethnic, gender or age-specific groups to particular medical 
conditions and the list goes on. 

Thus, it is important to investigate the health impacts of a dumpsite in conjunction with other environmental hazards, as concurrent 
exposures can result in synergic effects. In particular, it is of interest to consider how possible health effects of waste may take place 
in combination with other powerful health determinants depending on lifestyle and the social environment76.

The scientific evidence on the health effects of waste-related exposure is not 100% conclusive. differential exposure to waste by 
socio-economic status is often documented, but the interplay between environmental and social factors is not well known and 
documented. 

There are specific uncertainties that should be taken into consideration when the relation between health and dumpsites is 
discussed77:

• Specific characteristics of the dumpsites (age, waste streams disposed of, conditions at the bottom layer etc.) are not known and 
relevant data sets are simply not available
• The level of exposure is not clearly defined simply by the distance between the dumpsites and the affected populations. other 
elements like groundwater flow or wind direction should be taken into consideration. This creates important consequences to the 
definition of a suitable population sample for the health studies involved. 
• many studies do not identify the specific route of exposure, which might create the health risks (air, water).
• direct links between specific chemicals within the dumpsites and health risks are difficult to establish without appropriate 
epidemiological studies that study the same population sample for a sufficient time. 
• An uncontrolled confounding by exposures to other environmental factors (e.g. industry) is still possible in many of the studies 
implemented. 

despite those methodological limitations, the scientific literature on the health effects of dumpsites provides strong indications of 
the existing linkages between dumpsites and adverse health effects78 for workers, informal recyclers and nearby residents. 

74 WHo, Population health and waste management: scientific data and policy options, rome, Italy, march 2007
75 Philip rushbrook, The Health effects from Wastes - overplayed or underestimated? Workshop: Health Impact of Waste management 
Activities IWm Annual Conference, Paignton, uk. June 2001 
76 marco martuzzi et al, Inequalities, inequities, environmental justice in waste management and health, european Journal of Public Health, Vol. 
20, No. 1, 21–26 , 2010
77 WHo, Health effects from landfills – Impacts from the latest research, report on a WHo meeting, bilthoven, netherlands,1998
78 daniela Porta et al, Systematic review of epidemiological studies on health effects associated with management of solid waste, environmental 

Health 2009, 8:60 doi:10.1186/1476-069x-8-60 
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5. AbouT THe eConomIC CoST oF HeAlTH ImPACTS
one of the most important challenges is to assess the economic burden posed to national and local health systems by dumpsites.  
environmental pollutants can have direct and indirect effects on human health. moreover there are economic effects, e.g. on 
health care, productivity, recreation and intrinsic losses through disruption of ecosystems. national and international organizations 
increasingly request monetization of such effects for cost-effectiveness or cost-benefit evaluations. While some environmental 
health professionals regard the valuation of human health as unethical, it seems that the majority considers it a natural (though 
utilitarian) extension of burden of disease assessments. 

Although the scientific and technical challenges involved in such an effort are really high, the relevant concepts are under 
development and some key concepts should be taken into consideration. The following paragraphs provide the key-concepts and 
some major reference documents.

The World Health organization (WHo) has developed the conceptual framework for identifying the economic consequences of 
diseases and injuries79. A key conclusion was that if undertaken in a defined manner with reference to a coherent set of conceptual 
foundations, economic impact studies in health can usefully contribute to health policy dialogue. However, there have been 
several studies that were not founded within a clear, logical framework, meaning that they produce results that can be misleading 
or spurious. much greater attention is therefore called for when considering or planning an analysis of the economic impact of 
disease or injury. 

According to WHo, there are certain questions that must be answered before the decision for an economic valuation of health 
impacts will be taken. Is an economic impact study needed in the first place (what will it bring in addition to clinical or epidemiological 
indicators of disease burden)? What is the policy decision that it addresses or bears upon? What is the explicit purpose, scope 
and perspective of the study? What are the key channels through which economic impacts are expected to be felt, and what are 
the data (or other) constraints to their appropriate measurement and valuation? dealing with these questions at the outset will 
encourage a more rigorous approach and a more meaningful assessment to economic impact studies in the future. It will also help 
to identify which of a number of specific measurement approaches or models might be appropriate to use in a given context. Figure 
6 presents a simple algorithm that can be used in order to identify the economic costs related to certain diseases and injuries.

 79 WHo, WHo GuIde To IdenTIFyInG THe eConomIC ConSeQuenCeS oF dISeASe And InJury, 2009

Figure 6: Algorithm for determining what methodological approach to use for economic impact studies in health79
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oeCd has done a remarkable update by reviewing  the recent empirical literature relating to the human health impacts of negative 
environmental externalities from air pollution, hazardous chemicals, and unsafe water and sanitation, and their use in cost-benefit 
analysis80. The study includes valuation of health impacts related to exposure to Particular matter (Pm) & ozone, Hazardous 
Chemicals and unsafe Water & Sanitation. The following table presents some key-figures for diseases associated with such an 
exposure, as a wide range of Willingness to Pay (WTP) studies has concluded them.

Table 7: range of costs for selected diseases associated with dumpsites emissions80

Another issue of importance regards the valuation of health impacts to children. There is increasing concern that the health of 
children is particularly affected by environmental conditions. Important examples include the aggravation of respiratory diseases 
(such as asthma), lung development, water-borne diseases (such as gastro- enteritis) and increased cases of premature deaths 
among children81. In many respects, the valuation of health benefits to children is associated with issues that may have serious 
policy implications. An important issue relates to the special vulnerability of children to environmental degradation. A focus on the 
epidemiological differences between adults and children underlines how important it is in policy- making not to consider children 
simply as little adults. Additional differences between adults and children in terms of the valuation of such impacts also highlight 
the need for children-specific values when designing environmental policies. 

A very important case study has been developed for Campania, Italy82. The study aimed to reduce the uncertainty about health 
damage due to waste exposure by providing for the first time a monetary valuation of health benefits arising from the reclamation 
of hazardous waste dumps in Campania. The results were really astonishing.

There were estimated 848 cases of premature mortality and 403 cases of fatal cancer per year considered to be a consequence of 
exposure to dumpsites with hazardous waste. The present value of the benefit of reducing the number of waste associated deaths 
after adjusting for a cancer premium was estimated at  €11.6 billion. This value ranges from €5.4 to €20.0 billion assuming a time 
frame for benefits of 10 and 50 years respectively. 

The study concluded that there is a strong economic argument for both reclaiming the land contaminated with hazardous waste 
in the two provinces of naples and Caserta and increasing the control of the territory in order to avoid the creation of new illegal 
dump sites.

It is clear that the valuation of the health impacts related to dumpsites is a strong policy intervention tool that can help decision 
makers to upgrade the closure of dumpsites in the local and national agendas. 

The range of costs presented above as well as the results from the case in Campania, demonstrate that the worldwide health 
impacts of dumpsites should be the in the order of magnitude of tens or hundreds of  USD billions. 

However, a more accurate assessment is rather impossible since a. the scientific context required for concrete results is still under 
development and b. there are significant data gaps and methodological difficulties that need to be managed.

exPoSure To HeAlTH ImPACT rAnGe oF CoSTS (uSd 2010,ppp)

Chronic bronchitis 170,000-500,000 
Pm & ozone Respiratory hospital admissions 2,000-24,000  

Cardiac hospital admissions 200-29,000  
Cancer (lung) 481,000

Hazardous Chemicals Skin cancer 9,300
Leukemia 2,658
Neuro-devt. Disorders 10,000

unsafe Sanitation Gastrointestinal illness 40-170

80oeCd environment Working Paper nr. 35 Policy Interventions to Address Health Impacts Associated with Air Pollution, unsafe Water Supply 
and Sanitation, and Hazardous Chemicals, written by Prof. Alistair Hunt of the university of bath, 2011 
81oeCd, economic Valuation of environmental Health risks to Children, 2006
82Carla Guerriero,  John Cairns, The potential monetary benefits of reclaiming hazardous waste sites in the Campania region: an economic 
evaluation, environmental Health 2009, 8:28 doi:10.1186/1476-069x-8-28 
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6. CoNCLUSIoNS
dumpsites are a global problem that threatens the health and the quality of life of 3.5 - 4 billion people that are served by 
dumpsites.  due to both the expected increase of population and the growing income/capita in the developing world, significant 
additional amounts of municipal, industrial and hazardous waste are expected to enter into dumpsites within next 15-20 years.  
despite those methodological limitations, the scientific literature on the health effects of dumpsites provides strong indications of 
the existing linkages between dumpsites and adverse health effects for workers, informal recyclers and nearby residents. 
The different waste streams disposed of as well as the practices that are followed (open burning, informal recycling) determine 
both the health and the environmental impacts of dumpsites. besides municipal waste, healthcare waste, hazardous and e-waste 
are common streams found in dumpsites. The problem is that in most dumpsites all the previous waste streams are usually present 
in unknown quantities and with roughly unknown interactions. This results in both increased health risks and increased difficulties 
in assessing the health risks in detail. 

The health problems associated with dumpsites are related to their emissions, which usually involve PoPs (persistent organic 
pollutants), heavy metals and VoCs (volatile organic compounds), soot . The actual health risks depend on the practices followed 
and on the type of the waste disposed of in each dumpsite, as well as on the environmental and social conditions of the area. 

open burning and animal feeding increase the health risks substantially, the first by direct emissions of dangerous pollutants and 
the second by transferring the pollutants to the food chain.

Several studies document that dumpsites can have serious effects on the health and well being of the population. A wide range of 
toxic substances can be released into the environment from uncontrolled waste disposal, for example, methane, carbon dioxide, 
benzene and cadmium. many of these pollutants have been shown to be toxic for human health. In addition, dumpsites are likely to 
contain highly hazardous compounds resulting from industrial production, for example asbestos and lead. Previous epidemiological 
studies have found that two main health outcomes – cancer and congenital malformations – are statistically associated with waste 
exposure in dumpsites.
Dumpsites are becoming a widespread and alarming problem. According to recent research, the health risks posed by toxic 
dumpsites in India, Indonesia and Philippines are more important than the risks related to malaria. E-waste dumpsites are related 
to changes in thyroid function, changes in cellular expression and function, adverse neonatal outcomes, changes in temperament 
and behavior, and decreased lung function. 

one of the most important challenges is to assess the economic burden posed to national and local health systems by dumpsites 
including all their economic effects, e.g. on health care, productivity, recreation and intrinsic losses through disruption of 
ecosystems. national and international organizations increasingly request monetization of such effects for cost-effectiveness or 
cost-benefit evaluations.  It seems that the worldwide health impacts of dumpsites should be in the order of magnitude of tens or 
hundreds of uSd billions, although no specific study with this particular scope has been implemented yet. 





Emissions from Solid Waste 
Management Activities 

P A U L  T .  W I L L I A M S  

1 Introduction 
The management of solid waste represents a major economic and environmental 
issue throughout the world. Historical trends in waste generation show an 
increase in the quantities of waste generated for most countries and it is clear that 
the trend will continue. The treatment and disposal of solid waste involves a 
range of processes including landfill, incineration, composting, p yrolysis/gasification, 
etc., all of which may result in emissions to the environment. Even recycling of 
waste may involve an increase in emissions compared to the production of the 
virgin product. 

This chapter reviews a range of solid waste treatment and disposal processes in 
terms of the emissions to air, water and land. The processes reviewed are the 
landfilling of waste and incineration, together with emissions from alternative 
treatment methods including composting, pyrolysis/gasification techniques, and 
recycling. 

2 Waste Landfill 
Landfill represents the largest route for the disposal of waste throughout Europe 
and North America. Landfill disposal is seen in many respects as the bottom rung 
of the hierarchy of waste disposal options when considering the concept of 
sustainable waste management. However, the modern landfill site is an advanced 
treatment and disposal option designed and managed as an engineering project 
in which the waste is degraded to a stabilised product and the product leachate is 
treated to minimise pollution to the environment and the landfill gas is recovered 
for energy. Older landfill sites, however, were not designed to such standards and 
may still be emitting pollutants to the environment. 

Issues in Environmental Science and Technology, No. 18 
Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities 
0 The Royal Society of Chemistry, 2002 
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Decomposition Processes of Municipal Solid Waste in LandJills 
Municipal solid waste is a bioreactive type of waste which undergoes biodegradation 
in the landfill site. Biodegradable materials found in domestic wastes amount to 
over 65% dry weight and include not only the putrescible food and garden wastes 
but also paper, cardboard and even to some extent wood and textiles. Industrial 
and commercial wastes contain up to 62% and 66% of dry weight biodegradable 
organic material respectively, and consequently would be acceptable in a 
bioreactive waste landfill site. The processes of degradation of bioreactive waste 
in landfills takes many years to complete and involves not only biological 
processes but also inter-related physical and chemical processes.'-5 Figure 1 
shows the major stages of municipal solid waste degradation in landfilk6 

Stage I .  Hydrolysislaerobic Degradation. The hydrolysis/aerobic degradation 
stage occurs under aerobic or oxygenated conditions and lasts for only a matter 
of days or weeks depending on the availability of oxygen for the process which in 
turn depends on the amount of air trapped in the waste. The micro-organisms are 
of the aerobic type and they metabolise the available oxygen and a proportion of 
the organic fraction of the waste to produce simpler hydrocarbons, carbon 
dioxide, water and heat. The heat generated from the exothermic degradation 
reaction can raise the temperature of the waste to up to 70-90°C.' Water and 
carbon dioxide are the main products with carbon dioxide released as gas or 
absorbed into water to form carbonic acid which gives acidity to the leachate. 

Stage I I .  Hydrolysis and Fermentation. Stage I processes result in a depletion of 
oxygen in the mass of waste and a change to anaerobic conditions. Different 
micro-organisms, the facultative anaerobes, which can tolerate reduced oxygen 
conditions become dominant. Carbohydrates, proteins and lipids, which are the 
major structural components of bioreactive wastes, are hydrolysed to sugars 
which are then further decomposed to carbon dioxide, hydrogen, ammonia and 
organic acids. Proteins decompose via deaminisation to form ammonia and also 
carboxylic acids and carbon dioxide. The derived leachate contains ammoniacal 
nitrogen in high concentration. The organic acids are mainly acetic acid, but also 
propionic, butyric, lactic and formic acids and acid derivative products and their 
formation depends on the composition of the initial waste material. The 
temperature in the landfill drops to between 30 and 50°C during this stage. Gas 

' E. A. McBean, F. A. Rovers and G. J. Farquhar, Solid Waste Landfill Engineering and Design, 
Prentice Hall, New Jersey, 1995. 
G. Tchobanoglous and P. R. O'Leary, Landfilling, in Handbook of Solid Waste Management, F. 
Kreith (ed.), McGraw-Hill, Inc., New York, 1994. 
K. Westlake, Landfill Pollution and Control, Albion Publishing, Chichester, 1995. 
T.H. Christensen, P. Kjeldsen and B. Lindhardt, Gas Generating Processes in Landfills, in 
Landfilling of Waste: Biogas, T. H. Christensen, R. Cossu and R. Stegman (eds.), E. and F. N. Spon, 
London, 1996. 
A. Gendebien, M. Pauwels, M. Constant, M. J. Ledrut-Damanet, E. J. Nyns, H.C. Willumsen, J. 
Butson, R. Fabry and G. L. Ferrero, Landfill gas: from environment to energy, Commission of the 
European Communities, Contract No. 88b-7030-11-3- 17, Commission of the European Commission, 
Luxembourg, 1992. 
P.T. Williams, Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1998. 
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Figure 1 Major stages of 
bioreactive waste 

degradation in landfills 

Aerobic 

Anaerobic 
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Process Products 
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J, 

Stage IV Methanogenesis 

Aerobic 
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- - - - - - - - - - -  

Anaerobic 

Aerobic 
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concentrations in the waste undergoing stage I1 decomposition may rise to levels 
of up to 80% carbon dioxide and 20% hydrogen.6 

Stage 111. Acetogenesis. The organic acids formed in stage I1 are converted by 
acetogen micro-organisms to acetic acid, acetic acid derivatives, carbon dioxide 
and hydrogen under anaerobic conditions. Other organisms convert carbohydrates 
directly to acetic acid in the presence of carbon dioxide and hydrogen. Hydrogen 
and carbon dioxide levels begin to decrease throughout stage 111. The acidic 
conditions of the acetogenic stage increase the solubility of metal ions and 
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increase their concentration in the leachate. In addition, organic acids, chloride 
ions, ammonium ions and phosphate ions, all in high concentration in the 
leachate, readily form complexes with metal ions, causing further increases in 
solubilisation of metal ions. Hydrogen sulfide may also be produced throughout 
the anaerobic stages as the sulfate compounds in the waste are reduced to 
hydrogen sulfide by sulfate reducing micro- organism^.^ Metal sulfides may be a 
reaction product of the hydrogen sulfide and metal ions in solution. The presence 
of the organic acids generate a very acidic solution which can have a pH level of 4 
or even less.6 

Stage I V .  Methanogenesis. The methanogenesis stage is the main landfill gas 
generation stage with the gas composition of typical landfill gas generated at 
approximately 60% methane and 40% carbon dioxide. The conditions maintain 
the anaerobic, oxygen depleted environment of stages I1 and 111. Low levels of 
hydrogen are required to promote organisms, the methanogenic bacteria, which 
generate carbon dioxide and methane from the organic acids and their 
derivatives such as acetates and formates generated in the earlier stages. Methane 
may also result from the direct micro-organism conversion of hydrogen and 
carbon dioxide to form methane and water. Hydrogen concentrations produced 
during stages I1 and I11 therefore fall to low levels during this fourth stage. There 
are two classes of micro-organisms which are active in the methanogenic stage, 
the mesophilic bacteria which are active in the temperature range 30-35 "C and 
the thermophilic bacteria active in the range 45-65 "C. Therefore landfill gas can 
be generated during the methanogenic stage over a temperature range of 
30-65 "C; at lower temperatures the rate of biological degradation decreases. As 
the acid concentration becomes depleted the pH rises to about pH 7-8 during the 
methanogenesis stage. Stage IV is the longest stage of waste degradation but may 
not commence until six months to several years after the waste is placed in the 
landfill depending on the level of water content and water circulation. Significant 
concentrations of methane are generated after between 3 and 12 months 
depending on the development of the anaerobic micro-organisms and waste 
degradation products. Landfill gas will continue to be generated for periods of 
between 15 and 30 years after final deposition of the waste, depending on waste 
and site characteristics. 

Stage V. Oxidation. The final stage of waste degradation results from the end of 
the degradation reactions, as the acids are used up in the production of the landfill 
gas methane and carbon dioxide. New aerobic micro-organisms slowly replace 
the anaerobic forms and re-establish aerobic conditions. Aerobic micro-organisms 
which convert residual methane to carbon dioxide and water may become 
established. 

There are a range of factors which influence the degradation of waste in landfill 
sites and include the depth of the site, the composition of the waste, the degree of 
prepreparation of the waste such as shredding or compaction, the moisture 
content of the waste, the movement of the moisture throughout the landfill to 
distribute the reactants and temperature of the 
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Table 1 Typical landfill Typical value Observed maximum 
gas composition Component (% by volume) ( O h  by  volume) 

Methane 
Carbon dioxide 
Oxygen 
Nitrogen 
Hydrogen 
Carbon monoxide 
Ethane 
Ethene 
Acetaldehyde 
Propane 
Butanes 
Helium 
Higher alkanes 
Unsaturated hydrocarbons 
Halogenated compounds 
Hydrogen sulfide 
Organosulfur compounds 
Alcohols 
Others 

63.8 
33.6 
0.16 
2.4 
0.05 
0.00 1 
0.005 
0.018 
0.005 
0.002 
0.003 
0.00005 

0.009 
0.00002 
0.00002 
0,00001 
0.0000 1 
0.00005 

< 0.05 

88.0 
89.3 
20.9 
87.0 
21.1 
0.09 
0.0139 
- 

- 

0.0171 
0.023 

0.07 
0.048 
0.032 

0.028 
0.127 
0.023 

- 

35.0 

Source: Waste Management paper 27,1994.’ 

Landfill Gas 
Gases arising from biodegradation landfills consist of mainly hydrogen and 
carbon dioxide in the early stages followed by mainly methane and carbon 
dioxide in the later stages; however, a wide range of other gases can be potentially 
formed and the gas is also saturated with moisture. Table 1 shows the 
composition of the major constituents of landfill gas.7 Other minor components 
identified in landfill gas include, benzene, toluene, xylenes, chloromethane, 
chlorobenzene, dichlorobenzene etc.6 Minor components such as hydrogen 
sulfide, organic esters and the organosulfur compounds give landfill gas its 
characteristic malodorous smell. 

Gases generated in the landfill will move throughout the mass of waste in 
addition to movement or migration out of the site. The mechanism of gas 
movement is via gaseous diffusion and advection or pressure gradient. That is, the 
gas moves from high to low gas concentration regions or from high to low gas 
pressure regions. Movement of gas within the mass of waste is governed by the 
permeability of the waste, overlying daily or intermittent cover and the degree of 
compaction of the waste. Lateral movement of the gases is caused by overlying 
low permeability layers such as the daily cover and surface and sub-surface 
accumulations of water. Vertical movement of gas may occur through natural 
settlement of the waste, between bales of waste if a baling system is used to 
compact and bale the waste or through layers of low permeability inert wastes 
such as construction waste r ~ b b l e . ~  

Waste Management Paper 27, Landfill GUS, Department of the Environment, HMSO, London, 1994. 
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Gas migration out of the mass of waste into the surrounding environment may 
occur from older sites or where significant leakage occurs. Migration of gas 
outside the site requires migration pathways such as high-permeability geological 
strata, through caves, cavities, cracks in the overlying capping layer, through 
man-made shafts such as mine shafts and service ducts etc. The major 
components of landfill gas, methane and carbon dioxide, are ‘greenhouse gases’. 
The greenhouse effect is produced by certain gases in the atmosphere which allow 
transmission of short wave radiation from the sun but are opaque to long wave 
radiation reflected from the Earth’s surface, thereby causing warming of the 
Earth’s atmosphere. A molecule of methane has approximately 30 times the 
greenhouse effect of a molecule of carbon dioxide.8 In addition, landfill gas 
contains components which are flammable and toxic and uncontrolled leakage of 
landfill gas into houses, shafts, culverts, pipework etc. can lead to problems 
associated with explosive and asphyxiation hazards. 

The control of landfill gas to protect the environment and prevent unacceptable 
risk to human health involves some form of control system. Where the landfill gas 
is required for an energy recovery system, the landfill gas will be collected via 
migration of the gas to gas pits or wells within the waste which consist of highly 
permeable gravel, stones or rubble and a gas pump which draws the gas through 
the gas pit and well system to the surface. The gas is then treated to upgrade the 
gas through a range of processes depending on the required end-use for the gas. 
This may involve a condensate removal system, particulate filter, absorption and 
adsorption systems to scrub the gases and other gas clean-up systems such as 
membranes and molecular sieves to remove carbon dioxide and trace con- 
taminants. ’ 9  l o  

In many cases landfill gas is flared without energy recovery to destroy the 
methane and organic micro-pollutants as a means of gas hazard and odour 
control. In addition, the flare may be required to burn off any excess gas or to act 
as a standby for any plant shutdowns. The flare may be an exposed open flame, 
usually on a pedestal or enclosed in a ceramic furnace. The open type flare has to 
maintain a flame even under extremes of weather conditions. The stability of the 
flame is related to the gas composition, weather conditions, burner design etc. 
However, the flame will be stable at methane concentrations of between 30 and 
60%. Minimum flame temperatures of between 850 and 1100°C are recommended 
to destroy any hazardous trace components.6 

Where landfill gas concentrations are low such as in older sites or for landfill 
sites which are used for non-bioreactive wastes such as inert materials, passive 
venting systems are used. The passive venting pit consists of, for example, a highly 
permeable vent of gravel material where the gases flow up the vent passively into 
the atmosphere through a permeable capping layer of sand and granular soil or 
crushed stone. Construction of the passive venting system may be as emplacement 
of the waste proceeds or afterwards by drilling or excavation into the mass of waste. 

* A. Porteus, Dictionary of Environmental Science and Technology, John Wiley and Sons Ltd., 
Chichester, 2000. 
K. A. Brown and D. H. Maunder, Water Sci. Technol., 1994,30, 143-151. 
R. Stegmann, LandJill gas utilisation: An overview, in Landfilling of Waste: Biogas, T.H. 
Christensen, R. Cossu and R. Stegmann (eds.), E. and F.N. Spon, London, 1996. 
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Table 2 Pollutants Dual fuel Spark ignition 
emissions from the diesel engine' engine2 Gas turbine3 

combustion of landfill gas Emission (ms m -3) (mg m-3) (mg m-3) 
from three UK landfill 

sites in different types of Particulate matter 4.3 125 9 
power plant Carbon monoxide 800 - 10000 14 

Unburnt hydrocarbons 22 > 200 15 
Nitrogen oxides 795 - 1170 61 
Hydrogen chloride 12 15 38 
Sulfur dioxide 51 22 6 

Dioxins (ng m -3) 0.4 0.6 0.6 

Gas pre-treatment: ' Drying, filtering, compression and cooling of gas prior to use 

Furans (ng m-3) 0.4 2.7 1.2 

Drying, filtering, compression and cooling of gas prior 
to use 
Wet scrubbing, compression, cooling, filtering and 
heating to 70°C prior to use. 

Source: Blackey, 1993," Young and Blakey, 1996.12 

Energy recovery from the use of landfill gas via direct use as substitute fuel in 
boilers, kilns and furnaces and for electricity generation in spark ignition engines, 
diesel engines or gas turbines involves combustion. The typical composition of 
landfill gas consists mainly of methane and carbon dioxide with lower 
concentrations of hydrocarbons. Combustion of the methane in the landfill gas 
will produce mainly carbon dioxide and water vapour and other minor 
pollutants. The presence of sulfur, nitrogen and chlorinated organic compounds 
at trace levels in the landfill gas may lead to the formation of emissions from the 
combustion of the gas in the energy recovery system. For example Table 2 shows 
the emissions from the combustion of landfill gas in a dual fuel diesel engine, 
spark ignition engine and gas turbine.".12 The presence of dioxins and furans 
from the combustion of chlorinated trace components in the landfill gas is 
significant. The emissions from the combustion of landfill gas will vary depending 
not only on the type of combustion system, but also the composition of the gas used. 

Landfill Leachate 
Leachate represents the water which passes through the waste and water 
generated within the landfill site resulting in a liquid containing suspended solids, 
soluble components of the waste and products from the degradation of the waste 
by various micro-organisms. The composition of the leachate will depend on the 
heterogeneity and composition of the waste and whether there is any 

l 1  N.C. Blackey, Emissions from Power Generation Plants Fuelled by Landfill Gas, in Sardinia 93, 
Fourth International Landfill Symposium (Cagliari, Sardinia, October, 1993), T. H. Christensen, 
R. Cossu and R. Stegmann (eds.) CISA-Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, 1993. 

l 2  C .  P. Young and N. C. Blakey, Emissions from Landfill Gas Power Generation Plants, in, Landjilling 
of Wastes: Biogas, T. H. Christensen, R. Cossu and R. Stegmann (eds.), E. and F. N. Spon, 1996. 
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industrial/hazardous waste co-disposal, the stage of biodegradation reached by 
the waste, moisture content and operational procedures. Associated with 
leachate is a malodorous smell due mainly to the presence of organic acids. 

The nature of the leachate changes with time as the waste degrades through the 
various five stages of biodegradation. Table 3 compares the typical leachate of the 
acetogenic stage I11 with the methanogenic stage IV.13 Table 3 shows that the pH 
of the early formed leachate is acidic/neutral with a pH range between 5.12 and 
7.8 equating with the formation of acetic acid and other organic acids by the 
acetogenic micro-organisms under anaerobic conditions. The organic material of 
stage I11 is very high, in the range 1010-29000 mg 1-1 for the total organic 
carbon. Ammoniacal nitrogen levels tend to be higher in stage I11 due to the 
biodegradation of the amino acids of proteins and other nitrogenous compounds 
in the waste. The presence of organic acids of the acetogenic stage increases the 
solubility of metal ions into the leachate. BOD and COD levels are high with high 
ratios of B0D:COD indicating that a high proportion of the organic materials in 
solution are readily biodegradable. Methanogenic leachate has a neutral/alkaline 
pH reflecting the degradation of the organic acids of stage I11 to methane and 
carbon dioxide by the methanogenic micro-organisms. As a consequence, the 
total organic carbon in the leachate decreases compared to the acetogenic stage. 
Metal ions continue to be leached from the waste but as the pH of the leachate 
increases the metal ions become less soluble and decrease in concentration in the 
leachate. The concentration of ammoniacal nitrogen decreases slightly, but 
remains high in the leachate. BOD and COD levels decrease compared to 
acetogenic leachates. 

In addition to the components listed in Table 3, a wide range of minor 
components have been detected in leachate from municipal solid waste. Table 4 
shows the concentrations of trace organic compounds found in leachate from a 
municipal solid waste landfill site. 14,' Of significance from an environmental 
viewpoint are the presence of a number of different compounds such as benzene, 
dioxins and furans of known toxicity. 

Landfill leachate has been shown to contain a wide variety of toxic and 
polluting components. A leachate management system would therefore be 
required to collect the leachate emanating from the mass of waste before 
discharge to sewer, water course, land or tidal water. The leachate management 
system consists of a leachate drainage, collection and treatment system. The 
drainage of leachate is via gravity flow through drainage gradient paths which 
consist of a permeable granular system containing perforated pipes to collection 
sumps at low points in the waste mass. The leachate collected in the sumps is then 
removed by either pumping, gravity drains or side slope risers at  the site 
perimeter. In some cases, the leachate is passed untreated directly to the sewerage 
facility for off-site treatment. Treatment of leachate to remove the hazardous 
components can involve a range of processes, including adsorption onto high 

Waste Management Paper 26B, LandJill Design, Construction and Operational Practice, Department 
of the Environment, HMSO, London, 1995. 

P. R. White, M. Franke and P. Hindle, Integrated Solid Waste Management; a Lifecycle Inventory, 
Blackie Academic and Professional, London, 1995. 

l4 K. Rugge, P. L. Bjerg and T. H. Christensen, Environ. Sci. Technol., 1995, 29, 1395-1400. 
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Table 3 Composition of acetogenic and methanogenic leachate from large landfill sites with high waste input rate, 
relatively dry environments (mg 1-') 

Parameter 

Acetogenic Methanogenic 

Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean 

pH value 
COD 

Ammoniacal-N 
Chloride 

Total organic carbon 
Fatty acids (as C) 
Alkalinity (as CaC03) 
Conductivity (pS cm-l) 
Nitrate-N 
Nitrite-N 
Sulfate (as SO4) 
Phosphate (as P) 
Sodium 
Magnesium 
Potassium 
Calcium 
Chromium 
Manganese 
Iron 
Nickel 
Copper 
Zinc 
Cadmium 
Lead 
Arsenic 
Mercury 

BOD5 day 

BOD20 day 

5.12 
2740 
2000 
194 
659 
2000 
1010 
963 
2720 
5800 
< 0.2 
0.0 1 
< 5  
0.6 
474 
25 
350 
270 
0.03 
1.40 
48.3 
< 0.03 
0.020 
0.09 
< 0.01 
< 0.04 
< 0.00 1 

7.8 
152000 
68000 
3610 
4670 
125000 
29000 
22414 
15870 
52000 
18.0 
1.4 
1560 
22.6 
2400 
820 
3 100 
6240 
0.3 
164.0 
2300 
1.87 
1.10 
140.0 
0.10 
0.65 
0.148 

< 0.0001 0.001 5 

6.73 
36817 
18632 
922 
1805 
25108 
12217 
8197 
725 1 
1692 1 
1.80 
0.20 
676 
5.0 
1371 
3 84 
1143 
224 1 
0.13 
32.94 
653.8 
0.42 
0.130 
17.37 
0.02 
0.28 
0.024 
0.0004 

6.8 
622 
97 
283 
570 
110 
184 
< 5  
3000 
5990 
0.2 
< 0.01 
< 5  
0.3 
474 
40 
100 
23 
< 0.03 
0.04 
1.6 
< 0.03 
< 0.02 
0.03 
< 0.01 
< 0.04 
< 0.00 1 
< 0.000 1 

8.2 
8000 
1770 
2040 
4710 
1900 
2270 
146 
9130 
19300 
2.1 
1.3 
322 
18.4 
3650 
1580 
1580 
50 1 
0.56 
3.59 
160 
0.6 
0.62 
6.7 
0.08 
1.9 
0.485 
0.0008 

7.52 
2307 
3 74 
889 
2074 
544 
733 
18 
5376 
11502 
0.86 
0.17 
67 
4.3 
1480 
250 
8 54 
151 
0.09 
0.46 
27.4 
0.17 
0.17 
1.14 
0.01 5 
0.20 
0.034 
0.0002 

N.B.  Between 13 and 35 samples of acetogenic leachate and 16 and 29 samples of methanogenic leachate analysed to 
obtain minimum, maximum and mean results. 
Units mg 1-' except for pH and conductivity. 
Source: Waste Management paper 26B, 1995.' 

surface area ativated carbons, lagoonal evaporation of water to concentrate 
pollutants, biological filtration, addition of oxidising agents, reed bed biodegradation 
etc. Table 5 shows the main treatment processes for l e a ~ h a t e . ~ ? ' ~ * ' ~  

The discussion of the management and treatment of leachate is concerned with 

l 6  0. Hjelmar, L.M. Johannessen, K. Knox, H.J. Ehrig, J. Flyvbjerg, P. Winther and T.H. 
Christensen., Composition and Management of Leachate from Landfills within the E U ,  in Sardinia 
95, Fifth International Landfill Symposium, (Cagliari, Sardinia, October 1995), T. H. Christensen, 
R. Cossu and R. Stegmann, (Eds.), CISA-Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, 
Sardinia, 1995. 
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Table 4 Trace organic 
components found in Component 

Organic component 
hE 1 -I) ~- I 

municipal solid waste 
leachate 1,1,l-Trichloroethane 0.086 

1,2-Dichloroethane 0.01 
2,4-Dichloroet hane 
Benzo[a]pyrene 
Benzene 
C hlor o benzene 
Chloroform 
Chlorophenol 
Dichloromet hane 
Endrin 
Ethyl benzene 
2-Ethyltoluene 
Hexachlorobenzene 
Isophorone 
Naphthalene 
Polychlorinatedbiphenyls (PCBs) 
Pentachlorophenol 
Phenol 
1 -Propenylbenzene 
Tetrachloromethane 
Toluene 
Toxaphene 
Trichloroet hane 
Vinylchloride 
X ylenes 

Dioxins/furans Toxic Equivalent (TEQ) 

0.13 
0.00025 
0.037 
0.007 
0.029 
0.0005 1 
0.44 
0.0002 5 
0.058 
0.005 
0.00 1 8 
0.076 
0.006 
0.00073 
0.045 
0.38 
0.003 
0.2 
0.4 1 
0.001 
0.043 
0.04 
0.107 

0.32 ng 

Source: Rugge et al., 1995,14 White et al., 1995.15 

containment type landfill sites where a liner system is designed to contain the 
emissions from the waste degradation processes within the confines of the lined 
site. In older sites, however, where no lining system was employed then leachate 
passes directly into the local subsurface environment. In such cases the biological, 
physical and chemical degradation processes which operate on the leachate as it 
slowly disperses into the surrounding environment would serve to reduce and 
dilute the pollution levels to lower  level^.^.^" 

Biological attenuation processes consist of the continued aerobic and anaerobic 
biodegradation of the organic components of the leachate as the leachate passes 
into the surrounding geological and hydrogeological environment. The circulation 
of groundwater serves to disperse the micro-organisms and nutrient organic 
material and remove degradation products. Physical attenuation processes result 
from the dilution of the leachate as it migrates and disperses from the landfill site 
and becomes diluted by the surrounding groundwater. Dispersion takes place 
both on a macroscale and microscale. For example, differential dispersion will 

l 7  A. Bagchi, Design, Construction and Monitoring of Landjll, John Wiley and Sons Ltd., New York, 1994. 
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Table 5 Treatment Process Examples 
processes for leachate 

Physico-chemical 
Air stripping of ammonia Leachate pH adjusted to 11 followed by aeration 

and release of ammonia gas to a scrubbing unit or 
atmosphere 
Highly porous activated carbon adsorbs organic 
components, used for final stages of treatment 
Ultrafiltration membranes concentrate pollutants 
into a concentrated solution for disposal, used for 
suspended material, ammoniacal nitrogen, heavy 
metals 

Addition of oxidising agents such as hydrogen 
peroxide or sodium hypochlorite solution. Used for 
sulfides, sulfite, formaldehyde, cyanide and phenolics 
Used for high organic content leachates, combustion 
with air at temperatures up to 310°C and 200 bar. 
Addition of reagents followed by mixing and 
settlement 

Activated carbon adsorption 

Reverse osmosis 

Evaporation Concentration of contaminants 
Oxidation 

Wet air oxidation 

Coagulation, flocculation 

Attached growth processes 
Trickling filters Trickling or percolating filters allow the leachate to 

pass over a substrate containing aerobic 
micro-organisms which biodegrade the organic 
components of the leachate 

Rotating biological contactors Rows of rotating discs with attached aerobic 
micro-organisms 

Non-attached growth processes 
Aereation in lagoons Aerobic micro-organisms in suspension biodegrade 

the organic constituents in aerated lagoons or tanks 

Anaerobic treatment 
Anaerobic biodegradation Utilises anaerobic methanogenic type 

micro-organisms to biodegrade the constituents of 
the leachate 

Anaerobiclaerobic treatment 
Reed Bed biodegradation Reed bed plant systems stimulate the growth of 

aerobic micro-organisms at the root system and 
anaerobic micro-organisms in soil areas away from 
the roots 

Land treatment 
Spraying leachate onto land 

Leachate recirculation 
Recirculation of leachate 

Spray irrigation of leachate to grassland and 
woodland, used for low contaminant leachate 

Recirculation of the leachate through the mass of 
waste, for further biodegradation 

Source: Hjelmar et al., 1995,16 Waste Management Paper 26B, 1995,13 Williams, 1998.6 
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occur in different types of rock; it will also be influenced by rock grain size, pore 
size distribution, concentration of clay minerals in the rock etc. Leachate may be 
absorbed or adsorbed into surrounding geological environment and the degree of 
absorption or adsorption will increase with higher contents of clay minerals or 
increased concentrations of organic carbon in soils or geological strata. Chemical 
attenuation processes rely on interaction between leachate and the surrounding 
geochemical environment to chemically alter or fix the leachate. Interaction of 
cations and anions in the leachate with those in the soil or rock may occur via ion 
exchange. For example, heavy metals may ion exchange with cations found 
naturally in soils, clays or different consolidated rock types. Metals may also be 
removed by precipitation reactions, for example, many metal carbonates, 
hydroxides and sulfides are insoluble. Chemical reaction between metals in the 
leachate and such anions in solution results in precipitation. Co-precipitation 
may also adsorb or occlude trace metals from the leachate within the primary 
precipitate. Acidic conditions tend to solubilise metals whereas more alkaline 
conditions induce precipitation. Oxidation-reduction reactions may also occur 
between inorganic species in the leachate and the surrounding geological and soil 
environment. Some elements and compounds can exist in more than one 
oxidation state and changes in the redox potential may influence their mobility 
into and out of solution. 

The potential of biological, physical and chemical processes to reduce the 
pollution levels of leachate have been demonstrated by Rugge et al.I4 They report 
on the leachate plume emanating from an old municipal solid waste landfill site 
which penetrated the subsurface environment to a downgradient distance of 
between 200 and 250m. The extent of the plume was detected by increased 
concentrations of inorganic species such as chloride, and more than 15 organic 
compounds of potential harm to the environment, including benzene, toluene, 
xylenes, chlorinated hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons, were 
identified at the subsurface border of the waste and sub-rock. However, 60m 
downgradient of the landfill, the plume of hydrocarbons contained negligible 
concentrations of these hydrocarbons due to the natural dispersion and 
attenuation processes operating in the subsurface environment. 

The implementation of new regulations originating from Europe via the 
European Waste Landfill Directive will influence the emissions from waste 
landfill sites. The Directive sets out to reduce the landfilling of biodegradable 
waste and to ensure that the landfill gas produced in existing as well as new 
landfills is collected, treated and used. The reduction in biodegradable wastes 
going to landfill has a central aim of reducing emissions of methane as a major 
greenhouse gas in line with a further European Community Strategy in relation 
to climate change and reduction of methane emissions. A limit on the disposal of 
biodegradable waste has been introduced with the aim of encouraging the 
separate collection of biodegradable waste and to reduce landfilling of waste in 
general. The Directive requires Member States to reduce landfilling of biodegradable 
solid waste to 75% of the total produced by 2002,50% by 2005 and 25% by 2010 
from a baseline level taken at 1993. Such a dramatic reduction in biodegradable 
waste will reduce the overall volumes of landfill gas produced. The requirement 
for collection, treatment and use of the gas will have a wide impact on the 
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Table 6 Typical properties Composition w t  Yo Elemental analysis w t  Yo 
of municipal solid waste 

Paper/board 33.0 Carbon 21.5 
Plastics 
Glass 
Metals 
Food/garden 
Textiles 
Other 

Proximate analysis 
Combustibles 
Moisture 
Ash 

7.0 
10.0 
8.0 

20.0 
4.0 

18.0 

42.1 
31.0 
26.9 

Hydrogen 
Oxygen 
Nitrogen 
Sulfur 
Chlorine 
Lead (PPm) 
Cadmium (ppm) 
Arsenic (ppm) 
Zinc (ppm) 
Copper (PPm) 
Chromium (ppm) 
Mercury (ppm) 

3.0 
16.9 
0.5 
0.2 
0.4 

101.2 
2.4 
5.1 

225.7 
64.0 
42.5 
0.05 

Source: Waste Management Paper 28,1992,'* Kaiser, 1978,19 NHWAP, 1994,20 Buekens 
and Patrick, 1985.21 

emissions of landfill gas from waste landfills. Another requirement for waste set 
out in the Directive is that waste be pre-treated before it is landfilled. 
Pre-treatment is defined as the physical, chemical or biological processes, 
including sorting, that change the characteristics of the waste in order to reduce 
its volume or hazardous nature, facilitate its handling or enhance recovery. 

3 Incineration 
Mass burn incineration is used for the treatment and disposal of municipal solid 
waste throughout the world. The composition and characteristics of the waste 
will influence the combustion properties and emissions produced from the 
combustion system. A typical calorific value for municipal solid waste is 
approximately 9000 kJ kg-'; ash and moisture contents tend to be high and thus 
in terms of a fuel the waste would compare poorly with, for example, coal. Table 6 
shows typical properties of municipal solid waste.' 8-21 The waste also contains 
significant concentrations of heavy metals such as cadmium, lead, zinc and 
chromium, which will influence the emissions of such metals. Similarly, the sulfur 
and chlorine content will produce emissions of sulfur dioxide and hydrogen chloride. 

Figure 2 shows a schematic diagram of a typical mass burn incinerator. The 
waste is delivered by collection vehicles and tipped into the storage bunker. The 
travelling type crane loads the waste to the feeding system represented by a steel 

Waste Management Paper 28, Recycling, Department of the Environment, HMSO, London, 1992. 
E. Kaiser, in Combustion and Incineration Processes, W. R. Niessen (ed.), Dekker Press, New York, 
1978. 
NHWAP, 1994 The technical aspects of controlled waste management; National household waste 
analysis project, Phase 2, Volume 3, Chemical analysis data. Report No. CWM/O87/94, 
Department of the Environment, wastes Technical Division, HMSO, London 1994. 
A. Buekens and P. K. Patrick, Incineration, in Solid Waste Management; Selected Topics, M. J. 
Suess (ed.), World Health Organisation, Regional Office for Environmental Health Hazards, 
Copenhagen, Denmark, 1985. 
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Emissions from Solid Waste Management Activities 

hopper where the waste is allowed to flow into the incinerator under its own 
weight without bridging or blocking. The waste is fed into the furnace and 
undergoes three stages of incineration: drying and devolatilisation; combustion 
of volatiles and soot; combustion of the solid carbonaceous residue. As the waste 
enters the hot furnace the waste is heated up via contact with hot combustion 
gases, pre-heated air or radiated heat from the incinerator walls and initially 
moisture is driven off in the temperature range 50-100°C. After moisture release 
the waste then undergoes thermal decomposition and pyrolysis of the organic 
material such as paper, plastics, food waste, textiles etc. in the waste, which 
generates the volatile matter, the combustible gases and vapours. Devolatilisation 
takes place over a wide range of temperatures from about 200 to 750°C with the 
main release of volatiles between 425 and 550°C. The combustion of volatiles 
takes place immediately above the surface of the waste on the grate and in the 
combustion chamber above the grate. Complete combustion of the gases and 
vapours requires sufficiently high temperature, (typically about 1000 "C), adequate 
residence time (about 2-4 s) and excess turbulent air to ensure good mixing. After 
the drying and devolatilisation stages the residue consist of a carbonaceous char 
which combusts on the grate of the furnace and the inert material. The ash and 
metals residue is discharged continuously at the end of the last grate section and is 
known as bottom ash. 

The hot combustion gases pass through the boiler system which produces 
steam and reduces the temperature of the gases. The polluted gases are then 
cleaned using a variety of gas clean-up measures such as acid gas removal by 
scrubbing, particulate removal using electrostatic precipitators or fabric (bag) 
filters. Organic micropollutants such as dioxins and furans and volatile heavy 
metals such as mercury and cadmium are usually removed by addition of 
activated carbon onto which the dioxins and furans are adsorbed and the 
contaminated activated carbon is then trapped by the fabric filter. Removal of 
nitrogen oxides may require such measure as the addition of ammonia to produce 
nitrogen and water from the reaction with the nitrogen oxides. The economic 
viability of incineration as a waste treatment and disposal route for municipal 
solid waste in most cases depends on the recovery of energy from the process to 
offset the high costs involved in incineration. Therefore the modern municipal 
waste incinerator relies on the production of steam for electricity generation or 
district heating to ensure the cost effectiveness of the process. Some schemes may 
incorporate both electricity generation and district heating as combined heat and 
power (CHP) systems. 

Of the pollutant emissions arising from the incineration of waste, those emitted 
to the atmosphere have received most attention from environmentalists and 
legislators and stringent emission limits are in place to regulate the emissions to 
air from the incineration of waste. However, waste incineration also produces 
approximately 30 wt% ash consisting of the bottom ash and the flyash captured 
in the pollution abatement system. Additionally, wastewater arises from 
incinerators but only at low levels. The emission limits to air for member states of 
the European Union are set out in the EU Waste Incineration Directive for the 
incineration of waste and are shown in Table 7 .  

The pollution abatement system to control the emissions to air from waste 
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Table 7 Emission limits 
for waste incineration as Pollutant 
set out in the EU Waste 

Incineration Directive Total dust 10 (daily average) 
(reference conditions: Total organic carbon (gaseous and vapours) 10 (daily average) 
273 K, 101 kPa, 11% HCl 10 (daily average) 

co 50 (daily average) 
so2 50 (daily average) 
NO, (expressed as N02) (New plant) 200 (daily average) 
NO, (expressed as N02) (Existing plant 400 (daily average) 

NO, (expressed as NO4 (Existing plant 400 (daily average) 

Cd and T1 0.05 (new plant) 
0.1 (existing plant to 2007) 

Hg 0.05 (new plant) 
0.1 (existing plant to 2007) 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V (Total) 0.5 (total - new plant) 
1.0 (existing plant to 2007) 
0.1 

Emission limit 
(ms - 3 )  

oxygen, dry gas) H F  1 (daily average) 

6-16 th-l) (until 2010) 

16-25 t h-') (until 2008) 

Dioxins and furans (TEQ) ng m-3 

Source: EU Waste Incineration Directive, 2000.33 

Table 8 Typical Emissions Minimum Maximum Mean 
concentration ranges of 

emissions from municipal Particulate 1500 8000 3000 
solid waste mass burn Hydrogen chloride 400 2200 1150 

clean-up (mg m-3) Sulfur oxides 200 2000 500 
Nitrogen oxides 150 650 250 
Lead 6 55 30 
Cadmium 0.3 3.6 1.8 
Mercury 0.1 1.1 0.5 

incineration before gas Hydrogen fluoride 5 20 9 

Source: Williams, 1998.6 

incineration constitutes a major proportion of the cost, technological sophistication 
and space requirement of an incinerator. The emissions of most concern and 
which require control to legislated emission limits are total particulate or dust, 
acidic gases such as hydrogen chloride, hydrogen fluoride and sulfur dioxide, 
heavy metals such as mercury, cadmium and lead, and dioxins and furans. 

Table 8 shows typical concentration ranges for emissions before any gas 
clean-up treatment.6 The emissions are very much higher than are legally 
permitted and emphasise the need for efficient and sophisticated gas clean-up to 
reduce the emissions to below legislated values. 

Part iculu tes 
The combustion of waste is a very dusty process. The agitation of the waste as it 
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tumbles down the grate, the blowing of primary air through the bed, the high ash 
content of the waste, and the heterogeneous nature of the waste all serve to 
produce a high particulate loading in the flue gases. The particulate is largely 
composed of ash; however, in addition, pollutants of a more toxic nature such as 
heavy metals and dioxins and furans are associated with particulate matter, 
adsorbed on the surface of the particle. The particulates may also contain carbon 
and adsorbed acidic gases such as hydrochloric, sulfuric or even hydrofluoric acid 
to produce corrosive acid ‘smuts’. 

The size range of incinerator particulates found in the flue gases is from < 1 pm 
to 75 pm, the larger particles tending to settle out prior to the flue.22 It is the 
ultrafine particles that are of particular concern in assessment of health effects 
since they contain ash and adsorbed acid gases, heavy metals and organic 
micropollutants which because of their size can pass deep into the respiratory 
system of humans. There is currently some concern that the important factor in 
determining the deleterious effects of fine particles is not particularly their 
composition but their ultrafine nature and the fact that they can penetrate deep 
into the lungs. A separate size category of particulate matter of environmental 
concern, PMlo, has been designated for particulate matter of less than 10 pm in 
size. A large fraction of municipal waste incinerator particulates are of such small 
size. In addition, their small size promotes both short- and long-range dispersion 
from the chimney stack into the environment. The most common control 
solution for particulates in waste incineration is via either electrostatic precipitators 
or fabric filters. 

Heavy Metals 
Table 6 shows that significant concentrations of heavy metals are present in 
municipal solid waste. For example, municipal refuse may contain lead from lead 
based paints, mercury and cadmium from batteries, aluminium foil, lead 
plumbing, zinc sheets, volatile metal compounds etc. The extent of evaporation of 
these metals and metal compounds in the furnace of a municipal waste 
incinerator is a function of many factors, including volatility, combustion 
conditions and ash entrainment.23 The partitioning of the heavy metals in the 
incinerator system is a function of their physico-chemical properties. For 
example, cadmium and mercury, being the more volatile of the heavy metals with 
high vapour pressures and low boiling points, are most likely to be found in the 
flue gas.24,25 Other metals with low vapour pressure and high boiling points such 
as iron and copper are almost completely trapped in the bottom ash. In addition 
to the physical properties of volatilisation, simultaneous chemical processes such 
as decomposition, chlorination, oxidation and reduction may take p1ace.26*27 
For example, Seeker2* has shown that chlorine influences the volatility of heavy 

22 W. R. Niessen, Combustion and incineration processes., Marcel Dekker Inc., New York 1978. 
2 3  R. G. Barton, W. D. Clark and W. R. Seeker, Combustion Sci. Technol., 1990, 74, 327-342. 
24 P. H. Brunner and H. Monch, Waste Manage. Res., 1986, 4, 105-1 19. 
2 5  L.S. Morf, P.H. Brunner and S. Spaun, Waste Manage. Res., 2000, 18, 4-15, 
26 J. A. Mulholland and A. F. Sarofim, Enuiron. Sci. Technol., 1991, 25, 268. 
27 J. A. Mulholland and A. F. Sarofim, Entiiron Progr., 1991, 10, 83. 
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metals via the formation of chlorides. For example, nickel, because of its low 
vapour pressure and high boiling point, will not vaporise under the conditions of 
incinerator furnaces, but will do so in the presence of chlorine.29 Also, cadmium is 
easily volatilised during incineration and is oxidised in the presence of hydrogen 
chloride to form mainly cadmium ~hlor ide.~’  Changes in the oxidising and 
reducing conditions within the incinerator also can influence the volatilisation of 
heavy metals. Barton et have suggested that low-volatility metal compounds 
may react under reducing conditions to form compounds which are more readily 
volatilised. As the gases cool and conditions change to a more oxygenated 
environment, conversion back to the original low-volatility compound occurs 
and condensation results. A further route for the heavy metals to enter the flue gas 
stream is via entrainment of fine ash particles containing cadmium either as the 
metal or as cadmium compounds. Entrainment is a function of the size, shape and 
density of the ash particles as well as the incinerator operating conditions. It has 
also been shown that the matrix of the waste input can have a significant impact 
on the transfer of metals into the gas phase.25 

As the furnace off-gases cool as they pass through the flue gas system, the heavy 
metals are subject to a series of condensation reactions involving homogeneous 
nucleation to form a fine fume of metal particles and heterogeneous deposition 
onto flyash.28 Homogeneous nucleation occurs for example when the partial 
pressure of an inorganic vapour species exceeds a certain critical value.31 The 
incineration gases may become supersaturated as a result of rapid cooling of the 
gas or rapid formation of a new metal species of lower volatility. Heterogeneous 
deposition involves flyash particles in the flue gases providing sites for 
condensation of the cooling metal vapour. It has also been shown that the relative 
rates of homogeneous nucleation and heterogeneous deposition also depend on 
the time/temperature gradient experienced by the metal-containing flue gas.” 
Following homogeneous nucleation and heterogeneous deposition, particles will 
subsequently grow by coagulation. 

The gas clean-up systems required to control heavy metals are dependent on 
the metals’ volatility. Measures used to control total particulate emissions such as 
electrostatic precipitators and fabric filters will collect the associated heavy 
metals which are in the flyash, adsorbed to the surface or as discrete heavy metal 
particles. The more volatile heavy metals, particularly mercury and to some 
extent cadmium, require more sophisticated emissions control equipment. 
Commonly, activated carbon is added at concentration levels of 0.1-0.5 g mP3 of 
waste gas, and high removal efficiencies have been reported.6 After gas clean-up, 
such as electrostatic precipitation, activated carbon addition and fabric filtration, 
heavy metal emissions fall below the legislated limit values as shown in Table 9.32 

** W. R. Seeker, Waste Combustion, 23rd Symposium (International) on Combustion, The Combustion 

2 9  S.B. Davis, T.K. Gale, J.O.L. Wendt and W.P. Linak, 27th Symposium (International) on 

30 H. Vogg, H. Braun, M. Metzger and J. Schneider, Waste Manage. Rex ,  1986, 4, 65-74. 
3 1  T.C. Ho, C. Chen, J. R. Hopper and D.A. Oberacker, Combust. Sci. Tech., 1992, 85, 101-116. 
32 G. Atkins, Energy from waste as the BPEO; A strategic review of the SELCHP project, SELCHP 

Institute, Pittsburgh, 1990, pp. 867-885. 

Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh, 1998, pp. 1785-1791. 

Waste to energy facility publicity material, London, 1997. 
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Table 9 Emissions to air 

plant (1997) 

Emission 
from a typical modern UK Pollutant (mg m -3) 

Total particulate matter 1.4 
Hydrogen chloride 18.4 

Sulfur dioxide 11.3 
Nitrogen oxides 564 

Cadmium 0.00 1 
Mercury 0.006 
Total of arsenic, chromium, copper, lead, 
Manganese, nickel, tin 
Carbon monoxide 9 
Dioxins (TEQ) 0.02 (ng m-3) 

Hydrogen fluoride < 0.01 

Volatile organic compounds < 3  

0.03 

Source: Atkins, 1997.32 

Toxic and Corrosive Gases 
Municipal waste contains a range of compounds which contain chlorine, 
fluorine, sulfur, nitrogen and other elements which may result in the generation of 
toxic or corrosive gases such as hydrogen chloride, hydrogen fluoride, sulfur 
oxides and nitrogen oxides. One of the major sources of HCl is regarded as PVC 
plastic, together with other sources such as metal chlorides like NaCl or CaC12 
from paper and board, rubber, leather and vegetable matter. PVC emits HCl by a 
gradual process of thermal decomposition which takes place between 180 and 
600°C. Hydrogen fluoride arises from combustion of fluorinated hydrocarbons 
such as plastics like PTFE. The sulfur content of municipal solid waste is 
relatively low and represents only a minor source of sulfur dioxide (SOZ) emission 
when compared to power plants and industrial boilers firing heavy fuel oil or 
coal. About 1 % of the SO2 may be further oxidised to sulfur trioxide, S03,  which 
reacts with water vapour to form highly corrosive sulfuric acid, HzS04, in the flue 
gas. Nitrogen oxides arise from the nitrogen in the waste (fuel NO,) and by direct 
combination of the nitrogen and oxygen present in the combustion air which 
occurs more rapidly at high temperature (thermal NO,). Thermal NO, is 
regarded as by far the largest source of NO, for waste incinerators. 

Table 7 shows that the emissions of HCl, HF, SO2 and NO, are all regulated 
and require extensive gas clean-up measures to comply with the legislated 
emission limits (EU Waste Incineration Directive, 200033). Williams6 has 
reviewed clean-up of flue gases including acid gas control from municipal waste 
incinerators. Wet, dry and semi-dry processes are used to remove the acid gases 
produced by waste combustion. Wet scrubbing systems use slurries and solutions 
at relatively low temperatures and produce a liquid or wet solid/sludge reaction 
product. The adsorbents used include, calcium oxide, calcium hydroxide and 

3 3  EU Waste Incineration Directive; Directive 2000/76/EC, OfJicial Journal of the European 
Communities, Directive 2000/76/EEC of  the European Parliament and of the Council of 4th 
December 2000 on the Incineration of waste, 28/12/2000, L332/91, 2000. 
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sodium hydroxide. The liquid or sludge product is highly polluted and difficult 
and expensive to treat. Consequently, developments have centred on new 
methods of control which generate a solid residue which is easier to handle. Dry 
systems use a dry powder and possibly upstream humidification to improve 
gas/sorbent reaction. Semi-dry processes use an alkaline sorbent slurry or 
solution which is atomised into fine droplets into the flue gas, the droplets react 
and dry in the hot flue gases to produce a dry powder. For both the dry and 
semi-dry systems adsorption is improved by the use of a downstream fabric filter 
which increases contact time between the gases and the alkaline filter cake formed 
on the filter by the adsorbent. 

Nitric oxide, the main oxide of nitrogen found in flue gases, cannot be reduced 
by scrubbing because of its low solubility. The addition of ammonia to the 
combustion gases to form nitrogen and water has been used to reduce NO, but is 
only effective in a very narrow temperature range of 870-900°C. At higher 
temperatures the ammonia itself breaks down to produce NO, and at lower 
temperatures the reaction is too slow to be effective. However, flue gas NO, can 
be controlled by selective catalytic reduction (SCR) in the presence of added 
ammonia which reproduces the ammonia reduction reaction but at a lower 
temperature and wider temperature range. Typical catalysts are platinum, 
palladium, vanadium oxide and titanium oxide. The ammonia which is added 
upstream of the catalysts bed reacts with the NO, in the presence of the catalyst at 
300-400°C to produce nitrogen and water. Since the catalyst can be deactivated 
by heavy metals the de-NO, system is located after the fabric filter. Selective 
catalytic reduction can reduce NO, levels by over 90%. 

Dioxins and Furans 
Dioxins (polychlorinated dibenzodioxins - PCDD) and furans (polychlorinated 
dibenzofurans - PCDF) are organic micropollutants which are known to occur 
at trace levels in waste incinerator flue gases. There is considerable concern from 
the public and environmental groups surrounding the issue of dioxins and furans 
in the environment. Recent reviews of PCDD/F releases to the environment34935 
have identified municipal solid waste incineration as a significant source of dioxin 
and furan emissions to the atmosphere. 

Several mechanisms have been proposed for the formation of PCDD/F in 
waste incineration systems. For example: (a) high temperature gas phase 
formation via pyrosynthesis; (b) low temperature de novo formation from 
macromolecular carbon and organic or inorganic chlorine present in the flyash 
matrix; (c) formation from different organic precursors such as chlorophenols, 
chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls which may be formed in the 
gas phase during incomplete combustion and which then combine heterogeneously 
and catalytically with the flyash surface.36 However, it is thought that the 
dominant formation route for PCDD/F in municipal solid waste incinerators is 
‘de novo’ synthesis, the reaction occurring in the down stream boiler and pollution 
34 P. H .  Dyke et al., Sci. Total Environ., 1997, 207, 119. 
35 G. Eduljee and P. H. Dyke, Sci. Total Emiron., 1996, 177, 303. 
36  K. Tuppurainen et al., Chemosphere, 1998,36, 1493. 
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abatement system. Reaction between HC1 or chlorine and an organic substrate 
catalysed on the surface of flyash particles in an optimised temperature window 
of between 250 and 400°C produces PCDD/F.37 It is thought the reaction is 
catalysed by various metals, metal oxides, silicates etc., particularly copper 
chloride present in the fly ash.6 

Table 7 shows that dioxins and furans are controlled by emission limit values 
which requires monitoring of the incinerator stack gases to levels of less than 
0.1 ng mP3 and are reported in terms of their Toxic Equivalent (TEQ). The 
assessment of the toxicity of PCDD and PCDF mixtures has led to the 
development of the Toxic Equivalent scheme. This uses the available toxicological 
and biological data to generate a set of weighting factors each of which expresses 
the toxicity of a particular PCDD or PCDF in terms of an equivalent amount of 
the most toxic and most analysed PCDD - 2,3,7,8-TCDD. 

Operational and process control are used to minimise emissions of PCDD/F 
from waste incineration, including combustion control to minimise the formation 
of PCDD/F precursors and the rapid cooling of the flue gases to below the 
optimum de novo reaction temperature. Activated carbon injection is the 
preferred post-combustion technology for reducing emissions of PCDD/F from 
municipal solid waste incinerator flue gases. The activated carbon is used with 
wet, semi-dry and dry scrubbers for PCDD/F removal; after adsorption on 
activated carbon, the activated carbon, with flyash, is then captured by fabric 
filter and with the added benefit of adsorption on the filter cake on the fabric filter 
surface.38 Novel methods of dioxin removal incorporating catalytic reaction39 
and catalytically coated fabric filters have also been commercialised.40 Table 9 
shows that with the use of efficient combustion control, flue gas cooling and the 
use of additive activated carbon, the emission levels of dioxins and furans from 
municipal solid waste incineration can be reduced to extremely low levels. 

Incinerator Wastewater 
Relatively lower levels of contaminated wastewater are generated from the waste 
incineration process compared to emissions to air. The main sources of 
wastewater from incinerators are from flue gas treatment as flue gas scrubber 
water and alkaline scrubbing of the gases to remove acid gases and the quenching 
of incinerator bottom ash. Other minor sources include, for example, scrubber 
water pre-treatment and the purification of boiler feedwater where a boiler plant 
is installed. Where the gases are scrubbed or cooled with water the absorbed acid 
gases will make the water very acidic and will also consequently contain 
significant quantities of heavy metals which are soluble in the acidic solution, 
Where the gases are scrubbed with an alkaline solution such as sodium hydroxide 
or calcium hydroxide to remove acid gases, the scrubber water will be very 

3 7  G. Eduljee, Enuiron. Waste Manage., 1999, 2, 45. 
38 M. B. Chang and J.J. Lin, Chemosphere, 2001, 45, 1151. 
39  M. Goemans et al., 3rd International Symposium on Incineration and Flue Gas Treatment 

40 G. G. Pranghofer and K.  J. Fritsky, 3rd International Symposium on Incineration and Flue Gas 
Technologies, Brussels, 2-4 July, 2001. 

Treatment Technologies, Brussels, 2-4 July, 2001. 
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Treated Table 10 Emission limit 
values for the discharges of Polluting Emission limit Wastewater Wastewater wastewater 

waste water from the substance (mg 1-l) 1st Stage 2nd Stage both stages 
cleaning of exhaust gases 

- - - Total solids 30’ 
Total solids 452 
Hg 
Cd 0.05 < 0.004 < 0.004 
T1 0.05 
As 0.15 
Pb 0.2 2.6 0.46 < 0.10-0.21 
Cr 0.5 3.2 0.74 0.10-0.47 
c u  0.5 3.0 0.79 0.002-0.01 5 
Ni 0.5 34 2.0 < 0.02-0.68 
Zn 1.5 - - < 0.01-0.1 1 

- - - 

0.03 0.05 1 0.02 0.03-0.27 
- 

- - - 

- - - 

Dioxins (TEQ) 0.3 - - - 

95% values do not exceed 
100% values do not exceed 

Source: EU Waste Incineration Directive 2000,33 IAWG, 1997.44 

alkaline. In some cases the bottom ash from the incinerator grate is removed in a 
unit which serves to cool the ash and also maintain a partial vacuum in the 
incinerator chamber. Bottom ash waste water is alkaline and contains only low 
levels of dissolved heavy metals, below permitted sewerage discharge levels.6 

The main pollutants in incinerator waste waters are heavy metals. Whilst there 
is most concern over the presence of heavy metals in wastewater, the presence of 
organic pollutants such as dioxins and furans has also been reported. However, 
levels of PCDD and PCDF are very low as dissolved compounds in waste 
~ a t e r , ~ ” ~ ~  but have been detected in significant concentrations in suspended 
particles, which therefore are required to be filtered o ~ t . ~ ~ 9 ~ ~  

The European Union Waste Incineration Directive, in addition to limits to air, 
also specifies emission limit values for discharges of waste water from the cleaning 
of exhaust gases and are shown in Table 10.33344 Also shown in Table 10 are 
typical compositions of wastewater from the first and second stages of a two-stage 
wet scrubber system for the clean-up of flue gases and after treatment in a 
wastewater treatment plant for a 4 x 12 tonnes h-’ municipal solid waste 
incinerator plant.44 Clean-up of the heavy metals is usually through neutralisation 
and precipitation and the resultant precipitate is typically mixed with flyash and 
other air pollution control residues and landfilled.41*44 

4 1  D.O. Reimann, Waste Manage. Res., 1987, 5, 147. 
42 V. Ozvacic, G. Wong, H. Tosine, R. E. Clement and J. Osborne, J .  Air Pollut. Control ASSOC., 1985, 

35, 849. 
43 R.R. Bumb, W.B. Crummett, S . S .  Cutie, J.R. Gledhill, R.H. Hummel, R.O. Kagel, L.L. 

Lamparski, E. V. Luomoa, D. L. Miller, L. A. Nestrick, L. A. Shadoff, R. H. Stehl and J. S. Woods, 
Science, 1980, 210, 385. 

44 IAWG, International Ash Working Group, Municipal Solid Waste Incinerator Residues, 
International Ash Working Group, Elsevier Publications, London, 1997. 
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Table 11 Typical 
composition of bottom 

ash, flyash and APC 
residues from a 

dry/semi-dry system and a 
wet control system 

Polluting APC residue APC residue 
substance Bottom ash Flyash dr ylsemi-dr y wet 

Aluminium (g kg-') 
Silicon (g kg-') 
Calcium (g kg-') 
Potassium (g kg-') 
Magnesium (g kg-') 
Sodium (g kg-') 
Iron (g kg-') 
Chlorine (g kg-') 

22-73 
91-310 
37-120 
0.7-16 
0.4-26 
2.9-42 
4.1-1 50 
0.8-4.2 

49-90 
95-210 
74-1 30 
22-62 
11-19 
15-57 
12-44 
29-210 

12-83 
36-120 
110-350 
5.9-40 
5.1-14 
7.6-29 
2.6-7 1 
62-380 

21-39 
78 
87-200 
0.8 - 8.6 
19-170 
0.7-3.4 
20-97 
17-51 

150-1400 Cadmium (mg kg-') 0.3-71 50-450 140-300 
Chromium (mg kg-') 23-3200 140-1 100 73-570 80-560 

Mercury (mg kg-') 0.02-7.8 0.7-30 0.1-5 1 2.2-2300 
Nickel (mg kg-') 7-4300 60-260 19-710 20-3 10 
Lead (mg kg-') 98 -1 4000 5300-26000 2500-1 0000 3 300-22000 
Zinc (mg kg-') 610-7800 9000-70000 7000-20000 8100-53000 

Copper (mg kg-') 190-8200 600-3200 16-1700 440-2400 

PCDD(ngg-') 0.25-0.48 1 15-1040 0.7-32 - 

PCDF (ng g-') 0.54-0.102 48-280 1.4-73 - 

I-TEQ (ng g-') 0.001 8-0.002 1.5-2.5 0.8-2.0 - 

Source: IAWG, 1997.44 

Ash Residues 
The ash residues produced from the mass burn incineration of municipal solid 
waste arise from a number of sources. The ash discharged from the bottom of the 
grate is known as grate ash and together with the ash material that falls through 
the grate or grate riddlings is known as bottom ash. Ash also arises in the form of 
flyash collected from the heat recovery section of the boiler as boiler ash and in 
the form of air pollution control (APC) ash from systems such as electrostatic 
precipitators and fabric filters. In addition, the wet scrubber system may also 
produce a solid phase or sludge material. 

Bottom ash from the furnace grate represents the bulk (75-90%) of total ash 
and is a heterogeneous mixture of slag, ferrous and non-ferrous metals, ceramics, 
glass, other non-combustible material and uncombusted organic material. The 
bottom ash consists mainly of silicates, oxides and carbonates. Various 
compounds and mineral species have been identified in bottom ash, for example 
Ca2A12Si07, Ca2MgSi207, Si02, Fe304, Fe203, CaC03, MgC03, Ca(OH)2, 
CaS04, NaCl and KCl and elemental Fe, A1 and C U . ~ ~  The flyash and APC 
residues are fine particulate material. Table 11 shows the composition for bottom 
ash, flyash and APC residues from a dry/semi-dry control system and a wet 
control The chemical characteristics of flyash are greatly influenced by 

45  G. Pfranf-Stotz and J. Reichelt, Characterisation and Valuation of Municipal Solid Waste 
Incineration Bottom Ashes, in 1st International Symposium on Incineration and Flue Gas Treatment 
Technologies, Sheffield, July, 1997. 
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the additives used in the air pollution control system. For example, where 
additives such as lime and activated carbon are added, the air pollution control 
residue would comprise flyash, lime, activated carbon and the associated 
adsorbed pollutants. In some cases, the lime may comprise up to 50wt% of the 
APC residue. Flyash is characterised by spherical particles associated with 
aggregates of polycrystalline, amorphous and glassy material. 

Attempts to identify possible mineral phases in the flyash show that, apart from 
the amorphous and glassy material, various chemical compounds and mineral 
species can also be identified. The spherical particles common in flyash are 
composed of complex calcium, sodium and potassium aluminosilicates whilst the 
associated amorphous and crystalline material is enriched in the more volatile 
elements.46 Compounds and minerals identified in flyash include Pb3SiO5, 
Pb302S04, Pb3Sb207, PbSi04, Cds(AsO&Cl, CdS04, K2ZnC14, ZnCl2, 
ZnS04, Fe304, Fe203, Si02, CaSi03, A12Si05, Ca3Si309, CaAl2SiO6, 

The high heavy metal concentrations present in the ash residues from 
incineration become of more significance when they are placed in landfill sites 
where leaching of the pollutants may be a source of groundwater contamination. 
Generally the flyash is more readily leached than the bottom ash fraction since 
the heavy metals largely occur in the smallest size fraction of less than 10 ,urn and 
are concentrated at or near the surface of the particles.” In addition, the 
relatively high chlorine content of the waste results in the majority of the metal 
species being present as the metal chlorides, which are generally more soluble in 
water than other  specie^.^^.'^ It has been shown that up to 32.5% of the available 
zinc, 1.75% of lead, 5.7% of manganese and 94% of the available cadmium can be 
leached from flyash.” Whilst water in contact with flyash produces alkaline 
solutions rather than acidic, copper, lead, zinc and cadmium show increased 
solubilities at high alkalinities, that is, they are amphoteric in nature, showing 
significant solubilities at both low and high pH values.51 The presence of PCDD 
and PCDF in the ash samples shown in Table 11 highlights the de novo synthesis 
route to their formation, a route catalysed by the flyash itself. Whilst flyash 
contains significant concentrations of PCDD and PCDF, bottom ash concentra- 
tions are negligible since bottom ashes are quickly quenched before significant 
PCDD and PCDF production can take place. 

The contamination of flyash with heavy metals and PCDD and PCDF result 
in the ash attaining the status of special or hazardous waste and consequently 
requiring special permits for landfill d i s p o ~ a l . ~ ~ ~ ~  Other treatment methods used 

Ca3A16Si2016, NaA1Si308 and KA1Si308.46-49 

46 T.T. Eighmy, J. D. Eusden, J. E. Krzanowski, D. S. Domingo, D. Stampfli, J. R. Martin and P. M. 

4 7  C. S. Kirby and J. D. Rimstidt, Environ. Sci. Technol., 1993, 27, 652-660. 
48 T. Hundesrugge, K. H. Nitsch, W. Rammensee and P. Schoner, Mull Abfall, 1989, 6, 318-324. 
49 J. Evans and P.T. Williams, Trans. I. Chem. E .  Part B, 2000, 78,40-46. 
50 A. Buekens and J. Schoeters, Thermal Methods in Waste Disposal, Study performed for the EEC 

5 1  R. A. Denison and E. K. Silbergeld, Risk Anal., 1988, 8, 343-355. 
52 E. Mulder, Waste Manage., 1996, 16, 181-184. 
53 S. Sakai, S. E. Sawell, A. J. Chandler, T. T. Eighmy, D. S. Kosson, J. Vehlow, H.A. van der Sloot, J. 

Erikson, Environ. Sci. Technol., 1995, 29, 629-646. 

under contract EC1 101 1/B721/83/B, A. Buekens, Free University of Brussels, Brussels, 1984. 

Hartlen and 0. Hjelmar, Waste Manage., 1996, 16, 341-350. 

164 

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight



Emissions from Solid Waste Management Activities 

or under investigation to stabilise incinerator flyash are solidification, chemical 
stabilisation, ash melting or vitrification and extraction/recovery processes.53 

Bottom ash is typically disposed of to landfill or recycled for aggregate use in 
the construction industry and road building; this is common in Europe.53 For 
example, in Germany approximately 50% of bottom ash is utilised, through, for 
example, sub-base paving applications. In The Netherlands about 90% of 
bottom ash is used in construction for granular base, or in-fill road base, 
embankments and noise and wind barriers and it has also been used as aggregate 
in asphalt and concrete. The main use in Denmark is for development of granular 
sub-base for car parking, bicycle paths and paved and un-paved roads etc6 

4 Other Waste Treatment Processes 
Whilst waste landfill and incineration of waste remain by far the main options for 
waste treatment and disposal throughout the world, other established and novel 
routes are available. Amongst these are such options as, composting, pyroly- 
sis/gasification and recycling of different types of waste components. Such 
methods are regarded as being more environmentally sustainable and superior to 
landfill and incineration in relation to the hierarchy of waste management. 
However, each should be considered in its own right in terms of the emissions 
from the process. 

Compost ing 
Composting of waste involves the aerobic digestion of the biodegradable fraction 
of municipal solid waste, such as garden and food waste, paper and cardboard etc. 
The biodegradable fraction of municipal solid waste can compose up to 60% of 
the total mass.l A typical aerobic composting system for organic waste includes 
a pre-processing stage, the aerobic biodegradation stage and a maturation stage. 
Pre-processing of ‘green waste’, i.e. garden waste from parks and civic amenity 
sites, may only require shredding or pulverisation. Mixed municipal solid waste 
would require separation of the component waste on the scale of a materials 
recovery facility to remove the inert materials such as glass, ferrous and 
non-ferrous metals etc. The composting stage involves the biodegradation of the 
sample under aerobic conditions and therefore requires aeration of the waste, and 
is achieved by regularly turning the composting waste or by air injection. Forced 
aeration systems involve air being blown or sucked through the pile of 
composting waste by a fan. If the air is drawn down through the pile the odours 
from the compost are contained in the system allowing for control and treatment 
if required. Other systems involve the processing of the waste in mechanical 
systems which allow closer control of temperature, moisture, aeration and waste 
mixing rates.54 The maturation stage involves further biodegradation of 
intermediate compounds and may take several weeks for completion. The final 
stages of composting would be processes to remove uncomposted materials and 
contaminants such as glass, plastics and metals and size reduced and screened. 
54 L. F. Diaz, G. M. Savage, L. L. Eggerth and C. G. Golueke, Cornposting and Recycling ofMunicipal 

Solid Waste, Lewis Publishers, Boca Raton, USA, 1993. 
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Table 12 Maximum 
emissions of selected 

volatile organic chemicals 
from direct sampling of 

waste and compost from 
municipal solid waste 

composting facilities 

Component 
Maximum emission Limit value' 
(Pi? m-3) (11 m-3) 

Trichlorofluoromethane 
Acetone 
Carbon disulfide 
Methylene chloride 
2-Butanone 
Chloroform 
l,l,l-Trichloroethane 
Carbon tetrachloride 
Benzene 
Trichloroet hene 
2-Hexanone 
Toluene 
Te tr achloroe t hene 
Chlorobenzene 
Ethylbenzene 
m,o-X ylene 
p-xy lene 
Styrene 
Isopropylbenzene 
1,3,5-Trirnethylbenzene 
1,2,4-Trimethylbenzene 
1,4-Dichlorobenzene 
Naphthalene 

915 000 
166 000 

150 
260 

320 000 
54 

15 000 
290 
700 

1300 
6600 

66 000 
5600 

29 
178000 
15 000 

6900 
6100 

370 
2200 
1000 

90 
1400 

5 620 000 
1800000 

31 000 
174 000 
590 000 
49 000 

1 900 000 
31 000 
32 000 

270 000 
20 000 

188 000 
339 000 
46 000 

434 000 
434 0002 
434 0002 
213 000 
246 000 
123 0002 
123 0002 
451 000 

52 000 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit 
Values-Time Weighted Average for workplace air. 
Value for the sum of all the isomers of each compound 

Source: Eitzer, 1995.56 

The degraded product is a stabilised product which is added to soil to improve 
soil structure especially for clay soils, acts as a fertiliser improving the nutrient 
content, acting as a mulch and is used to retain moisture in the soil. 

Composting is a biodegradation process and leads to the formation not only of 
compost but other products which may require control and treatment. The 
composting of waste involves a range of complex biological p r o c e ~ s e s . ~ ~  
Leachate may form in cases of high moisture content. The leachate will have 
many of the properties and composition of leachate generated in the early stages 
of landfill. The leachate is allowed to collect in channels and is discharged to 
sewer or treated on site depending on the level of leachate generated. Gaseous 
emissions from the composting process consist mainly of volatile organic 
compounds. The emissions are often malodorous and potentially toxic. Table 12 
shows some gaseous emissions from the composting of municipal solid organic 
waste using a variety of composting systems from windrows, forced aeration, to 
reactor systems.56 The results represent maximum observed concentrations and 
5 5  M. de Bertoldi, G. Vallini and A. Pera, Waste Manage. Res., 1983, 1, 157-176. 
56 B.D. Eitzer, Environ. Sci. Technol., 1995, 29, 896-902. 
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Table 13 Average heavy Source segregated 
metal concentrations found Heavy E U eco-label Mixed refuse Green waste household waste 

in various composted metal standard compost compost compost 
wastes 

Zinc 300 1510 214 290 
Lead 140 513 87 87 

Mercury 1.0 2.4 0.4 0.4 
Copper 75 274 37 47 

Source: Walker, 1996.58 

in most cases represent localised high concentrations since gas samples were 
taken directly from the waste and compost piles. However, the results showed 
that whilst a wide range of emissions were detected they were below permissible 
workplace exposure limits. 

A further aspect of airborne emissions from the composting process is the likely 
presence of microbiological organisms. The putrescible rich fraction of municipal 
solid waste has been composted and airborne emissions monitored for bacteria, 
fungi and actinomycetes.’ Before composting, moulds and enteric bacteria were 
found to be the most common microbial species present in the air emissions from 
mechanically separated waste. During the composting process, the main 
organisms were fungi and actinomycetes, both of which produce large numbers of 
spores and can lead to acquired allergic responses. During processing after 
composting, airborne particles increased markedly, with identified species 
including Aspergillus fumigatus and Penicillilium spores, both of which are known 
to cause allergies. 

The final compost product may also contain contaminants and the concentration 
of heavy metals in compost are subject to regulation. For example, Table 13 
shows the concentration of heavy metals found in compost derived from various 
wastes compared to the European Union standard.’* 

Pyrolysis J GaslJica t ion 
Pyrolysis/gasification systems for processing waste have a number of advantages 
over conventional incineration or landfilling of waste. Depending on the 
technology, the waste can be processed to produce not only energy, but also gas 
or oil products for use as petrochemical feedstocks and/or a carbonaceous char 
for use in applications such as effluent treatment or for gasification feedstock. 

Pyrolysis processes involve the thermal degradation of organic waste in the 
absence of oxygen to produce three products - a carbonaceous char, oil and 
combustible gases, all of which may be recycled or used for process energy. The 
process conditions are altered to produce the desired char, gas or oil end-product, 
with pyrolysis temperature, heating rate and residence time having the most 
influence on the product distribution. Gasification of waste is the reaction of 
oxygen in the form of air, steam or oxygen at high temperature with the available 
5 7  H.A. Newport, R.P. Bardos, K. Hensler, E. Goss, S. Willett and King, Municipal Waste 

5 8  M. Walker, The Waste Manager, 1996, February, 19-21. 
Composting, Report No. CWM/074/93, DOE, HMSO, London, 1993. 
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carbon in the waste to produce a gas product, ash and a tar. Partial combustion 
occurs to produce heat and the reaction proceeds exothermically to produce a 
low to medium calorific value fuel gas. The operating temperatures are usually 
relatively high at 800-1 100°C. 

A number of systems are available, particularly in the medium to larger scale, 
for the processing of municipal solid waste, which use combined pyrolysis/ 
gasification. The target product is a synthesis gas which is generally cleaned to 
some extent and used for power generation. In such processes, an initial waste 
pyrolysis stage produces a char, oil and gas. In some cases all these products are 
then transferred to a second gasification stage or the char may be selectively 
removed for use in other applications. The processes also may have the option of 
further cleaning of the gas so that it may be used as a chemical feedstock. Such 
systems are designed to thermally process the waste with the aim of producing no 
environmentally hazardous emissions. 

For example, the Thermoselect system of Switzerland is marketed as a high 
temperature recycling, closed loop or zero emissions process, where all of the 
waste is processed to produce a clean synthesis gas, minerals, metals, sulfur, salts, 
and water." The system uses untreated waste which is compacted at pressures of 
over 1000 tonnes to 10% of its original volume to form plugs of waste devoid of 
air. The compacted waste is fed to a pyrolysis reactor heated indirectly at 600°C. 
The resultant organic pyrolysis gases, vapours and char are fed to a high 
temperature gasification chamber operated at approximately 1200 "C with 
oxygen as the gasifying agent. The product synthesis gas is shock quenched to 
90°C and undergoes several cleaning steps to produce a clean gas suitable as a 
chemical feedstock or for energy recovery applications. At the base of the 
gasification reactor, temperatures of 2000 "C are generated through natural gas 
with oxygen combustion which produces melting of the metal and mineral 
components of the waste. The liquid melt flows to a homogenisation chamber at 
1600°C where sufficient residence time allows the separation of two phases, a 
metal alloy and a mineral phase. Rapid quenching of the melt produces a 
granulate mineral material for use in road building, construction and aggregates, 
and a metal alloy for recovery of metals. Other products recovered are sulfur from 
the gas cleaning process and zinc and lead concentrate, sodium chloride and 
purified water from the water treatment process. The high temperatures involved 
in the process and rapid cooling of the gases ensure that very low levels of dioxins 
and furans are reported from the process emissions at levels of 0.002 ng md3. It is 
reported that from one tonne of waste and about 500 kg of oxygen, 890 kg of high 
purity synthesis gas, 350 kg water, 230 kg vitrified minerals, 29 kg ferrous metals, 
10 kg sodium chloride, 3 kg of non-ferrous metal concentrate and 2 kg of sulfur 
are produced." 

Recycling 
Recycling is the collection, separation, clean-up and processing of waste materials 
to produce a marketable material or product. The advantages of using recyclable 

5 9  B. Calaminus and R. Stahlberg, Waste Manage., 1998, 18, 547-556. 
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Table 14 Energy Recycled paper Virgin paper 
consumption and Source (per tonne produced) (per tonne produced) 

paper production 14.4 22.7 

emissions; comparison of 
recycled paper with virgin Energy consumption (GJ) 

Air emissions (9) 
Particulate 
co 
NO, 
N20 
sox 
HCl 
H F  
H2S 
HC 
NH3 
Hg 

Water emissions (9) 
BOD 
COD 
Suspended solids 
TOC 
AOX 
Ammonium 
Chloride 
Fluoride 
Sulfide 

Solid waste (kg) 
Total solid waste 

357 
383 
2295 
280 
6054 
0 
0.004 
0 
4195 
2.9 
0 

1 
3 
1 
25 
0 
0.33 1 
9 
0.714 
0 

70.6 

4346 
3165 
51 14 
345 
10868 
4 
0.0 1 
15 
6258 
3.4 
0.004 

292 1 
25423 
1 
30 
3 
0.876 
22 
1.89 
7 

150.2 

Source: White et al., 1995.” 

materials are that there is reduced use of virgin materials with consequent 
environmental benefits in terms of energy savings in the production process, 
reduced emissions to air and water and onto land. However, recycling may not 
always be the best environmental option for a particular type of waste and a full 
analysis of the processes involved in recycling versus treatment and disposal 
should be made. Such analyses may be undertaken using life cycle analysis. Life 
cycle analysis is the analysis of a product throughout its lifetime to assess its 
impact on the environment. The analysis quantifies how much energy and raw 
materials are used and how much solid, liquid and gaseous waste is generated at 
each process stage of the product’s life. Life cycle analyses comparing recycling 
versus manufacturing of the product from virgin materials have been used to 
highlight the benefits of recycling. For example, Table 14 shows a comparison of a 
life cycle assessment for recycled paper versus virgin paper using data from 
Swedish and Swiss  source^.^' In most cases, the emissions from the recycling 
process for paper are less than from the production of virgin paper. However, this 
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may not always be the case for the production of recycled products; for example, 
it has been suggested that the recycling of glass produces higher solid waste 
emissions than the production of virgin glass.15 But it should also be noted that 
emissions to air and water for glass recycling are lower than for virgin glass 
production. 
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A N D Y  R E D F E A R N  A N D  DAVE ROBERTS 

1 Introduction 
The potential for a causal link between landfill and certain adverse health 
outcomes in neighbouring residents is a matter of continuing concern. Establishing 
whether or not such a link actually exists is a complex process involving various 
areas of expertise, including public health, environmental science and waste 
management. The process encompasses epidemiological studies that examine 
incidence rates of adverse health outcomes in the vicinity of landfills and exposure 
risk assessment studies that examine whether predicted or measured exposures to 
harmful pollutant emissions from landfills are sufficient to cause adverse health 

Most studies to-date have been epidemiological in nature and 
cannot in isolation confirm a causal link, although epidemiological studies are 
often promoted by the press and pressure groups as showing absolute evidence. 

This chapter reviews the evidence from both epidemiological and exposure risk 
assessments. The first section provides an overview of the epidemiological studies 
pertaining to landfill sites and identifies those health outcomes that have been 
rightly or wrongly most consistently linked to landfills. It is noted that many 
studies frequently cited in the context of landfills actually refer to miscellaneous 
waste sites that are not landfills at all or are unauthorised or unregulated waste 
dumps. This review pertains only to landfills defined as disposal sites designed 
and managed for the specific purpose of controlled disposal of waste. 

The second section provides a more detailed review of recent epidemiological 
studies on adverse birth outcomes, including congenital anomalies (birth defects) 
and low birth weight, the health outcomes most consistently linked to landfills. 
The third section reviews the evidence from exposure risk assessment studies, 
focusing primarily on inhalation exposure to gaseous emissions because this 
appears to be the pathway of primary potential concern. 

The premise of this review is that confirmation of the existence or magnitude of 

H. M. P. Fielder, C. M. Poon-King, S. R. Palmer, N. Moss and G. Coleman, Br. Med. J., 2000,320,19. 
H. Dolk, Br. Med. J., 2000, 320, 23. 
A. Redfearn, J. C. Dockerty, and R. D. Roberts, I W M  Scientific and Technical Review, 2000, April, 14. 

Issues in Environmental Science and Technology, No. 18 
Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities 
0 The Royal Society of Chemistry, 2002 
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a causal link between landfill and adverse health effects requires that the evidence 
satisfies the following criteria: (1) the epidemiological studies purporting adverse 
effects must be rigorously designed such that the health outcome data can be seen 
to provide convincing evidence, (2) there must be some degree of consistency 
amongst different epidemiological studies in terms of the types and significance of 
purported adverse health effects, (3) there must be a theoretical basis for the 
purported effects in terms of the likely mechanism or exposure pathway and (4) 
there must be a reality basis for the effects, as shown by actual field measurements 
in the ambient environment. 

2 Overview of Epidemiological Studies 
In this section the body of epidemiological literature on landfill sites is reviewed 
and the question is posed, taken as a body of research as a whole, do the studies on 
landfill sites indicate that there are specific health outcomes that consistently 
exhibit significant effects? 

It is helpful to distinguish single-site and multi-site epidemiological studies. 
Single-site epidemiological studies attempt to determine whether there is an 
increased incidence of health effects in people living near individual landfill sites. 
This is done either by comparing disease incidence in the local population with 
incidence elsewhere (geographical studies); by comparing exposures of people 
who have disease symptoms with those who do not (case-control studies); or by 
following the disease incidence of exposed people through time (cohort studies). 
Single-site studies are prone to recall and reporting bias because they are often 
initiated in response to health concerns raised by the local c ~ m m u n i t y . ~  In 
addition, they are frequently limited in statistical power because of the small 
sample size available from the local population, particularly for rare health 
outcomes. 

Multi-site studies typically select sets of waste sites and compare the 
frequencies of symptoms amongst people living near those sites with the 
frequencies amongst the general population. These studies attempt to resolve the 
difficulties of single-site studies by selecting large numbers of sites independently 
of community concerns or reported disease  cluster^.^ Such studies have the 
additional advantage of having a large number of subjects, and therefore a greater 
ability to detect small increases in risk, i.e. increased statistical power. However, 
the use of such large-scale approaches has the disbenefit that detailed site-specific 
information on waste disposal histories, exposures and potential alternative 
pollution sources is seldom available. 

There is an increasing body of epidemiological literature on the potential links 
between waste sites and health. In excess of 50 studies have been referenced since 
the mid-1980s. The studies have recently been the subject of comprehensive 
reviews Numerous types of health outcomes have been investigated, 
and the more convincing evidence for elevated risks is generally limited to a small 
number of notorious waste sites. However, much of the evidence from both 

M. Vrijheid, Enuiron. Health Perspect., 2000, 108, 101. 
L. Heasman, Waste Planning, 1999, 3, 3. 
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single-site and multi-site studies pertains to a miscellaneous assortment of 
hazardous waste sites (e.g. US National Priority List or ‘Superfund’ sites, which 
include chemical manufacturing plants, waste storage facilities, mines, contaminated 
groundwater areas, military bases etc.), illegal landfills or ‘in-house’ landfills 
within the curtailage of industry. Thus, many of the sites frequently referred to as 
landfills are either not landfills at all or are essentially unauthorised or 
unregulated chemical waste dumps that were not designed and managed for the 
specific purpose of waste disposal. 

Whilst such sources of uncontrolled environmental pollution may have 
important public health implications, they are not within the scope of this chapter 
and are not discussed further, beyond the brief descriptions and references 
provided in Tables l a  and l b  for single and multi-site studies, respectively. 

Review of Purported Health Outcomes 
This review is limited to studies of waste sites operated for the express purpose of 
landfilling, thus restricting the analysis to sites conforming to the generally 
accepted view of what constitutes a landfill. We know of 13 single-site studies 
covering seven such s i t e ~ l ? ~ - ’ ~  and an additional four relevant multiple landfill 
site studies.’ 8-22  

H. M. P. Fielder, C. Jones, S. R. Palmer, R. A. Lyons, S. Hillier and M. Joffe, Report on the Study of 
Time to Pregnancy in the Rhondda Valleys, Welsh Combined Centres for Public Health, Cardiff, 2000. 
A. Mukerjee and D. Deacon, Report on Complaints of Illhealth Perceived Due to Exposure to 
Nantygwyddon Landfill Site: A Descriptive Suruey, Bro Taf Health Authority, Cardiff, 1999. 
G. Richardson, Sarcoidosis and Nant-y-Gwyddon Landfill Site, Bro Taf Health Authority, Cardiff, 1999. 
M. Berry and F. Bove, Enuiron. Health Perspect., 1997, 105, 856. 

lo  M. S. Goldberg, L. Goulet, H. Riberdy and Y. Bonvalot, Enuiron. Res.,1995, 69, 37. 
l 1  M. S. Goldberg, N. Al-Homsi, L. Goulet and H. Riberdy, Arch. Enuiron. Health, 1995, 50, 416. 
l 2  M. S. Goldberg, J. Siemiatyck, R. DeWar, M. Desy and H. Riberdy, Arch. Environ. Health, 1999, 

l 3  M. Kharrazi, J. Von Behren, M. Smith, T. Lomas, M. Armstrong, R. Broadwin, E. Blake, B. 

l4 D. Zmirou, A. Deloraine, P. Saviuc, C. Tillier, A. Boucharlat and N. Maury, Arch. Enuiron. Health, 

l 5  A. Deloraine, D. Zmirou, C. Tillier, A. Boucharlat and H. Bouti, Enuiron. Res., 1995, 68, 124. 
l6 C. Hertzman, M. Hayes, J. Singer and J. Highland, Enuiron. Health Perspect., 1987, 75, 173. 
l 7  K. Mallin, Am. J. Epidemiol., 1990, 132, Suppl. No. 1, S96. 
l 8  H. M. Dolk, M. Vrijheid, B. Armstrong, L. Abramsky, F. Bianchi, E. Garne, V. Nelen, E. Robert, 

J. E. S. Scott, D. Stone and R. Tenconi, Lancet, 1998,352, 423. 
l 9  M. Vrijheid, H. Dolk, B. Armstrong, L. Abramsky, F. Bianchi, I. Fazarinc, E. Garne, R. Ide, V. 

Nelen, E. Robert, J. E. S. Scott, D. Stone, and R. Tenconi, Lancet, 2002, 359, 320. 
2o P. Elliott, S. Morris, D. Briggs, C. de Hoogh, C. Hurt, T.K. Jensen, I. Maitland, A. Lewin, S. 

Richardson, J. Wakefield and L. Jarup, Birth Outcomes and Selected Cancers in Populations Living 
Near Landfill Sites, Report to the Department of Health, Small Area Health Statistics Unit, 
Imperial College, London, 2001. 

21 P. Elliott, D. Briggs, S. Morris, C. de Hoogh, C. Hurt, T. K. Jensen, 1. Maitland, S. Richardson, J. 
Wakefield and L. Jarup, Br. Med. J., 2001, 323, 363. 

2 2  E.L. Lewis-Michl, L.R. Kallenbach, N.S. Geary, J.M. Melius, C.L. Ju, M.F. Orr and S.P. 
Forand, Investigation of Cancer Incidence and Residence Near 38 Landfill with Soil Gas Migration 
Conditions, New York State, 1980-1 989, ATSDR Division of Health Studies, Atlanta, 1998. 

54, 291. 

McLaughlin, G. Worstell, and L. Goldman, Toxicol. Ind. Health, 1997, 13, 299. 

1994, 49, 228. 
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Table l a  Single-site studies of waste sites not considered further in this review 

Site Type of site Reason not considered References 

Stringfellow, California 

Drake Superfund site, 
Pennsylvania 

Hardeman County, 
Tennessee 

W oburn, Massachusetts 

Sikes and French 
Superfund sites, Texas 

Santa Clara County, 
California 

Kingston, Queensland 

Tuscon Valley, Arizona 

North Rhine-Westfalia 

Mellery Quarry 

Surface impoundments (waste 
ponds) receiving liquid industrial 
wastes 

Chemical manufacture, use and 
storage site 

Disposal site for pesticide 
manufacturer 

Burial pits containing animal hides 
and chemical wastes, and abandoned 
lagoons associated with industrial 
sites 

Two in-house waste disposal sites 
for industrial wastes 

Leaking underground storage tank 
at electronics manufacturing plant 

Municipal landfill and associated 
unsupervised dump for disposal of 
chemical wastes, principally residues 
from oil reprocessing operation 

Disposal area where contaminants 
placed on ground surface or in 
unlined earthen holding pits 

Industrial waste dump 

Chemical waste dump 

Not a landfill 

Not a landfill 

Unregulated dump" 

Unauthorised or 
unregulated dump" 

Unregulated dump" 

Not a landfill 

Unauthorised dump 

Unauthorised or  
unregulated dump" 

Unauthorised dump 

Unauthorised dump 

D. B. Baker, S. Greenland, J. Mendlein and P. Harmon, Arch. Environ. Health, 1988, 43, 
325 

L.D. Budnick, D.C. Sokal, H. Falk, J.N. Logue and J. M. Fox, Arch. Environ. Health, 
1984, 39, 409 
J.N. Logue and J. M. Fox, Arch. Environ. Health, 1986, 41, 222 

C.S. Clark, C .  R. Meyer, P. S. Gartside, V. A. Mejeti, €3. Specker, W. F. Balistreri and V. J. 
Elia, Arch. Environ. Health, 1982, 37, 9 
C.R. Meyer, Environ. Health Perspert., 1983, 48, 9 

J. J. Cutler, G. S. Parker, S. Rosen, B. Prenney, R. Healey and G.G. Caldwell, Public 
Health Rep., 1986, 101, 201 
S. W. Lagakos, B. J. Wessen and M. Zelen, J .  Am. Statistical Assoc., 1986, 81, 583 
V. S. Byers, A. S. Levin, D. M. Ozonoff and R. W. Baldwin, Cancer Immunol. Immunother., 
1988, 27, 77 

H. Dayal, S. Gupta, N. Trieff, D. Maierson and D. Reich, Arch. Environ. Health, 1995, 50, 
108 

M. Deane, S.H. Swan, J.A. Harris, D.M. Epstein and R.R. Neutra, Am. J.  Epidemiol., 
1989, 129, 894 
S.H. Swan, G. Shaw, J.A. Harris and R. R. Neutra, Am. J .  Epidemiol., 1989, 129, 885 
M. Wrensch, S. Swan, J. Lipscomb, D. Epstein, L. Fenster, K. Claxton, P. J. Murphy, D. 
Shusterman and R. Neutra, Am. J.  Epidemiol., 1990, 131, 283 
G. M. Shaw, S.H. Swan, J.A. Harris and L.H. Malcoe, Epidemiology, 1990, 1, 207 
M. Deane, S.H.  Swan, J.A. Harris, D.M. Epstein and R. R. Neutra, Epidemiology, 1992, 

M. Wrensch, S.H. Swan, J. Lipscomb, D. M. Epstein, R. R. Neutra, aqd L. Fenster, 
Epidemiology, 1992, 3, 99 

M. P. Dunne, P. Burnett, J. Lawton and B. Raphael, Med. J .  Aust., 1990, 152, 592 

3, 95 

S. J. Goldberg, M. D. Lebowitz, E. J. Graver and S. Hicks, 1990, JACC,  16, 155 

E. Greiser, I. Lotz, H. Brand and H. Weber, Am. J .  Epidemiol., 1991, 134, 755 

T. Lakhanisky, D. Bazzoni, P. Jadot, I. Joris, C. Laurent, M. Ottogali, A. Pays, C. 
Planard, Y. Ros and C. Vleminckx, Mutation Research, 1993, 319, 317 



Londonderry Township, 
Pennsylvania 

Cambuslang, Carmyle 
and Rutherglen area, 
Glasgow, Scotland 

Two Superfund sites, 
Harris County, Texas 

Walsall, West Midlands 

Wayne Township, New 
Jersey 

Superfund site, Southern 
New Jersey 

Superfund site, Galena, 
Kansas 

Lowell, Massachusetts 

McColl waste disposal 
site, California 

Love Canal, New York 

Unauthorised dump containing Unauthorised dump 
drums of toxic chemicals and fly ash 

Contaminated area with six landfills Unregulated dump" 
associated with manufacture of 
chromium salts for the tanning 
industry 

Two chemical manufacturing, Unregulated dump" 
recovery, treatment and storage sites 

Treatment and polymerisation site 
for stabilisation of toxic wastes 

Waste treatment site 

Thorium waste disposal site Radioactive waste site 

Disposal and storage site for 
chemical wastes from manufacturing ' 
plant 

Heavy metals mining waste site 

Unregulated dump" 

Not a landfill 

Chemical waste storage and 
recycling site 

Disposal site for acidic refinery 
sludge (by-products from aviation 
fuel production) and drilling mud 
from oil exploration 

Disposal site for liquid and solid 
residues from organic pesticide 
production company 

Unregulated dump" 

Unregulated dump" 

Unregulated dump" 

W. Klemans, C. Vleminckx, L. Schriewer, I .  Joris, N. Lijsen, A. Maes, M. Ottogali, A. 
Pays, C .  Planard, G. Rigaux, Y. Ros, M. Vande Riviere, J.  Vandenvelde, L. Verschaeve, 
P. Deplaen and T. Lakhanisky, Mutation Res., 1995, 342, 147 

J. N. Logue, R. M. Stroman, D. Reid, C.  W. Hayes and K. Sivarajah, Arch. Environ. 
Health, 1985, 40, 155 

P. McCarron, I. Harvey, R. Brogan and T. J. Peters, Brit. Med. J. ,  2000, 320, 11 

M. S. Miller and M. A. McGeehin, Toxicol. Ind. Health, 1997, 13, 31 1 

K. R. Muir, J. P. Hill, S. E. Parkes, A. H. Cameron and J. R. Mann, Paediatric Perinatal 
Epidemiol., 1990, 4, 484 

G. Reza Najem and L.K. Voyce, A J P H ,  1990, 80, 478 

G. Reza Najem, T. Strunck and M. Feuerman, Am. J .  Prev. Med., 1994, 10, 151 

J. S. Neuberger, M. Mulhall, M.C. Pomatto, J. Sheverbush and R. S. Hassanein, Sci. Total 
Enuiron., 1990, 94, 261 

D. OzonofT, M.E. Colten, A. Cupples, T. Heeren, A. Schatzkin, T. Mangione, M. Dresner 
and T. Colton, Am. J .  Znd. Med., 1987, 11, 581 

J. A. Lipscomb, L. R. Goldman, K. P. Satin, D. F. Smith, W.A. V a n e  and R. R. Neutra, 
Environ. Health Perspect., 1991, 94, 15 

B. Paigen, L. R. Goldman, J. H. Highland, M. M. Magnant and A.T. Steegman, 
Hazardous Waste & Hazardous Materials, 1985, 2, 23 
D.T. Janerich, W. S .  Burnett, G. Feck, M. Hoff, P. Nasca, A. P. Polednak, P. Greenwald 
and N. Vianna, Science, 1981,212, 1404 
C. W. Heath, M. R. Nadel, M. M. Zack, A. T. L. Chen, M. A. Bender and R. J. Preston, 
J .  Am. Med. Assoc., 1984, 251, 1437 
B. Paigen, L. R. Goldman, M. M. Magnant, J. H. Highland, and A. T. Steegmann, Human 
Biol., 1987, 59, 489 
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"Unregulated dumps refer to in-house waste sites under the curtailage of industry. 
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Table l b  Multi-site studies of waste sites not considered further in this review 

Reference Study parameters Type of sites evaluated" 

L. A. Croen, G. M. Shaw, L. 
Sanbonmatsu, S. Selvin and 
P. A. Buffler, Epidemiology, 
1997,8, 347 

S. A. Geschwind, J. A. J. 
Stolwijk, M. Bracken, E. 
Fitzgerald, A. Stark, C. 
Olsen and J. Melius, Am. J .  
Epidemiol., 1992, 135, 1197 

J. Griffith, R.C. Duncan, 
W. B. Riggan and A. C. 
Pellom, Arch. Environ. 
Health, 1989, 44, 69 

H. I. Hall, W. E. Kaye, L. S. 
Gensburg and E. G. 
Marshall, Enciron. Health, 
1996,59, 17 

E. G. Marshall, L. J. 
Gensburg, D. A. Deres, N. S. 
Geary, and M. R. Cayo, 
Arch. Environ. Health, 1997, 
52,416 

G. Reza Najem, I. S. Thind, 
M. A. Lavenhar and D. B. 
Louria, Int. J .  Epidemiol., 
1983, 12, 276 

A. P. Polednak and D. T. 
Janerich, Enuiron. Rex, 1989, 
48,29 

G.M. Shaw, J. Schulman, 
J.D. Frisch, S.K. Cummins 
and J.A. Harris, Arch. 
Environ. Health, 1992, 47, 
147 

W. A. Sosniak, W. E. Kaye 
and T. M. Gomez, Arch. 
Environ. Health, 1994, 49, 
251 

764 sites in California. USA 

590 sites in 20 counties in 
New York State, USA 

593 sites throughout USA 

317 sites in 20 counties in 
New York State, USA 

643 sites in 18 urban 
counties in New York State, 
USA 

Numerous sites in 21 
counties in New Jersey, 
USA 

12 sites in Niagara County, 
New York State, USA 

300 sites in San Francisco 
Bay, USA 

1281 sites throughout USA 

Inactive hazardous waste sites on U S  National Priority 
List and California EPA list, including inactive pesticide 
and chemical manufacturing plants, wood treatment and 
preserving facilities, drum storage facilities, mines, 
contaminated groundwater areas, sanitary landfills and 
military bases 

Hazardous waste sites selected from NY State Hazardous 
Waste Site Inspection Program 

Hazardous waste sites on U S  National Priority List with 
analytical evidence of contaminated groundwater 
providing sole source water supply 

Sites on NY Inactive Hazardous Waste Site Registry (i.e. 
sites on U S  National Priority List and additional 
State-designated sites) 

Inactive hazardous waste sites on US National Priority 
List and on New York State designation list 

Chemical toxic waste disposal sites listed by New Jersey 
State and local environmental health departments 

Inactive hazardous waste disposal sites where known or 
suspected lung carcinogens identified 

Sites with environmental contamination including 
landfills, chemical dumps, abandoned materials, industrial 
sites and hazardous treatment and storage facilities 

Hazardous waste sites on U S  National Priority List 

"All studies examined a miscellaneous assortment of sites that were not limited to landfills and were therefore excluded 
from further review. 
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The parameters and findings of the relevant single-site and multi-site studies 
are set out in Tables 2a and 2b, respectively. The single-site studies examined a 
wide range of health outcomes and, with few exceptions, the study sites share the 
following characteristics: they are or were large to massive; they opened prior to 
the establishment of the systems of environmental control currently required in 
the country of concern; and they received hazardous and/or liquid chemical 
wastes. Approximately half of the sites closed before or during the period under 
study. The primary exposure pathway of concern was inhalation at six of the sites, 
generally of volatile organic compounds associated with landfill gas, and 
drinking water at one of the sites. 

Three of the four multi-site studies are UK or European landfill studies that 
have recently received much attention in the media. They are referred to as the 
two EUROHAZCON s t ~ d i e s ~ ~ - ' ~  and the SAHSU (Small Area Health Statistics 
Unit) study.20,21 These studies primarily, but not exclusively, focused on risks of 
congenital anomalies (birth defects) and other adverse birth outcomes such as 
low birth weight. The two EUROHAZCON studies examined over 20 hazardous 
waste landfills, the majority operating in the 1970s and 1980s. The SAHSU study 
examined all UK landfills operating between 1982 and 1997, including inert, 
semi-inert, domestic and hazardous waste landfills. The above three studies are 
discussed in detail in Section 3. The remaining multi-site study examined cancer 
incidence rates amongst populations surrounding 38 municipal landfills with soil 
gas migration conditions in New York State.22 Like the sites examined by the 
single-site studies and by the EUROHAZCON studies, most of the New York 
State study landfills operated before landfills were strictly regulated, and the 
majority of the old landfills were not capped or lined as they would be if 
constructed today. 

The findings from all the single- and multi-site studies have been compiled and 
the collective results for each investigated health outcome summarised in Table 3. 
A wide range of health outcomes has been investigated, although the majority of 
studies have examined adverse birth outcomes or cancer. 

The results of these studies are inconsistent, with some reporting significant 
positive associations between certain health outcomes and landfill sites and 
others reporting no association. On balance, for each health outcome investigated, 
there are a larger number of studies reporting no associations than those 
reporting positive associations. Where associations are reported, there is little 
consistency in the specific type of health outcome recorded. A limited review of 
the broader set of epidemiological studies encompassing miscellaneous hazardous 
waste sites, illegal and 'in-house' landfills gave similar results, although an even 
wider range of health outcomes was investigated. 

It is possible that, in some cases, no associations were detected due to 
limitations in the study design. For example, small sample sizes for single-site 
studies may have resulted in insufficient statistical power to detect small 
differences. Certain cancer studies may have been of insufficient duration to allow 
for the time for disease to manifest itself in an exposed population. However, the 
majority of studies reported significant associations for some of the specific 
outcomes investigated and no associations for others (Table 2), suggesting that 
the negative findings did not tend to be due to limitations inherent in the studies. 
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Table 2a Single-site epidemiological studies of potential health effects associated with landfill sites 

Primary 
exposure Area or population treated as 

Type of waste receivedlyears of routelchemicals Reason for initiation of being exposedlstudy period Presence of association 
Site operationlother site details of concern study andlor site closure Health efSects examined with exposure 

Nant-y-Gwyddon Household; industrial: Landfill gas Community concerns Fielder et al.' 
landfill, Wales (Fielder et commercial; difficult that odours from site Residents in 5 electoral Mortality: all causes; respiratory Non-significant 
al.;'V6 Mukerjee and 1988-present causing a variety of wards within 3 km of site disease; cancers 

Non-significant Deacon;' Richardson)* conditions 1981-1997 Hospital admissions: general 
admissions; respiratory disease; 
asthma; cancer; sarcoidosis; 
spontaneous abortions 
Low birth weight Non-significant 
Birth defects: 

all anomalies Significant positive 
abdominal wall (gastroschisis) Significant positive 

Elevated Drug prescription rates for 
gastrointestinal, respiratory and 
central nervous systems, skin and 
eyes Fielder el aL6 

Residents in 5 electoral Time to pregnancy Non-significant 
wards within 3 km of site 
1998-2000 

Mukerjee and Deacon7 
Residents within 1 km, Self reported symptoms: headache, Elevated 
1-2 km, 2-3 km and 
> 3 km from site 

sore throat, runny nose, feeling sick, 
diarrhoea 

1998 Self reported symptoms: sore eyes, Non-significant 
dizziness, skin rash 
Self-reported chronic diseases Non-significant 
Frequency of G P  consultations Non-significant 

Richardson* 
Residents in 5 electoral Sarcoidosis 
wards within 3 km of site 
1991-1998 

Elevated 

Lipari landfill, 
New Jersey 
(Berry and Bove)' 

Municipal; household; liquid Inhalation of Public complaints Radius of 1 km from Average birth weight Significant positive 
and semi-solid chemical; other volatilised regarding odour, perimeter of site, Proportion low birth weight Significant positive 
industrial chemicals respiratory problems, including high exposure Proportion premature births Significant positive 
1958-1971 emitted from headaches, nausea and group adjacent and 

landfill and dying vegetation downwind of site 

contaminated 
waters 

from 1961-1985 
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Ranked no. 1 on US EPA's 
National Priority List 
Liquid wastes emptied from 
containers prior to disposal 
Hazardous leachate migrated 
into nearby streams and a lake 
immediately adjacent to 
community with homes, 
schools and playgrounds 

Miron Quarry, Quebec; 
(Goldberg et ~ 1 . ) ' ~ , '  ' * 1 2  commercial 

Domestic; industrial; 

1968-present 
3rd largest municipal solid 
waste landfill site in North 
America 

2km 
100 OOO people live within 

has not been capped 
biogas collection system 
installed in 1980, and operated 
at low efficiency 

BKK landfill, California Hazardous waste of all types; 
(Kharrazi et ~ 1 . ) ' ~  municipal 

1963-1989 
Received nearly 4 million tons 

Residential developments in 

Numerous complaints of 

of hazardous waste 

close proximity 

odour, surface water run-off 
onto nearby streets, hazardous 
waste spills from HGVs, and 
dust releases 

Release of Health concerns Goldberg et al. lo  

landfill gas into expressed by local Postal code areas 
ambient air residents; frequent odour containing and bordering 
and soil complaints registered site (up to 4 km from 

perimeter of site) 
1979-1989 

Goldberg et al.' ' 
Postal code areas 
containing and bordering 
site (up to 4 km from 
perimeter of site) 
1981-1988 

Low birth weight 
Very low birth weight 
Small for gestational age 
Preterm births 

Males: cancers of stomach; liver and 
intrahepatic bile duct; trachea, 
bronchus and lung; prostate 
Females: cancer of stomach; cervix 
uteri 
Females, breast 
13 other cancer sites in males; 17 
other cancer sites in females 

Significant positive 
Non-significan t 
Significant positive 
Non-significant 

Significant or  nearly 
significant positive 

Significant or nearly 
significant positive 
Significant negative 
No association 

Goldberg et al.' 
Postal code areas Males: cancer of liver; kidney; 
containing and bordering pancreas; prostate; and significant positive 
site (up to 4 km from non-Hodgkin's lymphomas 
perimeter of site) 8 other cancer sites in males 

Significant or  nearly 

No association 
1979-1985 

Airborne Concerns over public Residence in areas with Reduction in gestational age Significant positive 
exposures health and welfare high rates of odour Low mean birth weight Significant positive 

following complaints of complaints (high odour Fetal and infant mortality No association 
odours, surface water 
run-off, hazardous waste landfill) 
spills from trucks and 
dust releases 

area up to 0.6 miles from 

1978-1986 
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Table 2a (cont.) 
~~ 

Primary 
exposure Area or population treated as 

Type of waste receivedlyears of routelchemicals Reason for  initiation of being exposedlstudy period Presence of association 
Site operationlother site details of concern study andlor site closure Health effects examined with exposure 

Montchanin landfill, 
France (Zmirou et ~ 1 . ; ' ~  
Deloraine et aZ.)' 

Liquid and solid toxic 
industrial, including ambient air 
wastewater treatment sludge, 
dehydrated hydroxide sludge 
and solvent-containing wastes 

Received 400000 tons of 
industrial wastes 
Located adjacent to town of 
6000 inhabitants - l 00m from 
nearest houses 

VOCs in 

1979 -1988 

Community health Zmirou et all4 
concerns triggered by Estimated exposures Drug consumption rates for No significant 
offensive odours, using air dispersion respiratory, opthalmological, association 
suspected increase in model dermatological, gastro-intestinal 
certain health 1987-1989 and neurological conditions 
complaints, and elevated 
levels of VOCs in 
ambient air 

Deloraine e t  a l l 5  
Estimated exposures Psychiatric disorders Significant positive 
using air dispersion Respiratory symptoms Significant positive 
model Isolated biological abnormalities No association 
1990 Skin diseasese No association 

Eye diseases No association 
Ear, nose and throat conditions No association 
Miscellaneous conditions No association 

Upper Ottawa Street Solid and liquid industrial; Airborne Public concerns 
landfill, Ontario commercial; domestic exposures to  regarding health effects 
(Hertzman et al.)" 1950~-1980 vapours, fumes, 

dust or ash, as 
received increased throughout well as direct 
1970s, such that approx. 8-12 skin contact 
million gallons of liquid waste 
disposed of during 1978 

Volumes of industrial waste 

Capped in 1980/81 

Residence within 750 m Self-reported respiratory, skin, Significant positive 

Approx. 1984 Self-reported muscle weakness No association 
from edge of tipping face mood, narcotic and eye conditions 

Self-reported adverse birth 
outcomes: 

low birth weight No association 
stillbirth No association 
miscarriage/spontaneous No association 
abortion 
birth defects No association 

Waste disposal site, Municipal; industrial, Drinking water Several areas of elevated Residence in town using Bladder incidence Significant positive 
Northwestern Illinois including solvents, plating from wells mortality from bladder water from contaminated 
(Mallin)" wastes and heavy metals contaminated cancer identified in wells 

Late 1950s-1972 with VOCs region 1977-1985 



Table 2b Multi-site epidemiological studies of potential health effects associated with waste disposal sites 

Area or population treated 
Study Type of sites evaluatedlyears as  being exposedlstudy Presence of association 

Author(s) Parameters of operation period Health efects examined with exposure 

Dolk et a/." 21 landfill sites in Landfill sites handling Maternal residence Non-chromosomal birth Significant positive 
5 European hazardous chemical wastes within 3 km of landfill defects: all anomalies; neural 
Countries Majority either opened site tube; cardiac septa; great 

before mid-1970s or closed 
before mid- to late-1980s most cases Non-chromosomal birth Nearly significant positive 

Mid/late 1980s-1993 in arteries and veins 

defects: tracheo-oesophageal; 
hypospadias; gastroschisis 
19 other specified types of 
non-chromosomal birth defects 

No association 

Vrijheid et ~ 1 . ' ~  23 landfill sites in Landfill sites handling Maternal residence Chromosomal birth defects Significant positive 
5 European hazardous chemical wastes within 3 km of landfill 
Countries Majority either opened site 

before mid-1970s or closed 
before mid- to late-1980s 

Mid/late 1980s-1993 in 
most cases 

Elliott et a1.20.21 9565 landfill sites 774 special waste landfills, Residence within 2 km Birth defects: all anomalies; Excess risks 
in England, Wales 7803 non-special waste of landfill site neural tube; 
and Scotland landfills, and 988 classified 1983-1998 hypospadias/epispadias; 

as unknown abdominal wall; 

1982 and 1997 Birth defects: cardiovascular Depressed risks 
Low and very low birth weight Excess risks 
Still births No association 
Cancer registrations: bladder; No association 
brain; hepatobiliary; childhood 
and adult leukaemia 

Sites operational between gastroschisis/exomphalos 

Lewis-Michl 38 landfill sites in Municipal landfills with Residence within 250ft 
et a1.22 New York State, soil-gas migration of landfill site boundary 

USA conditions; selected from the (or greater distance if 
further gas migration New York State Inactive 

Hazardous Waste Site shown) 
Registry; sites in NY City 
excluded 
Majority of landfills opened 
prior to 1970, closed prior to 
end of 1980s 
Majority not capped or lined 

1980-1989 

Male cancer incidence: No association 
liver; lung; bladder; kidney; 
brain; non-Hodgkin's 
lymphoma; leukaemia 
Female cancer incidence: liver; No association 
lung; kidney; brain; 
non-Hodgkin's lymphoma 
Female cancer incidence: Significant positive 
bladder; leukaemia 
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Table 3 Summary of findings of epidemiological studies at landfill sites 

Number of studies 
indicating no excess 

Health outcome Number of studies indicating excess risks risk 

Birth defects: 
All chromosomal anomalies 
All non-chromosomal anomalies 
Central nervous system 
Neural tube defects 
Cleft lip/palate 
Heart and circulatory 
H ypospadias/epispadias 
Limb reductions 
Abdominal/gastroschisis 
Skin and other integument 
Tracheo-oesophageal 
Renal 
Urinary tract 

Low birth weight/prematurity 
Still births 
Infant mortality 
Spontaneous abortions 
Time to pregnancy 

All types 
Oesophagus 
Stomach 
Liver 
Trachea/bronchus/lung 
Prostate 
Cervix uteri 
Breast 
Colorectum 
Brain 
Pancreas 
Kidney 
Bladder 
Leukaemia 
Non-Hodgkin’s lymphoma 
Skin melanoma 

Respiratory 
All respiratory diseases 
Asthma 

Sarcoidosis 

Psychiatric disorders 

Miscellaneous self-reported 
symptoms 

Drug prescription rates, miscellaneous 
symptoms 

Unspecified: 

Other pregnancy outcomes: 

Cancer: 

Hospital admissions, all diseases 
Mortality, all causes 

1 
3 (before site opened in 2 of these) 
0 
2 
0 
1 
2 (borderline in 1; before site opened in 1) 
0 
3 (borderline in 1; before site opened in 1) 
0 
1 (borderline) 
0 
0 

0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 

1 
0 

1 (before industrial tipping commenced) 

1 

2 

1 

0 
0 

0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 

2 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 

1 
1 

1 

0 

0 

1 

1 
1 
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Health Eflects and Landjill Sites 

Both of the studies examining miscellaneous self-reported symptoms reported 
significant excess risks in the vicinity of the respective landfill site. Residents 
living closer to the Nant-y-Gwyddon landfill site complained of more frequent 
symptoms, including headache, sore throat, runny nose sickness and diarrhoea. 
Residents in the immediate vicinity of the Upper Ottawa Street landfill, Ontario 
reported excess respiratory, skin, mood, narcotic and eye conditions.' The 
results of studies of self-reported symptoms should be interpreted with caution as 
they are prone to recall and reporting bias or may be explained by concern and 
worry about living near the landfill rather than the direct effects of chemical releases. 

On  face value, the balance appears to be towards a significant adverse effect for 
total birth defects, neural tube defects, hypospadias/epispadias and abdominal 
wall defects, each showing apparent associations in two or three studies. However, 
total birth defects showed excess risks prior to commencement of landfill operations 
in two of these studies.' *6*20921 Hypospadias/epispadias and abdominal wall 
defects were elevated prior to commencement of operations in one of the studies20,2 
and risks of borderline significance were shown in a second study.'* Thus, on 
closer inspection there is less consistency in the results for these outcomes than it 
would at first appear. 

The only other health outcome that exhibits excess risks with any consistency 
is low birth weight. Low birth weight was reported as being in significant excess 
by four of seven ~ t u d i e s . ~ * ' ~ * '  3 9 2 0 9 2 1  Low birth weight is associated with a large 
number of risk factors, including smoking, socio-economic status, parental 
height and nutritional factors, which may give rise to misleading apparent links 
between body weight and landfill e x p ~ s u r e . ~  The epidemiological studies on 
birth weights attempted to account for such potential confounding factors, but it 
is not known whether all relevant factors were successfully accounted for. 

Conclusion 
There is a growing body of epidemiological literature examining health risk in the 
vicinity of hazardous waste sites, although studies focusing on authorised landfill 
sites operated by qualified waste management companies are more scarce. The 
landfill sites that have been investigated tend to be old, large, subject to limited 
environmental controls, and to have received hazardous and/or liquid chemical 
wastes. The primary exposure pathway of concern at the majority of reviewed 
sites was inhalation, generally of volatile organic compounds associated with 
landfill gas. The collective findings from the landfill studies indicated that, on 
balance, there are a larger number of studies reporting no associations than those 
reporting positive associations and there is little consistency in terms of 
individual specific effects. The health outcomes coming closest to consistently 
showing effects were birth defects, which frequently exhibited apparent elevated 
risks near landfills before the sites opened, and low birth weight, which is known 
to be associated with a number of factors that may have a confounding influence 
on incidence rates in the vicinity of landfills. A number of studies reported 
increased risks of various self-reported symptoms; these may have resulted from 
recall and reporting bias or anxiety associated with living near a landfill rather 
than the direct effects of chemical releases. 

115 

A Bazargan
Highlight



A.  Redfearn and D. Roberts 

3 Adverse Birth Outcomes 
This section takes a more detailed look at all the landfill studies reporting excess 
risks of birth defects and low birth weight as these are the health outcomes that 
have been rightly or wrongly most consistently linked with landfills. The review 
focuses on four recent studies of UK and European landfills, as they provide the 
bulk of the evidence on the risks of adverse birth outcomes near landfills, they 
have been the subject of much scientific debate, and they illustrate some of the 
difficulties associated with undertaking epidemiological studies. The studies 
include one single-site study on the Nanty-y-Gwyddon Landfill in Wales,' the 
two EUROHAZCON 

We also refer to three additional studies reporting increased risk of low birth 
weight in the vicinity of North American landfills: the Lipari Landfill in New 
J e r ~ e y , ~  Miron Quarry in Montreal," and the BKK Landfill near Los Angele~. '~  

The above studies are discussed in terms of whether they provide robust 
evidence for a significant statistical link between landfill and adverse birth 
outcomes. This section focuses on birth outcome studies at landfills with 
particular reference to the following methodological issues: (1) identifying 
appropriate reference (unexposed) areas, (2) accounting for alternative sources 
and other confounding factors and (3) accounting for random chance effects and 
other statistical artefacts associated with rare, highly variable health outcomes. 

and the SAHSU study.20,21 

Nant-y- Gwyddon Study 
Fielder et al.'s single-site study of the Nant-y-Gwyddon landfill site reported 
evidence for a possible link between maternal residential proximity and birth 
defects, but no evidence for a link with low birth weight.' It was commissioned as 
a result of an increase in the number of local complaints regarding odours and 
health concerns. In particular, there had been concerns about increased rates of 
gastroschisis, an anomaly of the abdominal wall. The study was a geographical 
comparison of health effects within five 'exposed' wards within 3 km of the landfill 
and from which formal complaints of odours had been made, and in 22 other 
unexposed reference wards of similar socio-economic status in the same local 
authority. 

The study found statistically significant elevated rates of reported birth defects 
in the exposed wards between 1983 and 1996. This increase occurred both before 
and after the opening of the landfill site in 1988. A cluster of four babies born with 
gastroschisis was confirmed in the exposed wards from 1991, post-dating the 
opening of the landfill. A separate analysis for all birth defects occurring in 1998 
indicated that the rate for the exposed wards was slightly higher than that for the 
unexposed wards, but no higher than the rate for Wales 

Fielder et al.'s stated objective was 'To compare indices of health in a population 
living near a landfill site with a population matched for socioeconomic status.. ." 
Whilst it would seem to be a scientific requisite that the matched population 
should not be exposed to potential risks from landfills, Fielder et al. provide no 
indication that they have attempted to exclude areas containing such landfills 

2 3  J. Greenacre, M. Morgan and D. Tucker, Br. Med. J., 2000, 320, 1542. 
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from their reference wards. It has been previously suggested that site licence 
records indicate that there are a number of other operating or closed landfills 
whose zones of potential influence include the 22 reference wards, including sites 
which, like the Nant-y-Gwyddon landfill, may have been permitted to receive 
difficult  waste^.^.^^ 

The presence of these additional landfills in reference wards leads to 
irresolvable interpretational difficulties: the interpretation of Fielder et al.’s data 
depends on the relative magnitudes of exposures and hazards, if any, associated 
with the respective landfills. If it is assumed that the additional landfills represent 
some degree of exposure and hazard, but that these are lower in magnitude than 
the Nant-y-Gwyddon landfill, then this would suggest that Fielder et al. have 
under-estimated the risks associated with Nant-y-Gwyddon. Alternatively, it 
may be concluded that the additional landfills are not having any measurable 
health effects and that the reported health effects are unrelated to landfill sites in 
general but specific to the Nant-y-Gwyddon site. Finally, there may be no 
connection between the reported health effects and landfill operations at all. The 
latter appears more likely, considering the occurrence of elevated incidence rates 
prior to commencement of operations at the Nant-y-Gwyddon landfill. 

Given these considerations, it seems reasonable to pose the question as to 
whether there might be other causal factors that would be equally or more likely 
to account for the elevated birth rates than the presence of the landfill. However, 
the authors of the study made no reference to any attempts to identify other 
potential sources in the study area, although at least one is known to have 
occurred, a former municipal waste incinerator located about 2 km from Fielder 
et aE.’s exposed ~ a r d s . ~ , ~ ~  Since Fielder et al. provide no direct evidence that the 
Nant-y-Gwyddon landfill is the cause of the reported elevated rates of birth 
defects, it could equally be asserted that the incinerator is a material factor, 
although there may be other causal factors, including environmental and genetic. 
Limited ambient air exposure measurements taken in the community surrounding 
the Nant-y-Gwyddon site provided no clear indication of the likely cause of the 
elevated risks or the confirmed gastroschisis cluster. 

The study appears to have identified an area of land with high incidences of 
birth defects, although the cause(s) of this are unknown. 

E UROHAZCON Studies 
The EUROHAZCON project has resulted in two multi-site landfill studies on 
birth defects and residence near hazardous waste landfill sites. Dolk et al. 
examined non-chromosomal birth defects, while Vrij heid et al. examined Down’s 
syndrome and other chromosomal defects. ‘ ‘ 7 ’ ’  Non-chromosomal defects are 
adverse teratogenic (developmental) conditions that result from abnormal cell 
growth in the developing embryo or foetus. Chromosomal defects are associated 
with major structural mutations in the child’s chromosomes resulting from 
abnormal cell division during the process of sperm or egg production in the parents. 

Dolk et al. used data on non-chromosomal birth defects from seven research 

24 R. D. Roberts, A. Redfearn and J. C. Dockerty, Br. Med. J. ,  2000,320, 1541. 
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centres maintaining regional population-based registers. The seven centres are 
in five European countries. 21 hazardous waste landfills located in the regions 
covered by the centres were identified as being suitable for study. The area of land 
within a 7km radius of each landfill was defined as the study area. Certain 
landfills were located within 7 km of one another, and these were combined into 
larger study areas such that the 21 identified landfills were grouped into a total of 
15 study areas. 

The study was a case-control study involving a total of 1089 birth defect cases 
and 2366 controls randomly selected from babies with no malformations born in 
the same study area on the nearest following day or in the same year. Cases and 
controls born to mothers living within 0-3 km of a landfill were assigned to the 
‘exposed’ category, and those born to mothers living within a 3-7 km radius were 
assigned to the ‘unexposed’ reference category. The risk for the exposed category 
was determined as the Odds Ratio, the number of cases as a proportion of the 
number of controls relative to this proportion for the unexposed category. Odds 
Ratios were adjusted to account for confounding by maternal age and 
socio-economic status. 

The significance of the risks or Odds Ratios was assessed by statistical analysis 
for all study areas combined (for all birth defects and for 22 specific types of 
anomaly) and for each individual study area. In addition, the combined data for 
all birth defects were grouped into six distance bands and the statistical 
relationship between distance from the study landfills and the Odds Ratios was 
examined. 

The principal findings were as follows: 

For all data combined and all non-chromosomal birth defects, residence within 
3 km of a landfill site was associated with a significant (33%) increase in risk; 
For all data combined and all non-chromosomal birth defects, Odds Ratios for 
six distance bands between 0-1 km and 5-7 km showed a consistent significant 
degradation in risk with increasing distance from a landfill; 
For all data combined for the 22 specific types of birth defects, risks were 
significantly raised within 3 km of a landfill site for anomalies of the neural 
tube, cardiac septa, and great arteries and veins, and marginally raised for a 
further three types of anomaly; 
Risks for all birth defects were significantly raised within 3 km of a landfill site 
for three of the individual study areas (containing nine landfills); the remaining 
12 study areas (containing 12 landfills) showed either no statistically significant 
increase or in some areas a possibly lower frequency near the target landfill; 
The data for the three ‘significant’ study areas appear to be entirely responsible 
for the overall significance of the data combined across all 15 sites; the pooled 
data from the other 12 study areas showed no increase in risk of congenital 
anomaly associated with residence within 3 km of a landfill. 

Vrijheid et al. used similar methodologies for data on chromosomal birth defects 
from the seven regional registers, as well as data from two regions within the 
England and Wales Down’s Syndrome Regi~ter . ’~ A further three hazardous 
landfills were identified in the two additional regions. One of the 21 landfills 
originally included in Dolk et aE.’s study was excluded, leaving a total of 23 
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landfills in 17 study areas. The study included a total of 245 chromosomal 
congenital anomaly cases and 2412 controls. 

The principal findings were as follows: 

For all data combined and all chromosomal birth defects, residence within 
3 km of a landfill site was associated with a significant (41 %) increase in risk 
compared to the 3-7 km category; however, risks did not decline consistently 
with distance, such that more pronounced increases in risks were found for the 
2-3 km distance band (74Y0, significant) than for the 0-1 km (68%, non- 
significant) and 1-2 km (8 Yo, non-significant) distance bands; 
Risks for Down's syndrome and non-Down's syndrome considered separately 
were elevated, but not significantly so; 
Risks for all chromosomal defects were significantly raised within 3 km of a 
landfill site for only one of the 17 individual study areas (containing one 
landfill); the remaining 16 study areas (containing 22 landfills) showed either no 
statistically significant increase or, in three areas, a possibly lower frequency 
near the target landfill. 

In summary, whilst both studies reported increased overall risks for birth defects 
within 0-3 km compared with 3-7 km, only non-chromosomal anomalies 
showed a consistent decrease in risk with distance away from the sites; 
chromosomal birth defects did not consistently decline with distance. Significantly 
elevated risks were reported for all non-chromosomal defects combined, all 
chromosomal defects combined and three specific non-chromosomal defects. 
Significantly elevated risks for all non-chromosomal and chromosomal defects 
were reported for the data combined across all study areas and within a limited 
subset of the individual study areas. Because the detected risks are small, the 
subgroup analyses (individual study areas and individual anomalies) are 
associated with low statistical power due to small sample sizes. 

Given the positive associations indicated for both non-chromosomal and 
chromosomal anomalies, the authors concluded that 'Either landfill exposures are 
causally related to risk of congenital anomaly and have both teratogenic and 
mutagenic efects, or the relation is not causal and findings indicate a common bias, 
or a chance efect in the selection of a common pool of control births.'" 

One potential common bias is the presence of other industrial sites or toxic 
exposures near landfill sites. As previously indicated elsewhere, it is understood 
that, for example, the study areas in the UK also include a number of other 
potential sources of chemical releases to the environment; some are located in 
heavily industrialised areas.3 Potential alternative sources within the UK study 
areas include sewage works, Integrated Pollution Control (IPC) Part A and Part 
B process sites, areas of heavily contaminated land and additional landfills 
licensed to accept difficult or hazardous wastes. 

Even if one assumes that the landfills under study are a causal factor, the results 
pertain only to a limited subset of landfills. There are a number of reasons for this. 
Firstly, the studies were limited to landfill sites that handle hazardous industrial 
wastes, and thus did not include municipal landfill sites which receive only 
domestic waste and similar types of waste from commercial and industrial 
premises or sites which receive only inert waste. Secondly, the data identify a 

119 

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight



A.  Redfearn and D. Roberts 

potential significant effect for only a limited number of the individual landfills 
included in the study areas: 9 of 21 in Dolk et aE.’s study, and 1 of 23 in Vrijheid et 
al.’s study (although the number of cases was small within individual study areas, 
which reduces the statistical power of the tests). 

The third possible reason relates to the fact that, like the Nant-y-Gwyddon 
study, the EUROHAZCON studies do not appear to have adequately accounted 
for non-target landfills in study areas, and thus have not identified appropriate 
unexposed reference areas. The target landfill sites included in the studies were 
those containing ‘hazardous waste of non-domestic origin, as defined in the EC 
Directive on Hazardous Waste’.’* It is understood that the study areas were 
selected such that no non-target hazardous waste sites, as defined above, occur in 
the 3-7km reference areas, but that no attempt was made to ensure that 
municipal waste landfills do not occur in such areas. The majority of the target 
landfills operated in the 1970s and 1980s. At this time, landfills were not subject to 
the strict regulations that are in place today, and many sites received a variety of 
wastes, including those that would and those that would not conform to the 
definition of ‘hazardous’ in the EC Directive. Thus, the distinction between 
‘hazardous’ and ‘municipal’ landfills is not always clear, and it is far from certain 
that any so-called ‘municipal’ landfills located within the 3-7 km reference areas 
and operating during the relevant period did not also receive significant 
quantities of ‘hazardous’ waste. In any event, all available scientific evidence 
indicates that emissions from hazardous landfills in the UK are no different in 
terms of pollutant characteristics to those from non-hazardous municipal waste 
landfills. The SAHSU study discussed below reported no material differences in 
risks for special (hazardous) waste sites and non-special waste sites.20*2’ 

If there are in fact no relevant non-target landfills located in reference areas, the 
failure to account for municipal landfills would be merely an inconsequential 
weakness in the experimental design of the studies. If, however, relevant 
non-target landfills do occur in reference areas (and it is suspected that they do, as 
indicated previously el~ewhere),~ then these additional landfills introduce serious 
interpretational difficulties. As discussed for the Nant-y-Gwyddon study, the 
interpretation depends on the relative magnitudes of the exposures and hazards, 
if any, associated with the respective landfills. If the additional landfills have a 
material effect on risks, though of a lesser magnitude than the target landfills, the 
conclusion would be that the reported risks for the target landfills may be 
under-estimated. Alternatively, the additional landfills may have no material 
effect on risks, in which case the reported risks are confined to a certain 
proportion of hazardous waste landfills (i.e. there is a gradation of risk between 
 landfill^).^ The final alternative explanation is that landfill per se is not a causal 
factor at all. 

The EUROHAZCON studies appear to have identified certain areas of land 
with a higher incidence of birth defects, but the causal factor(s) - whether it be 
landfill, sewage works, contaminated land or other causes - has not been 
identified. The authors themselves stressed that their study did not establish any 
causal link and that far more research would be required before any firm 
conclusions can be drawn. Even if one assumes that landfill is a causal factor, the 
studies are confined to hazardous waste landfills and the data appear to identify a 
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potential effect for a small proportion of the landfills included in the study areas. 

SA HS U Study 
A UK-wide epidemiological study by the Small Area Health Statistics Unit 
(SAHSU) into possible relationships between landfill and health was undertaken 
as part of the UK Government’s response to earlier studies, in particular Dolk et 
al.’s EUROHAZCON study.2o921 

The SAHSU study is particularly important for two reasons. Firstly, it 
encompasses all 9565 known landfills in the UK operational between 1982 and 
1997 and is, as a result, the largest study of its kind ever undertaken. Secondly, the 
‘reference’ population is confined to areas that specifically do not include 
landfills. The study differs in this respect from the EUROHAZCON studies and 
the Nant-y-Gwyddon study, which have not excluded exposure to landfill from 
the ‘reference’ population. 

The primary focus of the SAHSU study was the rate of adverse birth outcomes 
including birth defects, low birth weight, and still births throughout the UK 
(although cancer incidence data were also evaluated). The health outcome data 
were divided, according to postcode, into two groups - those within 2 km of a 
known landfill (55% of the national population) and those not within 2 km (20% 
of the national population). (The remaining 25% of the population resided within 
2km of a landfill that closed before 1982 or opened after 1997.) Data for the 
second group were modelled to produce theoretical standard rates for an 
unexposed or reference area, including numerical adjustments for factors known 
to influence each health effect, such as year of birth, administrative region, sex and 
socio-economic deprivation. The modelled rates were then compared to the data 
for the ‘exposed’ population (i.e. those living within 2 km of any known landfill) 
and the results expressed as ‘exposed’ versus ‘reference’ ratios (relative risks), 
together with calculated 99% confidence limits. Where the upper and lower 99% 
limits both exceeded a ratio of 1.0 the authors inferred an increased rate of an 
outcome in the population living near to landfills. Similarly, where the 99% limits 
were both below 1.0 it can be inferred that there is a decreased rate of an outcome 
in the population living near to landfills, and where the 99% limits straddle 1.0, 
there is no difference between the two groups. 

After adjustment of the data for other known influencing factors, the study 
outputs indicated positive associations (i.e. where the ‘exposed’ rate appears to be 
higher than the ‘reference’ area rate) for total birth defects (chromosomal and 
non-chromosomal), three individual types of non-chromosomal anomalies 
(neural tube defects, hypospadias/epispadias and abdominal wall defects) and 
low birth weight. No positive associations were reported for stillbirths or cancers. 
A negative association was indicated for cardiovascular anomalies. For landfill 
sites that opened during the study period, total birth defects and some specific 
birth defects exhibited higher risks in the period prior to opening compared with 
the period during operations or after closure. Results for sites known to receive 
special (hazardous) wastes did not differ materially from those for non-special sites. 

The authors of the SAHSU study concluded that further studies are required to 
determine whether the findings reflect a causal mechanism or result from residual 
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confounding or other data artefacts. There are a number of inconsistencies within 
the study outputs that would suggest that the results may arise from data 
artefacts. For example, the results show an apparent negative association with 
landfill for total birth defects for their unadjusted data (mean ratio of 0.92 and 
99% confidence intervals of 0.907-0.923) whereas the adjusted data appear to 
show a small positive association (mean ratio of 1.01 and 99% confidence 
intervals of 1.005-1.023). Conversion of a negative into a positive association as a 
result of adjustment for confounding factors is unusual in epidemiological studies. 

SAHSU’s results for cardiovascular defects indicate an apparent negative 
association for both unadjusted and adjusted data. It is difficult to envisage a 
source-pathway-target exposure mechanism that could give rise to a reduction 
in the rate of cardiovascular defects in populations living near to landfills. In 
reality, the apparent negative association is likely to be a statistical artefact. 
However, where such an effect occurs, it naturally raises the question as to 
whether apparent differences in the opposite direction reflect real increases or 
result from residual confounding or statistical artefacts. 

Landfill sites in the UK, and thus the ‘exposed’ areas in the SAHSU study, are 
more likely to be located in highly populated urban areas (or at least at the fringes 
of urban areas).25 Urban areas tend to have higher levels of air pollution as a 
result of industrial activities and traffic. Socially deprived areas tend to have 
higher adverse birth outcome rates than affluent areas. Thus, even if landfill per se 
does not cause adverse health effects, one might expect apparent statistical 
associations because they tend to be located in highly industrial, polluted or 
socially-deprived areas. 

Such statistical confounding and other artefacts may be teased out only 
through detailed forensic investigation and sensitivity analyses of the data. The 
SAHSU study includes such analyses for a number of the potential confounding 
factors. As discussed above, one of the potential confounding factors is 
urban:rural status. Reference areas in the SAHSU study are in a relatively high 
proportion of rural locations, predominantly in unpopulated areas of Scotland 
and Wales which are generally uninfluenced by the environmental effects of 
urbanisation and which may have a narrower genetic pool than that encountered 
in SAHSUs ‘exposure’ grouping. Whilst the SAHSU study has attempted to 
adjust its risk estimates for these and other confounding factors, these adjustments 
were based only on data for reference areas. 

SAHSU also examined the effects of landfill in rural areas only, and found 
diminished risks for neural tube defects (adjusted relative risk of 0.99 for rural 
areas only compared with 1.05 for rural and urban areas combined) and 
hypospadias/epispadias (1.01 compared with 1.07). 99% confidence intervals on 
the risk estimates straddled 1 for all birth defects and all specific anomalies, 
indicating no landfill effect, although this may reflect the smaller sample size and 
resulting lack of precision. 

We have undertaken an analysis of SAHSU’s birth defect data for the 
combined study population (reference and exposed) for urban uersus rural areas. 
By combining data from several of SAHSU’s tables,” we were able to derive 
2 5  D. Briggs, K. de Hoogh, C. Hurt and I. Maitland, A Geographical Analysis of Populations Around 

LandJill Sites, Small Area Health Statistics Unit, Imperial College, London, 2001. 
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relative risk estimates for urban versus rural areas for the entire study population. 
The two right-hand-most columns in Table 4 show these relative risk estimates 
for urban versus rural status as well as relative risk estimates for landfill (i.e. for 
exposed versus reference populations). Table 4 indicates that risks for urban areas 
were generally elevated and correlated quite closely with SAHSU’s reported risks 
for landfill exposures (adjusted for year, region and deprivation). The urban:rural 
ratios are sufficient to account for the landfill ratios. Thus, SAHSU’s results are 
consistent with the confounding influence of urban:rural status, which may not 
have been adequately accounted for in the SAHSU study (through adjusting for 
the effect using reference area data only). This would also provide one logical 
explanation for why cardiovascular defects, the only type of anomaly that 
occurred more frequently in rural and reference areas, showed an apparent 
negative association with landfill exposures. Whether or not this explanation is 
correct, this analysis at least illustrates the kind of forensic investigation that 
should be applied to data susceptible to artefacts. 

Birth defect data are, by their very nature, susceptible to statistical artefacts: 
they are characterised by rates that are small in magnitude, but large in variation. 
Data with large coefficients of variation are susceptible to the detection of 
apparent spatial patterns (or temporal differences, as in SAHSU’s comparisons of 
areas before and after landfills opened) as a result of random chance or the effects 
of variables other than those under study. The fact that some specific birth defects 
exhibited higher risks in the period prior to opening compared with the period 
during operations or after closure suggests that factors independent of landfill 
may be at work. 

A further implication of the variability in birth defect data is that the 
magnitude of any apparent increase needs to be placed in a broader context. 
Table 5 illustrates the relative magnitude of the variation in unadjusted incidence 
rates due to the purported effects of landfill compared to the variation due to 
differences amongst the 10 administrative regions in Great Britain. The apparent 
increases in risks of birth defects reported in the SAHSU study for areas near 
landfill generally range between 1 and 10% with occasional increases of up to 
26%. The incidence rates for reference areas amongst the nine administrative 
regions in England and Wales span a range of between 19% (for all birth defects) 
and 107% (for abdominal wall defects), or, if one includes Scotland where 
reported rates were consistently high, between 147 and 1072%. The differences 
amongst the regions may partly reflect differences in reporting procedures or 
confounding factors such as socio-economic status. However, given the scale of 
the differences in apparent risks between one region and another, the quantum of 
purported increased risks associated with landfill seems to be of relatively minor 
magnitude, and hence, it is difficult to ascribe any differences to landfill with any 
degree of confidence. 

Other Studies Reporting Low Birth Weights 
Berry and Bove compared birth weights in babies born to parents living closest to 
the Lipari Landfill in New Jersey with those born to parents living within the four 
nearest towns at distances greater than 1 km.9 The Lipari site received liquid and 
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Table 4 Relative risks of birth defects for rural us. urban status and for exposed us. reference areas (data based on SAHSU study) 

i? 
Rate (per Relative risk (exposed us. 2 3 Relative Risk Urban areas Rural areas 

No. of No. of 100000 No. of No. of 100000 (urban vs. reference - 
cases births births) cases births births) rural) adjusted) 

Rate (per 

t3 
All birth defects 99 447 6235739 1595 25 150 1615910 1556 1.02 1.01 % 

0 
rn 
n T 

wl 

Neural tube defects 3729 6235739 60 919 1615910 57 1.05 1.05 
Cardiovascular defects 7425 6235739 119 2014 1615910 125 0.96 0.96 
Hypospadias and epispadias 7966 3 192 646 250 1882 828637 227 1.10 1.07 
Abdominal wall defects 1573 6235739 25 363 1615910 22 1.12 1.08 

- 



Table 5 Variation in unadjusted congenital anomaly incidence rates amongst different administrative regions (reference areas only) and between 
reference and exposed areas. (Data based on SAHSU study) s 

9 
Eflect of administrative region Eflect of landfill : Lo 

England and Scotland Diference for Reference Exposed %age L 
Wales (rate per (rate per E & W (and (rate per (rate per diflerence F 
100 000 births) 100 000 births) Scotland) 100 000 births) 100 000 births) (unadjusted) & 

n 
3 Range for %age 

3 

Register and terminations 
All birth defects 1230-1469 7516 19 (511) 1694 1550 -8 

Cardiovascular defects 72-141 844 96 (1072) 134 115 - 14 
Neural tube defects 4 1-76 104 85 (154) 56 60 +7 

Hypospadias and epispadias 19 1-299 569 57 (198) 240 247 + 3  
Abdominal wall defects 15-31 37 107 (147) 22 26 + 16 

Hospital admissions 
Hypospadias and epispadias - 

(surgical corrections) 
Abdominal wall defects - 
Gastroschisis and - 

exomphalos 
(surgical corrections) 

268 257 -4 

35 40 + 13 
19 25 + 26 

. -  
h 
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semi-solid chemical wastes, other industrial wastes, municipal and household 
wastes between 1958 and 1971, and was ranked number one on the US EPA's 
National Priority List. The site was closed in 1971 because of residents' 
complaints regarding odours and health concerns. The primary pathways for 
public exposures were inhalation of volatilised chemicals emitted from the 
landfill and from lakes and streams that had been contaminated by leachate. It 
was postulated that the period of highest exposures was 1971-1975 because the 
heaviest migration of pollution was thought to have occurred immediately prior 
to and during this period. 

Having controlled for a number of influencing factors such as mother's age, 
education and the level of prenatal care, average birth weights were significantly 
depressed and the proportion of low weight births was significantly elevated in 
the population adjacent to the landfill and contaminated lake during 1971-1975. 
Risks of prematurity were significantly elevated in the exposed population during 
the 1971-1975 period. It was concluded that unmeasured risk factors such as 
alcohol consumption and smoking were not playing a role because the adjacent 
population had significantly elevated average birth weights during the early 
period of landfill operation (1961-1965) and during the 5 year period following 
the highest exposure period. Whilst a large number of volatile organic 
compounds were detected off-site, including chemicals with potential embryotoxic 
or fetotoxic effects, it is not known whether these occurred at levels in ambient air 
sufficient to cause the reported effects, or how levels varied throughout the 
duration of the study. No information was provided on potential alternative 
pollutant sources in the study area. 

Goldberg et al. examined risks of adverse reproductive outcomes, including 
low birth weight, in the vicinity of the Miron Quarry municipal solid waste 
landfill site in the heart of Montreal, Quebec." The Miron Quarry is the third 
largest municipal solid waste landfill site in North America, having received 
approximately 36 million tons of domestic, commercial and industrial wastes 
between 1968 and the time of the report. Landfill gas emissions are the principal 
environmental and health concern at the site. The landfill has not been capped, 
and the gas abstraction, collection and combustion system installed in 1980 has 
operated inefficient 1 y. 

Potential exposure to landfill gas was defined using a number of exposure 
zones consisting of postal code areas. The high exposure zone was defined by the 
postal code areas containing and bordering the site, and ranged between 2 km 
and 4 km from the edge of the site. Reference zones from subsets of unexposed 
areas of Montreal were selected to be similar to the exposure zones with respect to 
several key socio-demographic factors. After adjustment for further potential 
influencing factors, low birth weight and small-for-gestational-age were significantly 
or nearly significantly elevated in the high exposure zone compared with the 
reference zone. Risks for small-for-gestational-age were more elevated in the 
medium exposure zone than in the high exposure zone, suggesting that the 
apparent risks may be explained by factors other than landfill exposures. No 
significant associations were observed for very low birth weight and prematurity. 
Because it was not possible to account for all potential influencing factors such as 
maternal tobacco smoking and medical conditions during pregnancy, and 
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because detailed exposure assessments were not available, the authors were not 
able to definitively conclude whether the reported effects were due to landfill gas 
exposures. No information was provided on the presence of alternative sources of 
environmental pollution in the study area. 

Kharrazi et al. examined adverse pregnancy outcomes, including low birth 
weights and shortened gestational periods in the vicinity of the BKK Landfill 
near Los Angeles.13 The site received municipal waste from 1963 and, in a 
separate on-site facility, nearly 4 million tons of commercial hazardous waste of 
all types from before 1972 until 1984. During the period of operations, residential 
areas expanded into the immediate vicinity of the landfill, and numerous 
complaints relating to odour and various waste management problems were 
filed. The study population consisting of residents living within 3km of the 
landfill boundary was categorised according to the frequency of odour complaints 
during 1984-1985. The highest odour complaint zone was located within 0.6 
miles from the landfill and was consistent with landfill perimeter vinyl chloride 
measurements, and the local topography and micro-climate. 

After adjustment for the effects of parental education, income, race and a 
number of other potential influencing factors, the average birth weight and 
gestational age of babies born within the highest odour complaint zone during 
the entire study period (1978-1986) were similar to those for the reference 
population characterised by virtually no complaints. The period 198 1-1984 was 
considered the period of highest potential exposures, corresponding to the period 
of intense disposal activity prior to establishment of effective gas controls 
including gas abstraction and combustion. The 226 babies born within the 
highest odour complaint zone and conceived during 198 1-1984 had significantly 
depressed average birth weights and significantly shorter gestational ages 
compared with the reference population (n  = 81 13). The authors of the study were 
not able to dismiss incomplete control of potential influencing factors and chance 
due to small sample sizes as possible explanations of the results. Others have 
commented that factors other than landfill exposures may explain variation in 
the frequency of complaints, and this may introduce bias in this surrogate 
exposure measure.2 No information was provided on alternative potential 
environmental pollution sources in the study area. 

Conclusions 
Rigorous epidemiological studies are extremely difficult to achieve and, by their 
very nature, can not demonstrate causality. 

Failure to account for all landfills within study areas, particularly those within 
supposedly unexposed reference population areas, leads to difficulties in 
interpretation relating to the generality of any significant associations. Identifying 
appropriate reference areas where landfills are absent presents a particular 
problem in industrialised countries. For example, the SAHSU study indicates 
that only 20% of the population of England, Scotland and Wales resides more 
26 M. Vrijheid, Potential Human Health Efects of Landfill Sites, Report to the North West Region of 

the Environment Agency, Environmental Epidemiology Unit, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, London, 1998. 
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than 2 km away from one form of landfill or another. In some regions the only 
solution may be to select reference areas on the basis of an absence of the specific 
type of landfill under study, although the lack of a clear distinction between 
‘hazardous’ and household or municipal landfills for old landfill sites may limit 
this approach for hazardous landfill studies. The SAHSU study is the only study 
reviewed that appears to have adequately addressed this issue. 

The presence of alternative potential industrial sources in areas assumed to be 
subject to landfill exposures represents an even greater difficulty, which may be 
unavoidable in single-site studies initiated as a response to community health 
concerns. In such studies, the only means of identifying the source or cause of 
apparent associations is to undertake exposure assessments for subsets of the 
surrounding population. The Nant-y-Gwyddon study included limited exposure 
measurements in the surrounding community, with inconclusive results. Some 
off-site environmental pollutant measurements were taken near the Lipari 
landfill, but concentration levels were not presented or evaluated in the 
epidemiological study. Multi-site studies would require multivariate statistical 
methods incorporating indicators of exposures to alternative sources as additional 
independent variables. None of the reviewed studies adequately addressed this 
issue, and consequently none were able to satisfactorily distinguish between 
landfill and other potential industrial sources as the likely source of the purported 
excess risks. 

The SAHSU health data, in particular, appear to be subject to potential 
confounding effects or other statistical artefacts relating to rare, highly variable 
health outcomes. For certain outcomes, these difficulties manifested themselves 
in the appearance of apparently depressed risks in the vicinity of landfills or 
results that were dependent on whether potential confounding factors were 
included in the statistical models. 

Variation amongst the studies in respect of the criterion chosen as the 
surrogate for exposure presents further interpretational difficulties. In contrast to 
the Nant-y-Gwyddon and EUROHAZCON studies, which defined the exposure 
zone as a 3 km radius, the SAHSU study used a 2 km radius on the basis that this 
distance was assumed to represent the likely limit of dispersion for landfill 
emissions. If this assumption is correct, then Vrijheid et d.’s data on chromosomal 
anomalies in the 2-3 km zone, which showed higher risks than more proximal 
data, cannot be explained by landfill operations. The Lipari and BKK landfill 
studies used exposure zones confined to less than 1 km from the perimeter of the 
respective landfill. 

For these reasons, it is suggested that further epidemiological studies using 
more rigorous approaches for defining appropriate reference areas, accounting 
for alternative industrial sources, incorporating appropriate sensitivity analyses 
and defining landfill-related exposures are required. In the meantime, the 
conclusion must be that the studies reviewed do not provide entirely convincing, 
rigorous epidemiological evidence for an association between landfill and 
adverse birth outcomes. The authors of the SAHSU study, themselves, suggested 
that further understanding of the toxicity of landfill emissions and exposure 
pathways analyses are required to differentiate between the various alternative 
explanations. Such approaches are discussed in the following section. 
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4 Theoretical Basis of Purported Effects 
This section addresses the question, are sources of emissions sufficient to lead 
theoretically to public exposures exceeding health criteria? This question is 
approached using an exposure pathways analysis framework which recognises 
that public health impacts can only arise at a site if there is a complete exposure 
pathway that links a source of one or more harmful pollutants at a site with a 
human receptor who inhales, ingests or dermally absorbs the pollutant. The 
initial question becomes, are there any complete exposure pathways that are of 
sufficient magnitude to give rise to adverse health effects in off-site receptors 
residing in the vicinity of landfill sites? 

Potential Exposure Pathways at Landfills 
The exposure pathway approach used in this section is based on the US EPA’s 
general risk assessment framework for contaminated sites, as used in the 
Superfund program.27 As part of that framework methodology, one considers all 
the potential exposure pathways that may occur at the type of site under 
investigation, and then uses knowledge about the circumstances at the site and 
professional judgement to ascertain which potential exposure pathways would be 
complete at the site and would therefore require further investigation. Applying 
that framework to the particular circumstances at landfills, Figure 1 and Table 6 
summarise the primary potential exposure pathways that may occur as a result of 
landfill operations. Table 6 (p. 132) shows the likelihood that each pathway would 
be complete at controlled landfills in general, and the special circumstances that 
would lead to a greater likelihood for the complete pathway to exist at a specific 
landfill site. 

Table 6 indicates that inhalation of atmospheric landfill gas emissions is the 
only exposure pathway that is likely to be common to the majority of landfills. 
Whilst other pathways may potentially be complete under some circumstances, 
they would not be a pervasive feature of landfills in general due to the special 
conditions that they require (as well as, in the case of modern controlled landfills, 
the presence of standard controls that either eliminate or substantially reduce the 
magnitude of the pathway). 

Moreover, if one accepts the epidemiological evidence for a link between 
landfill and adverse health effects, then the landfill gas emissions pathway is the 
most consistent with that evidence. This pathway was the primary exposure 
pathway that drove the majority of the single-site epidemiological studies (see 
Table 2a). Consequently, the study areas assumed to represent exposed receptor 
populations in both the single- and multi-site studies occurred up to 4 km from a 
landfill, with an average distance of 1.8km (see Tables 2a and 2b). Pathways 
involving airborne dust migration, subsurface gas migration, and direct contact 
would not be expected to occur over such distances, and exposures to water 
resources would be related less to distance from the site than to the particular 
2 7  US Environmental Protection Agency (US EPA), Risk Assessment Guidancefor Superfund: Volume 

I ,  Human Health Evaluation Manual (Part A),  Interim Final, US EPA, Office of Emergency and 
Remedial Response, Washington DC, 1989. 
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usage catchment area of the affected water abstraction location or distance to the 
affected surface water course. 

The remaining discussion in this section thus focuses on inhalation exposures 
to aerial emissions of landfill gas and its potentially harmful constituents. 

Risk Assessments for LandJill Gas Emissions 
Whilst landfill gas consists primarily of methane (CH4), and carbon dioxide 
(COZ), it also contains a wide range of other organic gases in trace amounts, some 
of which may cause adverse health effects (Table 7, p.134). It is these trace gas 
constituents that are of concern in public health assessments rather than the bulk 
gases. 

Exposure to trace landfill gas constituents is dependent upon the atmospheric 
dispersion of the gaseous emissions between the emission source and the 
exposure point or receptor location (e.g., residential areas, schools, hospitals). 
The landfill gas and its trace constituents become diluted as the gas mixes and 
disperses in the atmosphere. The degree of dilution or, conversely, the level of 
exposure is a function of the rate of gaseous emissions into the atmosphere, 
distance and orientation between the source of the gas and the receptor location, 
and also on climatic conditions (wind speed and direction and atmospheric stability). 

Scott et al. estimated the atmospheric dilution required to reduce raw trace gas 
concentrations measured at three UK municipal landfill sites to below relevant 
toxicity thresholds for inhalation exposures, and concluded that the dilution 
required would be 430-fold for the most toxic compound observed, methanethiol, 
and that such dilutions would usually be available above landfill sites.28 
Similarly, Young and Parker analysed landfill gas trace constituent data for 6 UK 
landfills and concluded that a 100-fold dilution would be required to eliminate 
long-term health hazards for sites receiving industrial wastes.29 Cumulative 
effects of multiple trace gas constituents, particularly synergistic effects, where the 
combined toxicity is greater than the sum of the toxicities of the individual 
chemicals, would increase the required dilutions indicated by these studies. In 
addition, the toxicity thresholds used by these studies were US or UK 
occupational standards, which for public health assessment purposes would need 
to be adjusted to account for long-term, continuous rather than work-day 
exposures and for sensitive individuals within the population rather than healthy 
workers. However, reported average available dilution factors based on methane 
measurements taken at 1-2 m above the surface of landfills exceed the indicated 
required dilutions by at least two orders of magnitude and significant further 
dilution would occur as the landfill gas is dispersed to off-site a r e a ~ . ~ * , ~ O  

Crouch et al. used atmospheric modelling and exposure assessment approaches 
to estimate cancer risks to off-site individuals resulting from inhalation of trace 

28 P. E. Scott, C. G. Dent and G. Baldwin, The Composition and Environmental Impact of Household 
Waste Derived Landfill Gas: Second Report, Report No. CWM 041/88, Department of the 
Environment and Environment Agency, 1988. 

29 P. J. Young and A. Parker, Waste Manage. Res., 1983, 1, 213. 
30 P. J. Young and L. A. Heasman, in Proceedings of the GRCDA 8th International Symposium on 

Landfill Gas, San Antonio, Texas, 1985. 
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Table 6 Potential exposure pathways at landfill sites 

Exposure Release Transport receptors Exposure Likelihood of to potential complete 
pathway Source mechanism mechanism at risk route complete pathway pathway 

Potential Circumstances leading 

Aerial gaseous Decomposing waste 
emissions 

Subsurface gas Decomposing waste 
migration 

Airborne dust Unpaved haul roads 
Soil stockpiles 
Bare earth 
Earthworks 
Dusty waste inputs 

Deposited dust See above 

Direct contact Uncovered waste 
Contaminated soils 

Emission of trace Atmospheric 
constituents in dispersion 
landfill gas 

Emission of bulk Subsurface 
and trace migration 
constituents in 
landfill gas 

Disturbance, by Atmospheric 
wind or dispersion 
mechanically, of 
surface dust onto 
which 
contaminants are 
adsorbed 

See above See above 

None required None required 

Residences, 
schools, hospitals, 
OAP homes 
within up to 
approx. 3 km of 
landfill 

Properties within 
up to approx. 
500m of landfill 

Residences, 
schools, hospitals, 
OAP homes, food 
outlets within 
approx. 250m of 
landfill 

See above 

Onsite intruders 

Inhalation Moderate: Sensitive receptors 
Containment and 
treatment controls site 
can reduce but 
cannot eliminate 
aerial gaseous 
emissions 

located in vicinity of 

Inhalation Low: 
Migration generally 
limited by natural 
barriers (e.g. 
substrata, surface 
water courses, 
groundwater table) 
Emissions limited by 
standard controls 

Sensitive receptors 
located immediately 
adjacent to site 
Site underlain by 
extensively 
fractured/fissured 
strata 
Site linked to 
receptors by 
man-made 
structures (sewers, 
drains etc.) 

Inhalation Low: Sensitive receptors 
Concentrations located immediately 
diminish rapidly adjacent to site 
with distance Site receives large 

inputs of highly 
standard controls dusty, hazardous 

wastes (e.g. 
incinerator ash, 
asbestos, industrial 
powders) 

Emissions limited by 

See above Dermal contact Low: 
Incidental See above 

Dermal contact Low: Sites adjacent to 
Incidental Most sites not residences or schools 

ingestion 

ingestion accessible by public Sites with no perimeter 
fencing or other 
security measures 
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Food chain Contaminated soils 
Uncovered waste 
Decomposing waste 
Contaminated surface 
water courses 

Pathogens Uncovered organic 
waste 
Leachate 
s torage/trea tmen t 
ponds 

Groundwater Leachate 

Surface water Leachate 
Earthworks 
Unvegetated restored 
areas 

Direct uptake 

Deposition of 
into food chain 

dust 

Releases of 
aerosols, dusts 
Contact with 
flies, birds, 
rodents etc. 

Migration of 
leachate to aquifer 

Discharge of 
leachate to 
surface water 
course 
Surface runoff 

Uptake of Destination of 
contaminants by produce, meat 
crops, livestock or or fish 
fish (may require (households, 
atmospheric restaurants etc.) 
dispersion) Residents with 

vegetable 
gardens, 
orchards 
Anglers 
consuming fish 

dispersion schools, hospitals, 

flies, birds, primarily within 
rodents etc. immediate vicinity 

of site, but also 
within dispersion 
zone of biotic 
vectors 

Atmospheric Residences, 

Movements of OAP homes 

Abstraction for Catchment area 
household or for water supply 
agricultural 
(irrigation, 
livestock watering, 
fisheries) uses 

Abstraction for Catchment area 
household or for water supply 
agricultural Stretches of 
(irrigation, surface water 
livestock watering, course used for 
fisheries) uses recreational 

uses 

Ingestion of Low: 
food items Highly 

bioaccumulating 
toxic contaminants 
not a feature of 
majority of 
landfilled wastes 

water 
See dust and surface 

Inhalation Low: 
Contact with Levels of airborne 
biotic vectors pathogens diminish 
or their faeces rapidly with distance 

from site 
Likelihood of 
exposures via 
contact with biotic 
vectors low 
Significant releases 
effectively limited by 
standard controls 
(e.g. rapid burial of 
organic wastes, daily 
cover) 

Ingestion of Low: 

Dermal contact contaminants 
Inhalation of migrate to 
volatile groundwater 
organics resource 

irrigated/watered effectively eliminated 
crops/livestock by containment 

controls 
accompanied by 
monitoring 

drinking water Only complete if 

Ingestion of Potential generally 

Ingestion of Low: 
drinking water Generally effectively 
Dermal contact eliminated by 
Inhalation of containment controls 
volatile accompanied by 
organics monitoring 
Ingestion of 
irrigated/ 
watered crops/ 
livestock 

On-site restored 
areas managed 
through grazing 
Sites adjacent to 
agricultural areas 
Sites receiving wastes 
containing toxic, 
bioaccumulating, 
persistent 
con taminants 

Highly sensitive 
receptors located 
immediately 
adjacent to site 
Sites receiving large 
quantities of 
decomposing waste 
Inadequate controls 
leading to uncovered 
decomposing waste 

Sites overlying or 
adjacent to major or 
minor aquifers 

high leaching 
potential 
Sites in close vicinity 
of abstractions for 
household or 
agricultural uses 

Superficial strata of 

Sites in close vicinity 
of abstractions for 
household or 
agricultural uses 
Superficial strata of 
high leaching 
potential 
Sites adjacent to major 
fisheries or recreational 
surface water courses 
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Table 7 Typical trace Chemical groups Typical examples 
constituents in landfill gas v 

Alkanes 
Alkenes 
C ycloalkanes 
C ycloalkenes 
Aromatic hydrocarbons 
Halogenated compounds 

Alcohols 
Esters 
Ethers 
Carboxylic acids 
Amines 
Organosulfur compounds 

Other oxygenated 
compounds 

Octane, nonane, decane 
Nonene, decene, butadiene 
Cyclohexane, methylcyclohexane 
Limonene, other terpenes 
Benzene, toluene, ethylbenzene, xylene 
Dichloromethane, trichloroethylene, 
dic hloro benzene 
Propanol, butanol, methylpropanol 
Ethyl butanoate, methyl pentanoate 
Methyl ethyl ether, diethyl ether 
Ethanoic acid, butanoic acid 
Ethylamine, propylamine 
Carbon disulfide, dimethyl sulfide. methanethiol, 
hydrogen sulfide 
Acetone, but anone, met hylfuran 

gas constituents emitted from eight co-disposal and municipal landfill sites in the 
USA.31 Total cumulative lifetime cancer risks from 11 of the known or suspect 
carcinogenic chemicals occurring at the highest concentrations in the landfill gas 
samples were estimated for a ‘worst-case neighbour’ living 100 m from the edge of 
the waste disposal area. Risks resulting from continuous residence adjacent to the 
worst of the eight landfill sites over a period of 70 years were estimated to be 
2 x or 20 in a million, primarily due to inhalation of vinyl chloride. Inspite 
of the conservative assumptions used, estimated risks were within the US EPA’s 
generally acceptable excess upper-bound lifetime cancer risk range of between 
one in ten thousand and one in one million for Superfund  application^.^^ 

We know of no similar published risk assessment studies that specifically 
examine birth outcomes, as opposed to cancer. This is primarily because the 
potential developmental effects of landfill gas constituents are poorly understood, 
although a review of the teratogenicity of landfill emissions commissioned by the 
UK Government has recently been p~b l i shed .~  

Eduljee has used a broadly similar risk assessment approach that incorporates 
a range of public health criteria, relating to both non-cancer and cancer effects.34 
A risk assessment methodology was developed for examining the effects of 
household landfill emissions via a number of potential exposure pathways, 

3 1  E. A. C. Crouch, L. C. Green and S. G. Zemba, in Proceedings of the GRCDA 13th International 
Symposium on Land311 Gas, Lincolnshire, Illinois, 1990. 

3 2  US Environmental Protection Agency (US EPA), Risk Assessment Guidance for  Superfund: Volume 
I ,  Human Health Evaluation Manual (Part D, Standardized Planning, Reporting, and Review of 
Superfund Risk Assessments), Interim Final, Report No. EPA/540/1-89/002, US EPA, Office of 
Emergency and Remedial Response, Washington DC, 1998. 

3 3  F. M. Sullivan, S. M. Barlow and P. R. McElhatton, A Review of the Potential Teratogenicity of 
Substances Emanating From Landfill Sites, commissioned by the Department of Health under the 
Joint Research Programme on the Possible Health Effects of Landfill Sites, 2001. 

34 G. Eduljee, in Risk Assessment and Risk Management, ed. R. E. Hester and R. M. Harrison, Issues 
in Environmental Science and Technology, No. 9, Royal Society ofchemistry, Cambridge, 1999, p. 113. 
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including inhalation exposures to landfill gas, combustion emissions and dusts, 
as well as groundwater, surface water and other pathways. As an illustrative case 
example drawn from landfill siting and operational conditions in the UK, risk 
assessment results were presented for a household waste landfill with an 
operating gas abstraction and combustion system. Total cumulative exposures 
across all selected indicator chemicals (i.e. those representing the majority of the 
risks) and all exposure pathways for off-site residences located 50m and 1 km 
from the site boundary were well below toxicological criteria. Off-site exposures 
for inhalation pathways alone were several orders of magnitude below health 
criteria. (Estimated overall risks were dominated by the groundwater/ingestion 
pathway, although it was suggested that this pathway represents an extreme 
exposure route that does not in fact represent a potential threat over timescales of 
concern due to the required leachate travel times.) 

We have compiled landfill gas data from published and unpublished primary 
literature sources in order to derive average concentrations of trace gas 
constituents from 25 landfill sites receiving a range of waste types.28-30,35-42 The 
concentrations represent uncontrolled or raw landfill gas emissions and were 
derived from samples of landfill gas in a concentrated state, e.g. from within the 
waste mass itself or in biogas collection systems. The studies report data on 
approximately 355 trace gas constituents at the 25 landfill sites. 

For the trace gas constituents detected by the above studies, we have also 
compiled the following available health-based standards and guidelines for 
inhalation exposures developed by the UK Environment Agency (EA), US EPA 
and World Health Organisation 

EA’s long-term Environmental Assessment Levels (EALs) for air, derived from 

35 

36 

3 7  

38 

39  

40 

4 1  

42 

43 

44 

4 5  

46 

P. Young and A. Parker, in Hazardous and Industrial Waste Management and Testing: Third 
Symposium, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1984. 
P. Scott, L. Cowan, C. MacDonald, S. Lanford and S. Davies, Research and Development of 
Landjll Gas Abstraction and Utilisation Equipment - Condensate Analysis and Equipment 
Corrosion: Volume 3, Site Descriptions and Results, ETSU Report No. ETSU/B/LF/00150/REP/3, 
Energy Technology Support Unit for the Department of Trade and Industry, 1995. 
ENTEC, Investigations into Odour Problems at Trecatti Landjll,  South East Wales: Final Report, 
for Environment Agency, Cardiff, 1998. 
B. Eklund, E. P. Anderson, B. L. Walker and D. B. Burrows, Enuiron. Sci. Technol., 1998,32,2233. 
M. R. Allen, A. Braithwaite, and C.C. Hills, Int. J .  Environ. Anal. Chem., 1996, 62, 43. 
G. Baldwin and P. E. Scott, in Proceedings of the 3rd International Landjll Symposium, CISA, 
Cagliari, Italy, 1991. 
B.I. Brookes and P. J. Young, Talanta, 1983, 30, 665. 
J. E. Capenter and J. N. Bidwell, Proceedings of the 17th Biennial Waste Processing Conference, 
ASME, 1996. 
Environmental Agency, Best Practicable Environmental Options Assessments for Integrated 
Pollution Control, Environment Agency, Technical Guidance Note (Environmental) E 1, The 
Stationery Office, London, 1997. 
US Environmental Protection Agency (US EPA), Health Aflects Assessment Summary Tables: F Y 
1997 Update, Report No. EPA/540/R-97-036, US EPA, Office of Solid Waste and Emergency 
Response, Washington DC, 1997. 
US Environmental Protection Agency (US EPA), Integrated Risk Information System ( IRIS) ,  US 
EPA, on-line database, 2001. 
World Health Organisation (WHO), Guidelines for Air Quality, World Health Organisation, 
Geneva, 2000. 
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Figure 2 Percentage of 
landfill gas trace 

constituents whose mean 
concentrations exceed 

Environmental Assessment 
Levels 

I, 1 

Below c1Ox 10-2Ox 20-3Ox 30-4Ox 40-5Ox 50-1OOx 100- 250- >5Wx 
250x 500x 

Exceedence of EAL 

I 1 
HSE Occupational Exposure Limits (OEL)47 adjusted to account for (1) 
long-term exposures to local residential populations compared to those for the 
workforce and (2) sensitive groups within the general population (e.g. children, 
the elderly and those with diseases such as asthma) (pgmP3). 
US EPA Reference Concentrations for chronic inhalation exposures to 
non-carcinogenic chemicals; estimate of a daily inhalation exposure of the 
human population (including sensitive subgroups) that is likely to be without 
an appreciable risk of deleterious effects during a lifetime (pg m-3); 
WHO guideline values for non-carcinogenic effects of contaminants in the air, 
concentrations below which the risk of occurrence of adverse effects is 
negligibly low (pg m-3); 
US EPA and WHO unit risks of cancer for contaminants in the air; estimates of 
the probability of an individual developing cancer per unit concentration of a 
chemical as a result of a lifetime of exposure (risk per pg mP3 of air breathed). 

The above health criteria are based on toxicological studies on a wide range of 

4 7  Health & Safety Executive (HSE), EH40/2000 Occupational Exposure Limits 2000, H M S O ,  
Norwich, 2000. 

136 



Health Eflects and Landfill Sites 

health effects including systemic non-cancer effects, cancer and developmental 
effects. The criteria were derived for public rather than occupational exposures, 
assuming continuous, chronic exposures and accounting for sensitive sub-groups 
within the population. Health criteria were available for approximately one-third 
of the reported trace gas constituents. A proportion of the constituents were 
detected in raw landfill gas at concentrations exceeding health criteria 
(Figure 2). 

Table 8 provides average raw landfill gas concentrations and health criteria for 
the ten trace gas constituents that would represent the highest potential risks 
(determined from the ratio of the average concentration over the most stringent 
health criteria). The effects on which the various health criteria for the ten 
chemicals in Table 8 are based include nose and eye irritation (hydrogen sulfide), 
central nervous system effects (dichloromethane and toluene), liver toxicity 
(1,l-dichloroethylene and vinyl chloride) and cancer (e.g. 1,3-butadiene and 
benzene). The EAL for trimethylbenzenes is derived from an OEL based on a 
developmental study that reported reduced foetal body weight following 
maternal exposures to laboratory animals.48 

Five of the chemicals in Table 8 (1,3-butadiene, benzene, vinyl chloride, 
hydrogen sulfide and toluene) have been reported to have demonstrated clear or 
possible developmental or other reproductive effects in animal and/or human 
studies.33 Whilst the criteria values included in Table 8 for these chemicals were 
not derived from developmental/reproductive studies, they are more stringent 
than no-observed-effects levels identified from such studies.33 

Table 8 shows that the dilutions that would be required to reduce average 
concentrations to below the most stringent health criteria range from 471 for 
trimethylbenzenes to 4358 for benzene. 

Average dilution factors of between approximately 34 000 and over a million 
between the waste mass and 1.2m above the surface of uncapped landfills have 
been reported by one study based on methane measurements.28 A similar second 
study reported mean dilutions of between 39 000 and 680 000 available 1-2 m 
above the landfill surface.3o These available dilutions are easily sufficient to 
reduce landfill gas concentrations to below the most stringent health criteria, 
even immediately above the landfill surface. Atmospheric dilution occurring 
between the landfill surface and off-site areas would add significant additional 
margins of safety. Atmospheric dispersion models indicate that dilutions of 
several thousand-fold are typically available over distances of 50 m, even during 
unfavourable, stable atmospheric conditions. Still further margins of safety 
would be provided by landfill gas emissions controls such as capping, active gas 
abstraction and utilisation/flaring. Methane measurements indicated that capping 
resulted in a 3.5-fold increase in the dilution between the waste mass and the 
landfill surface.28 Active gas abstraction and utilisation/flaring typically result in 
destruction removal efficiencies for most trace constituents of landfill gas of over 
95%. 

48 Health & Safety Executive (HSE), EH64 Summary Criteria for Occupational Exposure Limits, 
HMSO, 1996. 
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Table 8 Comparison of raw landfill gas concentrations with health-based criteria concentrations ? 
k¶ 

~~ 

Required $$ 
$ dilution for 

most stringent ~ 

health criterion i3, 
P 
5 

1,l-Dichloroethylene 35 7 1800 80 Unavail. Unavail. 2.0 Unavail. 900 fb 

1,3-But adiene 33 7 1705 2.21 Unavail. Unavail. 0.4 Unavail. 4263 0, 

Benzene 61 14 14 119 3.24 Unavail. Unavail. 12.8 13.3 4358 
Chloroet hylene 48 12 7446 155 100 Unavail. 1 1.4 100 653 

Dichloromethane 41 15 251 763 700 3000 3000 213 Unavail. 1 182 

Hydrogen sulfide 32 6 3251b 140 1 150 Unavail. Unavail. 3251 
Met hanethiol 39 13 21 239 10 Unavail. Unavail. Unavail. Unavail. 2124 
Toluene 71 22 123 512 1880 400 260 Unavail. Unavail. 475 
Trimet hylbenzenes 9 5 578 800 1230 Unavail. Unavail. Unavail. Unavail. 471 

Conc. at lop4 No. of Average cone. Non-carcinogenic cancer risk" 
criteria (pg mP3) (pg m-3) 

No. of 
samples landfills in raw 
reporting reporting land311 gas" E A L  

Indicator chemical chemical chemical (pg mP3) (pg m-3) US EPA WHO US EPA W H O  (unitless) 

1,1,2,2-Tetrachloroethane 7 4 5086 Unavail. Unavail. Unavail. 1.7 33.3 2992 
w 
;5 

(vinyl chloride) 

(methylene chloride) 

'Concentrations at 
bThe average landfill gas concentration for hydrogen sulfide excludes data for two sites with unusually high levels due to the specific type of wastes 
received. 

cancer risk were derived by dividing by the unit risk value. 
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Conclusion 
Whilst there is a range of source-receptor pathways that may potentially result in 
exposures to pollutant emissions from landfill sites, depending on the special 
circumstances at a given landfill site, inhalation of atmospheric landfill gas 
emissions is the only exposure pathway considered likely to be common to the 
majority of landfills. Inhalation of landfill gas is also the pathway most consistent 
with epidemiological studies. 

The exposure risk assessments described would appear to indicate that 
emissions of trace gas constituents in landfill gas are not sufficiently high to 
represent a theoretical basis for adverse health effects in the vicinity of landfill 
sites (and certainly not at the distances indicated by the epidemiological studies). 
The dilutions that would occur between the waste mass and the landfill surface 
and in the atmosphere between the landfill surface and off-site receptors would 
reduce concentrations below health-based criteria, with margins of safety of 
several orders of magnitude. Even without engineered controls, the margins of 
safety appear to be sufficiently wide such that the overall conclusion is unlikely to 
be affected by the uncertainties associated with the approaches (e.g. variation of 
emissions characteristics within and between landfills, limitations in the toxicological 
data, synergistic effects, indirect pathways such as food chain uptake of gaseous 
compounds49 etc.), except under exceptional circumstances. 

The exposure risk assessment methodologies described in this section rely on 
the outputs of atmospheric dispersion models or methane measurements in the 
air immediately above the landfill surface to predict exposure levels in the 
ambient environment. Such predictive approaches are inevitably associated with 
a certain degree of uncertainty. The next logical step is to move from theory 
towards reality and examine exposures measured in ambient media in communities 
near landfill sites. 

Several authors have stressed the need for systematic measurement of 
community exposures near landfill That view would apply to all potential 
sources of industrial pollution.24 However, there are currently few published 
studies reporting ambient trace gas constituent concentrations in the vicinity of 
landfills, although a number of studies are on-going. Such studies are required to 
confirm or refute the predictions from risk assessment models. Of particular 
importance are epidemiological studies that incorporate direct measures of 
exposure rather than relying on indirect surrogate measures such as distance, 
although methodologies for such studies need to be further developed. 

5 Summary 
It is suggested that confirmation of the existence or magnitude of a causal link 
between landfill and adverse health effects requires that the evidence satisfies the 
following criteria: (1) rigorous epidemiological studies, (2) consistency of 
purported effects, (3) theoretical basis for effects and (4) reality basis for effects. 

A number of recent epidemiological studies of UK and European landfill sites 

49 A. Eschenroeder and K. von Stackelberg, in Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Air & 
Waste Management Association, Vancouver, British Columbia, 1991. 
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purport elevated risks of certain health effects, including birth defects and low 
birth weights. However, rigorous epidemiological studies are extremely difficult 
to achieve and, by their very nature, can not demonstrate causality. It is suggested 
that further epidemiological studies using more rigorous approaches for defining 
appropriate reference areas, accounting for alternative industrial sources, 
incorporating appropriate sensitivity analyses and defining landfill-related 
exposures are required. In the meantime, the conclusion must be that that the 
studies reviewed do not provide entirely convincing, rigorous epidemiological 
evidence for an association between landfill and the health outcomes in question. 

Taken as a body of evidence as a whole, the epidemiological data on landfill 
studies indicate that, on balance, there are a larger number of studies reporting no 
associations than those reporting positive associations and there is little 
consistency in terms of individual specific effects. The health outcome coming 
closest to satisfying the consistency criterion was low birth weight, which is 
known to be associated with a number of factors that may have a confounding 
influence on incidence rates in the vicinity of landfills. 

Whilst there is a range of source-receptor pathways that may potentially result 
in exposures to pollutant emissions from landfill sites, inhalation of atmospheric 
landfill gas emissions is the pathway considered to be most consistent with the 
epidemiological evidence. Exposure risk assessments for this pathway indicate 
that predicted ambient air concentrations of trace gas constituents are not 
sufficiently high to represent a theoretical basis for adverse health effects in the 
vicinity of landfill sites (and certainly not at the distances indicated by the 
epidemiological studies). However, more studies examining real ambient 
concentration measurements in communities near landfill sites are required in 
order to confirm or refute this conclusion. 
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Health Risks of Materials Recycling 
Facilities 

T O N I  G L A D D I N G  

1 Introduction 
There are several types of Materials Recycling Facilities (MRFs, also known as 
Materials Recovery Facilities, or Materials Recycling Factories) currently in 
operation both in the UK and in Europe. These can generally be divided into 
those that sort and process construction and demolition waste, and those used to 
sort and process source-segregated household and commercial waste. This 
review will mainly concentrate on the latter, and most popular, type of MRF. 
MRFs that deal with household and commercial waste are defined as: 

‘A central operation where source-segregated, dry, recyclable materials are 
sorted, mechanically or manually, to market specifications for processing into 
secondary materials” 

A full discussion of the use, waste collection systems, design and operation, etc. 
surrounding the MRF is given by the Institute of Wastes Management.’ 

Governmental waste strategies, based on a variety of drivers from Europe 
including the Landfill Directive, have increased demand for recycling of 
packaging-related materials (plastics and glass) and paper. The Landfill Directive 
(1999/3 1/EC) places stricter controls on landfill practices, and requires member 
states to divert from landfill substantial quantities of solid wastes, a reduction to 
only 35% of the amount disposed of through landfill in 1995 by 2020. This is an 
onerous target, and given that waste arisings are increasing by approximately 3% 
per annum recycling is and will become ever more important in meeting these 
targets. In addition, the Waste Strategy released by the Government in 2000 set 
targets for recycling, and estimated that between 100 and 300 new MRFs with an 
average capacity of 40000 tonnes p.a. would be required as a result. To a lesser 
extent, the continued increases in landfill taxes and the establishment of the 
Waste Resources Action Programme will also further increase tonnages entering 
MRFs. 

Institute of Wastes Management, Materials Recovery Facilities, TWM Business Services Ltd., 2000, 
ISBN 0 902944 57 6. 

Issues in Environmental Science and Technology, No. 18 
Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities 
0 The Royal Society of Chemistry, 2002 
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As a result of these changes in targets, the number of MRFs are increasing 
rapidly in the UK,' from only half a dozen in the late eighties and early nineties, to 
somewhere in the region of 100 facilities at present. The average number of 
employees in MRFs is between 11' and 192 workers (range 5-49,' to range 
4-402). Therefore, there are in the region of 1100-1900 workers handsorting 
waste in England and Wales at present, and this number is set to rise to 400 MRFs 
employing some 4400-7600 workers full-time. 

In view of the expanding work force employed in MRFs, studies investigating 
potential health effects on MRF workers are important. This chapter is divided 
into two parts. In the first part, it reviews previous work that has been carried out 
on MRF workers both in the UK and abroad. Secondly, it outlines a recent study 
to assess the relationship between various exposures and work-related symptoms 
and effects to MRF workers funded by a European BIOMED2 programme and 
the Environment Agency for England and Wales2 This research included 
exposure measurements at eleven MRFs in England and Wales concentrating on 
air quality, noise and electromagnetic frequencies. At nine MRFs measurements 
of the health of workers via self-reported questionnaires of symptoms and more 
objective measurements such as blood counts and lung function testing were 
carried out. This research compared these eleven different MRFs in terms of 
technology, size, materials accepted, method of collection of materials, residue 
rates and situation for evaluation. This research is the most comprehensive 
programme of data collection in MRFs to date in terms of exposures within 
MRFs. 

What Are the Issues in MRFs? 
Household waste contains a diversity of materials and therefore potentially 
numerous hazards, with sheer volume exacerbating any difficulties. Previously, 
waste management was progressively more mechanised, and these hazards have 
been contained from householder storage to collection through 'traditional' 
disposal routes (landfill and mass burn incinerators). MRFs effectively reverse 
this distancing of workers from the waste materials, and bring waste into closer 
contact with operatives due to handsorting of materials. These hazards can be 
grouped into three main areas, shown in Table 1. 

Manual handling of materials and the ergonomic aspects of materials handling 
handsorting are the main physical hazards, followed by the potential for 
accidents, e.g. cuts (broken bottles), broken limbs etc. especially during interaction 
with heavy machinery and movement of vehicles. Many MRFs are also 
vulnerable to potential fires. Noise and vibration are present in MRFs due to the 
use of various sorting and baling machinery. Electromagnetic fields (EMFs) are 
potentially important due to the use of ferrous and non-ferrous separation 
equipment. Although there are no available figures in the UK for the magnitude 
of these problems, reports from the USA suggest that these are not insignificant 
issues within MRFs. In 1993 when MRFs were first introduced in the USA a 

T. L. Gladding, A n  Assessment of the Risks to  Human Health of Materials Recovery Facilities: A 
Framework for Decision Makers, Final Report Environment Agency Contract No: P1-214,2002. 
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Table 1 Hazards in MRFs Physical Chemical Biological 

Manual handling Hazardous waste residues Airborne microorganisms 
Ergonomics Hazardous waste Contaminated sharps 

vapours/aerosols 
Accident, transport, fire Heavy metals, e.g. lead, Contaminated sharp edges 

mercury etc. 
Noise and vibration Volatile Organic Total and respirable dust 
Electromagnetic Compounds 

frequencies 

‘health and safety manual’ was produced encompassing such areas as manual 
handling, traffic, noise and fire.3 

Chemical hazards include vapours and residues from household hazardous 
waste (HHW), e.g. garden chemicals, wood preservatives, paints, cleaning 
materials etc. Heavy metals are included in this category due to the possibility of 
exposure to cadmium and mercury from batteries in HHW, first investigated in 
MRFs in Denmark, showing some presence of mercury and lead.4 Volatile 
organic compounds (VOCs) are produced when waste is degrading, e.g. organic 
sulfur compounds are thought to contribute to complaints of nausea, irritation 
and intestinal problems experienced by some operatives. 

Biological hazards have caused most concern in MRFs. Collection and 
separation of household waste generates organic dusts. These include airborne 
bacteria and fungi (bioaerosols) and their cell wall components. Microbial cell 
wall components are an important constituent in organic dusts.6 Among the best 
known of these are bacterial endotoxins (a cell wall component in Gram-negative 
bacteria). Relationships between the amount of endotoxin in different environments 
and respiratory symptoms, spirometry changes and increased inflammatory 
markers have been r e p ~ r t e d . ~  In addition, (1 -+3)-P-~-glucans, present in the cell 
wall of fungi also have a number of toxic properties.* 

Dusts generated in waste facilities could also include airborne viruses.’ Viable 
or live microorganisms are implicated in infection and allergy, and pathogenic 
species such as Aspergillus fumigatus are of some concern in composting. lo  Viable 

L. Fredrickson, Safety in Recycling Facilities - A Resource for Operators, Minnesota Pollution 
Control Agency, 1992. 
T. Sigsgaard, J. C. Hansen, P. Malmros and J.V. Christiansen, Work Related Symptoms and Metal 
Concentration in Danish Resource Recovery Workers, Biological Waste Treatment, James & James, 
London, 1996. 
C. K. Wilkins, Gaseous Organic Emissions from Various Types of Household Waste, Ann. Agric. 
Environ. Med., 1997, 4, 87-89. 
R. Rylander and R. R. Jacobs, Organic Dusts: Exposure, Eflects and Prevention, CRC Press Inc., 
Boca Raton, 2000 Corporate Blvd., F1, USA, 1994, ISBN 0-87371-699-X. 

’ R. Rylander, Evaluation of the Risks of Endotoxin Exposures, Znt. J. Occup. Environ. Health, 1997, 
Supplement to 3 (l), S32-S36. 
R. Rylander, Indoor Air-Related Effects and Airborne (1 -3)-P-~-Glucan, Environ. Health 
Perspect., 1999, 107 (S3), 501-503. 
A. Pforrmann and G. van den Bossche, Occurrence and isolation of human enteroviruses from the 
air of waste removal and disposal plants, Zentralbl. Hyg. Umweltmed., 1994, 196(1), 38-51. 

lo  M. N. Kramer, V. P. Kurup and J. N. Fink, Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis from a 
Contaminated Dump Site, Am. Rev. Respir. Dis., 1989, 140, 1086-1088. 
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microorganisms are measured in colony forming units (cfu); their viability is 
measured by their growth in a laboratory. However, total numbers of 
microorganisms, including those alive and dead, are causing particular concern 
in waste management.’ ’ When microorganisms are aerosolised, their viability 
decreases. However, total number of cells can still potentially cause airways 
irritation.’ ’ Endotoxin and (1 -3)-P-~-glucan exist whether the bioaerosol is 
alive or dead.798 They are implicated in fever, flu-like symptoms, headaches, 
excessive tiredness and joint pains (termed ‘Organic Dust Toxic Syndrome’) and 
gastrointestinal  problem^.^.^ These symptoms have been reported in studies on 
waste sorting 

There are currently no occupational exposure limits for microorganisms, 
endotoxin or glucan. Very little research has been carried out on what constitutes 
‘safe’ levels of bioaerosols to which an individual can be exposed with respect to 
facilities that deal with waste. This general lack of data also means it is very 
difficult to draw on past studies and provide definitive conclusions. Unfortunately, 
satisfactory dose-response data are not available. Therefore, related legislation 
and guidance, and research from a variety of workers are used as a guideline for 
exposure, as seen in Table 2. 

There are no recognised exposure limits for bioaerosols, and as stated earlier 
no dose-response data. However, the Danish Working Environment Service 
propose that levels in excess of 1 x 106-109 cfu m-3 could cause respiratory 
 problem^.'^ Other authors state a more conservative lo4 cfu m-3 as a guidance 
level for waste management facilities based on work in waste facilities, but this is 
not supported by dose-response data (and it is recommended as a guideline 
only).14 In terms of viable microorganisms, it has been reported concentrations in 
excess of lo6 cfu mP3 have been found to lead to hypersensitivity pneumon- 
itis (allergic alveolitis) complaints, e.g. Farmers’ Lung.I6 Other sources state 
that natural concentrations of microorganisms routinely range from 1000 to 
100 000 cfu m-3 air.l 5 3 1 7  However, without dose-response data, concentrations 
of either viable or non-viable microorganisms, endotoxin or glucan are difficult 
to evaluate in terms of whether MRFs will experience problems. 

A review showing concentrations in MRFs is outlined below. Due to the 
ongoing debate on bioaerosol exposure in waste handling facilities, many 

0. M. Poulsen, N. 0. Breum, N. Ebbeh~J ,  A.M. Hansen, U. I. Ivens, D. V. Lelieveld, P. Malmros, 
L. Matthiasen, B. H. Nielsen, E. M. Nielsen, B. Schibye, T. Skov, E.I. Stenbaek and C.K. Wilkins, 
Sorting and Recycling of Domestic Waste. Review of Occupational Health Problems and their 
Possible Causes, Sci. Total Environ., 1995, 168, 33-56. 

l 2  T. Sigsgaard, P. Malmros, L. Nersting and C. Petersen, Respiratory Disorders and Atopy in 
Danish Refuse Workers, Am. J .  Respir. Crit. Cure Med., 1994, 149, 1407-1412. 

l 3  N. 0. Breum, H. Wurtz, U. Midtgaard and N. Ebbeh~j ,  Dustiness and Bioaerosol Exposure in 
Sorting Recyclable Paper, Waste Munag. Res., 1999, 17, 100-108. 

l 4  J. Lavoie and R. Alie, Determining the Characteristics to be Considered from a Worker Health 
and Safety Standpoint in Household Waste Sorting and Composting Plants, Ann. Agric. Enuiron. 
Med., 1997, 4, 123-128. 

l 5  C. Y. Rao, H. A. Burge and J.  C. Chang, Review of Quantitative Standards and Guidelines for 
Fungi in Indoor Air, J .  Air Waste Manag. Assoc., 1996, 46, 899-908. 

l 6  J. Lacey and J. Dutkiewicz, Bioaerosols and Occupational Lung Disease, J .  Aerosol. Sci., 1994,25, 

l 7  C. S. Cox and C. M. Wathes (ed.), The Bioaerosols Handbook, Lewis Publications Ltd., 1995. 
1 37 1- 1404. 
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Table 2 Recommended exposure limits for viable microorganisms 
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T. Gladding 

European countries have initiated regulations for their workers. Germany has 
introduced health regulations for all of its DSD plants and 11 000 workers.18The 
Netherlands has discussed setting an occupational exposure limit for endotoxin 
at 4.5 ng m-3 as an 8-hour time weighted average." Research has indicated that 
levels of endotoxin (and glucan) in excess of 10 ng m-3 are thought to cause 
airways inflammation in individuals with previous asthma or eczema type 
disorders. 7 3 8  

Finally, many MRFs have encountered contaminated sharps in the UK, which 
are usually from domestic sources, e.g. diabetic users. Contaminated sharp edges 
refer to glass or metals that may lead to infection or disease. Of particular interest 
are tetanus, hepatitis (various strains) or less likely HIV. 

Many countries are now recognising potential hazards in MRFs, particularly 
Denmark, The Netherlands and Germany, but also to a lesser extent Sweden, 
Norway, Finland, the USA and Canada. The USA discussed potential risks when 
MRFs were first introduced, and carried out some a s ~ e s s m e n t s . ~ ' ~ ~  An early 
United States Environmental Protection Agency publication recommended that 
various occupational aspects in MRFs were investigated in more detail, 
particularly exposures to bioaerosols and dusts.20 However, little research 
followed these publications highlighting the areas of potential risk. Most of the 
research concerning handsorting has been carried out in Europe, as outlined below. 

2 Previous Research Concerning Waste Handsorting 
Waste management has previously been an under-researched occupation. In the 
UK, accident and illness have traditionally not been separated in national health 
and safety statistics. Many studies are concentrated on mixed waste sorting 
facilities, many of which produce Refuse-Derived Fuel (RDF) for incineration. 
Mixed waste sorting facilities are distinct from MRFs in that the quality of 
recyclates recovered is lower than in a positively managed waste stream, as 
outlined in a recent publication on MRFs.' At present there are only one or two 
facilities based around this concept in the UK. Results from studies undertaken at 
mixed waste sorting plants are thought to show higher concentrations of dust, 
bioaerosols and metals than those taken at source-segregated facilities. Table 3 
illustrates studies on mixed waste facilities. 

Early studies identified exposures at mixed waste and RDF plants that could 
be of ~ o n c e r n . ~ ' - ~ ~  

TBRA, Waste Sorting Plants: Guidance for Protection Measures, Ministry of Work, Bundesarbeitsblatt, 
Germany, TBRA 210, 1999. 

l 9  Dutch Expert Committee on Occupational Standards, Health-based Recommended Occupational 
Exposure Limit for Endotoxins, Gezondheidsraad Postbus 1236, 2280 CE Rijswijk, The 
Netherlands, 1997. 

2o United States Environmental Protection Agency, Public Health, Occupational Safety and 
Environmental Concerns in Recycling Operations, E PA/600/R-93/122, 1993. 

21 L. F. Diaz, L. Riley, G. Savage and G. J. Trezek, Health Aspect Considerations Associated with 
Resource Recovery, Compost Sci., 1976, 17 (3), 18-24. 

22 P. J. Constable and D. J. Ray, Consideration of Health Hazards Associated with the Recycling of 
Household Waste, Environ. Health, 1979, 87 (9), 193-195. 

2 3  D. Mozzon, D. A. Brown and J. W. Smith, Occupational Exposure to Airborne Dust, Respirable 
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Table 3 Sorting of unseparated waste 
h s 

z 
% s 

Author Country Facility-type Contaminants and Concentrations 

Diaz et al. (1976)21 
g 

plant Aspergil lus, Cladosporium, Actinomyce tes. 5 Y 

K N. 

E. - 

USA Resource recovery facility Aluminium/cadmium and asbestos were undetectable, iron 374.1 pg g -' and 
lead 235 pg g-' (in particles sampled). Bacteria not over 0.36 x lo3 cfu/ft air. In 
the waste faecal coliforms reached lo6, faecal streptococci lo6 cfu m-3. 

Lead up to 2.1 mgm-3 at the precipitator cleaner, though more often at 

parts 0.003mg m-3. Asbestos and PCBs were not found in any samples. 

and pathogenic microorganisms caused concern. 

Constable et al. (1979)22 UK 

Mozzon et a!. (1987)23 USA RDF plant 

Mixed waste sorting/RDF Penicillium to 5.8 x lo4 cfu  IT^-^, and bacteria high (not specified). Few 

w. 

0.003 mg mP3. Cadmium peaking at 0.32 mg mP3 in the same area, and in other 

Bacteria up to lo6, fungi lo7 and actinomycetes lo5 cfu m-3. Gram-negatives 

& 
2J 

Crook et al. ( 1987)24 UK RDF plant 

Malmros ( 1 9 ~ ) ~ ~  Denmark Mixed waste sorting to Viable counts showed microorganisms to 2OOOOcfu m-3 in reception and S 

Malmros et al. ( 1994)28 

during manual sorting. Endotoxins were highest at the RDF press, 0.99 pg mP3. 
Rebuilding of the plant reduced these to 8400 cfu m-3 as the highest reading at 

Lead to 0.26 pg m-3 and cadmium to 0 . 0 9 ~ g m - ~  at the sorting belt. Bacteria 
to 1.4 x lo4, fungi to 2.5 x 104cfumb3. Total dust to 38mgmP3, endotoxin to 
30 ng m -3. 

Viral infectivity in 12 of 36 samples, belonging to the family Picornaviridae. 
Bacteria to 5.2 x lo5, Gram-negatives to 7.9 x lo3, fungi to 7.2 x lo3 cfu m-3. 
Bacteria to 1.4 x lo4, Gram-negatives to 7.2 x lo3, fungi to 8.4 x 104cfum-3. 
Airborne natural and artificial fibres found occasionally. Cadmium, mercury 
and nickel in the range of their natural concentrations in urban areas, lead 
found in excess. Microorganisms 6.9 x lo5 cfu m-3, fungi 6.6 x lo4 cfu m-3, with 
90% below 7 pm. Exposure limit for dust of 6 mg m-3 exceeded for short 
periods. 

Resource recovery facility Dusts up to 14.3 mg mP3 during manual separation of waste, endotoxin from 
32 ng m -3 to 13 1.1 ng m - 3 .  Microorganisms to lo6 cfu m-3 during tipping. 
Total dust geometric mean 0.50mgm-3, endotoxin 2.9 ngm-3, 6.8 x lo5 cells 

c.rj 

z. 

Sigsgaard (1 990)2 
Malmros (1992)27 

Rahkonen (1992)29 

produce RDF pellets 

the magnet and 0.1 1 pgmP3 during sorting respectively. 
CI. 

Finland Mixed waste sorting 

Pfirrmann et al. (1994)30 Germany Waste removal plant 
Marchand et al. (1995)31 Canada Mixed waste sorting 
Jager et al. (1995)32 Germany 'Garbage' sorting 
Streib et a!. (1996)33 Germany Mixed waste sorting 

Van Tongeren et al. N.L. 
( 1997)34 
Mahar et al. (1999)35 USA Two RDF plants 

ul rnp3 total microorganisms. 
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In terms of the health of workers in mixed waste sorting facilities, the most 
reported case was of a plant in Denmark. In Denmark manual and mechanical 
waste sorting plants have been in operation since autumn 1986. One of the first, 
the 4s plant was a mechanical sorting plant receiving up to 10 000 t p.a. of mixed 
household and industrial waste, employing 20 people, and was equipped with a 
manual sorting line. Within months of opening five operatives with respiratory 
ailments were recorded, and a study of working environments within these plants 
was initiated by the Danish National Environmental Protection Agency. 

Of 15 exposed operatives, five were asthmatic, but others were also exhibiting 
flu-like symptoms (possibly allergic alveolitis) eye and skin irritation, fatigue and 
occasional n a ~ s e a . ~  Microbial decomposition activity and endotoxins were 
suspected as a cause of these effects. Inspections at the site indicated proliferation 
of dust and food waste among ‘sortable’ materials; accumulated wet refuse was 
sometimes mixed with material for re-use. Rebuilding of the plant was therefore 
undertaken, including encapsulation of conveyor belts and a central vacuum 
cleaning device. Further initiatives included new ventilation systems and 
microbial control programmes. Compressed air used to clean the facility at the 
end of the day, thought to contribute to the aerosolisation of microorganisms, 
was stopped.25 

Medical studies of operatives from the 4s plant showed that eight operatives 
became ill within seven months of starting. In total, nine cases of occupational 
disease among the original fifteen exposed operatives were reported.26 Eight 
similar cases occurred between August 1986 and March 1987; the ninth case 
occurred in September 1988. The first two operatives to become ill were involved 
in cleaning and handsorting. All symptoms began with eye irritation and sore 
throat, followed by respiratory symptoms, including chest tightness and 
exercise-induced dyspnoea. The ninth case arose when safety regulations were 
di~regarded.~ Five operatives were reported as showing abnormal peak flow 
recordings of more than 20% variability after work, two with a history of fever 
and flu-like symptoms, and four with positive titres of precipitins against crude 
dust from the plant.26 This was subsequently updated to three suspected cases of 
Organic Dust Toxic Syndrome.28 Eight of the nine cases were subsequently 
diagnosed with bronchial asthma, verified by a variation in peak flow of more 
than 100 1 min-1.28 It was also reported that a single aetiological agent was not 
found, radio-allergo sorbent skin test (RAST) analyses were negative and 
immunoglobulin E (IgE) were normal. They also ruled out infection, as leucocyte 

Quartz and Metals Arising from Refuse Handling, Burning and Landfilling, Am. Ind. Hyg. Assoc. 

24 B. Crook, S. Higgins and J. Lacey, Airborne Micro-organisms Associated with Domestic Waste 

2 5  P. Malmros, The Working Conditions at Danish Sorting Plants, ISWA Proceedings, Academic 

26  T. Sigsgaard, Respiratory Impairment among Workers in a Garbage-Handling Plant, Am. J .  Ind. 

2 7  P. Malmros, Get Wise on Waste - A Book about Health and Waste-Handling, Danish Working 

28 P. Malmros and P. Jonsson, Wastes Management: Planning for Recycling and Workers’ Safety, J .  

J., 1987, 48 (2), 11 1-1 16. 

Disposal, Final Report to the HSE, Contract Number: l/MS/126/643/82, 1987. 

Press Ltd., 1988, Vol. 1, pp. 487-494. 

Med., 1990, 17, 92-93. 

Environment Service, 1992. 

Waste Manag. Resource Recouery, 1994, 1 (3), 107-112. 
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counts (number of white blood cells) were 
In spring 1989 six had dyspnoea on exertion and three had positive 

histamine-provocation tests; seven had left the plant. The nine cases were 
registered with the National Board of Industrial Injury from the original plant, 
and seven were accepted as having occupational diseases.27 It was finally 
reported that eight had bronchial asthma, one chronic bronchitis and one allergic 
alveolitis. Eventually, seven changed jobs, but only two out of the seven were free 
of symptoms after two years away from the plant.28 

The case in Denmark remains the most investigated in terms of health of 
workers sorting mixed waste. Later studies identified that exposures were of 
concern in such facilities, but did not report the health effects seen in Denmark.29-35 

There are fewer studies on the type of MRF now being developed on a 
large-scale in the UK - those that separate segregated materials. In 1995 six 
MRFs throughout the USA (New York, Maryland, New Mexico, Connecticut, 
Minnesota and Florida) were researched under a USEPA programme to 
consider environmental, economic and energy impacts. This was an Interagency 
Energy and Environmental Research Report (IEERR) including representatives 
from USEPA and the US Department of en erg^.'^ The results of this study, and 
others that have also examined MRFs are outlined in Table 4. 

Among the first studies concerning MRFs concentrations of bioaerosols were 
reported at lo5 cfu m-3 or lower and relatively low levels of endotoxin and dust at 
six M R F s . ~ ~  These results indicated that if waste was of good quality and if 
reception halls for unsorted waste are separated from operatives, concentrations 
of airborne microorganisms would be contained. Bioaerosols were reported to 
increase as quality of waste deteriorated and activity increased, which in turn may 
have an impact on operative’s health, although this was not measured. 

A later study in Denmark compared cross-sectional studies of 750 operatives in 
textile mills, recycling plants (including paper sorting), and a wet paper producing 

29 P. Rahkonen, Airborne Contaminants at Waste Treatment Plants, Waste Manag. R e x ,  1992, 10, 

30  A. Pfirrmann and G. vanden Bossche, Occurrence and Isolation of Human Enteroviruses from the 
air of Waste Removal and Disposal Plants, Zentralbl. Hyg. Umweltrned., 1994, 196 (l), 38-51. 

3 1  G. Marchand, J. Lavoie and L. Lazure, Evaluation of Bioaerosols in a Municipal Solid Waste 
Recycling and Composting Plant, J .  Air Waste Manag. Assoc., 1995, 45, 778-781. 

32 E. Jager, H. Ruden and B. Zeschmar-Lahl, Air Microbial Burden at Garbage Sorting Facilities, 
Zentralbl. Hyg. Umweltmed., 1995, 197, 398-407. 

33 R. Streib, K. Botzenhart, K. Drysch and A. W. Rettenmeier, Dust and Microorganism Count at 
Delivery, Sorting and Composting of Home Refuse and Home Refuse-like Industrial Waste, 
Zentralbl. Hyg. Umweltmed., 1996, 198, 531-551. 

34 M. Van Tongeren, L. Van Amelsvoort and D. Heederik, Exposure to Organic Dusts, Endotoxins, 
and Microorganisms in the Municipal Waste Industry, Int. J. Occup. Environ. Health, 1997,3,30-36. 

35 S. Mahar, S. J. Reynolds and P. S. Thorne, Worker Exposure to Particulates, Endotoxins and 
Bioaerosols at two Refuse-Derived Fuel Plants, Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 1999, 60, 679-683. 

36  Interagency Energy and Environmental Research Report (IEERR), Environmental, Economic, and 
Energy Impacts of Materials Recovery Facilities - A M I T E  Programme Evaluation, EPA/600/R- 

3 7  L. Nersting, P. Malmros, T. Sigsgaard and C. Petersen, Biological Health Risk Associated with 
Resource Recovery, Sorting of Recycle Waste and Composting, Grana, 1991, 30, 454-457. 

41 1-421. 

95/125, NRELlTP430-8 130, 1995. 
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Table 4 Sorting of separated waste 

3 

3 a s 

Q\ Author Country Facility-type Contaminants and Concentrations 
t3 

Nersting et al. (1991)37 Denmark Source segregated waste Bioaerosols from 6 x lo2 to 4.7 x lo4 cfu mP3. One sorting hall with 
no ventilation/temporary shielding had fungi levels of 1.4 x lo5 cfu m-3 

quantities of waste were sorted. Endotoxins up to 14.41 ngm-3. Dust 
concentrations less than 5 mg m-3. 

Denmark Source segregated waste Fungi levels around 1.4 x lo4 cfu rnp3 and bacteria between 
compared to paper and 5 x 103-105 c f ~ m - ~  in waste handling plants. Significantly higher 
composting operatives endotoxin concentration was found in waste handling plants 

compared to paper sorting plants. 

Occupational measurement silica 0.12 mg m-3 and metals all below 
0.01 pg m-3. Total dust up to 2.50 mg mP3, respirable 0.57 mg m-3. 
Peaks of microorganisms at different sites seen in Table 5. Suspended 
particulates up to 122.75 pkg m - 3 .  

Sigsgaard et al. (1996)4 Denmark Source segregated waste Lead up to 3.9pgl-', mercury 2.3pgl-' in the blood. Cadmium up to 
compared to paper and 3.6pgl-' in blood of waste workers compared with 1.7pg1-' in 
composting controls. Total dust highest in waste handling plants, at 0.74 mg m-3. 

Waste handling and compost plants showed the highest viable counts 
of bacteria and fungi up to 83 x 104cfum-3. 

18 mg m-3. 

VOCs peaking at 3000 pgmP3 considered to be the limit for 
discomfort. 
Bacteria to 2.1 x lo4 cfu m-3, Gram-negative bacteria to 
3.2 x lo3 cfumP3, fungi to 1.4 x 104cfum-3. C02, CO, NO and NO2 
not measured in significant amounts. EMFs low, noise exceeded 90 
dB(A) in one plant. Ergonomics a possible risk factor for MRF 
workers. 

and 5.4 x lo5 cfu mP3 Gram-negative bacteria were found when large 

Sigsgaard ( 1993)38 

IEERR (1995)36 USA Six MRFs Environmental measurements Pb  0.07 pg mW3, Hg 0.006 p g  mW3. 

Gladding et al. (1997)39 UK 

Kivranta et al. (1999)40 Finland 

Source segregated MRFs Bacteria and fungi to 2.5 x lo5 cfu m-3 with total dust levels to 

Source segregated sorting Viable fungi, bacteria and Gram-negative bacteria to lo5 cfu m-3, 

Lavoie et al. (2001)41 Canada Segregated materials 
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plant and a water supply plant,38 This included interviews, lung function testing, 
peak flow monitoring, skin prick tests and serological tests. Viable airborne 
bacteria (including Gram-negative bacteria) and fungi were collected. In these 
industries a negative association was found between different markers of atopy 
and increasing levels of endotoxin, which indicated a healthy worker selection. 
This was further emphasised by operatives in this study who left recycling after a 
short period of employment because of asthma symptoms. 

The most common symptoms in waste handling were itching eyes (26.7%) and 
sore or itching throat (20.5%). Toxic alveolitis was found in excess among waste 
handling (MY0), composting and paper production (23 YO) operatives, but allergic 
alveolitis was not observed in any of these. Non-specific chest tightness was more 
common in waste handling. Lung function testing revealed significantly lower 
FVC% in paper sorters compared to controls and waste handling operatives, and 
a significantly higher FEV1/FEC% among paper sorters compared to waste 
handling operatives, which was linked to dust rather than endotoxin or fungi 
levels. Peak flow monitoring showed greater variability in waste handling 
operatives and in paper production plants. Chronic effects on lung function 
parameters were not detected, but may be partly explained by the ‘newness’ of 
recycling. Serological testing revealed significantly lower IgE serum concentrations 
among paper sorting and waste handling operatives than controls (water supply 
operatives). Irritative skin symptoms were significantly more common among 
waste handling operatives than controls, but skin prick testing revealed no 
association between work-related asthma in recycling. There were no allergens in 
the environment to which operatives r e a ~ t e d . ~ . ~ ~  

When statistical ORs were used to construct a multiple logistic regression 
analysis adjusting for smoking, age and atopic predisposition it revealed the OR 
for chest tightness and ODTS to be significantly increased among waste handling 
operatives [OR95% i.e. 5.43 (2.01-14.6)]. Atopic disposition also had an 
increased OR for ‘Organic Dust Toxic Syndrome’ C2.28 (1.07-4.84)]. Additionally, 
chronic bronchitis and chronic dry cough were associated with smoking OR [OR 
4.53 (1.56-13.77) and 2.28 (1.39-3.7) respectively]. Waste handling operatives 
had significantly increased rates of work-related chest tightness, influenza feeling 
or fever, and mucus membrane irritative symptoms. Also, gastrointestinal 
symptoms such as nausea, work-related vomiting and diarrhoea were more often 
reported among waste handling operatives than among controls. It was 
suggested this was related to enterotoxins produced by microorganisms in the 
environment. 2~ 

The largest study previously in the United States involved six M R F s . ~ ~  These 
six MRFs covered a range of manual and mechanical segregated waste sorting 
techniques. Measurements were made occupationally for dust, bioaerosols, 
heavy metals and noise. Metals results showed that for occupational measurements 
metals such as silica were measured at 0.12 mg m-3 (more often below 0.01 mg m-3) 
well below state guidelines. Metals such as arsenic were measured up to 
< 0.0002 mg m-3, aluminium 0.01 15 mg mP3, chromium < 0.0018 mg m - 3 ,  lead 
< 0.0018 mg m-3, nickel < 0.0018 mg mP3. As these concentrations were considered 
38  T. Sigsgaard, Organic Dust and Respiratory Symptoms in Selected Industrial Environments, Institut 

for Epidemiologi og Socialmedicin, Rapport Nr. 5 ,  1993. 
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Table 5 Viable Bacteria 

M R F ~  Ambient u/w* N/A 0.7 0.6 0.03 
Ambient d/w* N/A 0.7 0.3 0.4 
Tipping floor 2.0/15.0 (100) 0.9 0.9 0.04 

Plastic lines 19.0/170.0 (6300) 0.9 0.9 0.03 
Glass lines 0.1/0.5 0.9 0.9 0.07 
Paper lines 0.3/0.08 0.5 0.2 0.0094 

Microorganisms Site Gauze FungilBact. Fungi Bacteria RT1 56°C 
( x  104 cfu m-3) in 

Pre-sort 6.9/9.0 0.9 0.9 0.01 

Baler 160/92.0 0.5 0.6 0.02 
Bale storage N/A 0.06 0.06 0.00 12 
Lunch room 0.1/0.4 (8000) 0.1 (0.9) 0.09 (0.1) 0.0085 

* where ambient stations not specified, treated as downwind. RT1: room temperature. 
(Figures in brackets from MRF in New York - markedly different from all other five) 

very low measurements were discontinued. The highest concentration of mercury 
measured at the six MRFs was 0.005 mgrnp3 (sorting tin and aluminium) in 
personal measurements. However, in common with previous measurements of 
heavy metals, generally results were considered very low or undetectable. It was 
concluded that measurements of heavy metals in an occupational context could 
need further evaluation. 

The same study undertook various community measurements for heavy 
metals: lead up to 0.08 upwind and 0 . 0 7 , ~ g m - ~  downwind, mercury from 
undetectable to 0.006 mg m-3. For other chemicals, such as PCBs and pesticides, 
measurements were barely within detectable limits at one MRF; therefore further 
measurements were discontinued. They concluded that there was no significant 
impact by a MRF on the surrounding community from these parameters. 

Total suspended particulates were also measured at the six MRFs, both 
occupationally and environmentally. The environmental concentrations measured 
ranged from up to 1 2 2 . 7 5 ~ g m - ~  upwind (one measurement of 301.06) and 
138 .90 ,~gm-~ downwind. PMlo reached 107.06 upwind and 335 .40 ,~gm-~ 
downwind. For occupational measurements, personal total dust recorded levels 
up to 2.50mgmP3, but was more often below 1 rngmp3, respirable dust was 
measured up to 0.57mgm-3, but was more often below 0.2mgm-3. 

A range of measurements were also taken for bioaerosols. In addition to viable 
air sampling, gauze wipes of operatives’ hands were taken (although the air 
sampler was unnamed, an Andersen Sampler seems likely from descriptions in 
the text). Results of airborne bioaerosols are shown in detail in Table 5. 

Environmentally, concentrations did not differ significantly between upwind 
and downwind measurements showing little impact on surrounding communities. 
Speciation of microorganisms was carried out using gas chromatography and 
selective media. Bacteria detected most commonly were Bacillus, Curtobacterium, 
Arthrobacter, Streptomycetes and some Pseudomonas, Klebsiella and Enterobacter. 
Fungi detected most commonly included ‘common environmental fungi’ and 
Asperg illus spp. However, despite the presence of some pathogenic species, 
concentrations were considered very low and unlikely ,to pose a significant risk. 
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The USA concluded that MRFs do not appear to pose a significant 
threat to public health or the environment, although it acknowledged that 
awareness of bioaerosols was increasing and this area may warrant additional 
evaluation. It also concluded that fugitive dusts may cause nuisance (although 
these could be mitigated through maintenance of roadways). It was also 
acknowledged that, at present, there are no occupational exposure limits for 
bioaerosols, making it difficult to draw conclusions concerning the health of the 
operatives in the MRFs. 

A later study on MRFs in Denmark4 showed metal concentrations of lead and 
mercury within 'normal' ranges, and only minor differences in trace metals such 
as iron, zinc and copper. However, cadmium levels were significantly increased in 
all waste-handling workers, thought attributable to batteries in the waste, but 
this was not thought harmful to health. Cadmium was also raised with smokers in 
all groups. This study concluded there might be areas of concern to MRF workers 
from exposure to metals. 

In the UK little work had been initiated on waste handling and health effects. 
One reported bioaerosol concentrations to lo5 cfu m-3, and in terms of 
symptoms reported by workers showed that 5 1 YO reported nasal irritation, 38% 
throat irritation, 21% eye irritation, 38% dry cough, 31% joint pains and 38% 
unusual tiredness. In this study, workers who undertook peak flow recordings 
(lung function) showed unusual variability when changing jobs within the MRF 
with a small amount of individuals experiencing a sharp drop of more than 
lOOlmin-' in relation to their work. 

In Finland, bioaerosols were measured at a source segregated 'resource 
recovery plant' (effectively a MRF).40 The concentrations measured were 
attributed to open conveyors, an inefficient ventilation system and accumulation 
of waste in the plant. The workers in waste processing complained of upper 
respiratory tract and eye irritations. Most of these symptoms were reported to 
probably be the result of the VOC and bioaerosol exposure. It was recommended 
that workers were educated in hygiene to mitigate these exposures. 

In the Canadian study many factors were investigated, including bioaerosols, 
gases, noise, EMFs and ergonomic  factor^.^' Many measurements were found to 
be relatively low, although the authors used a guideline of lo4 cfu m-3 for 
bioaerosols and concluded that workers could be at risk from these exposures. 
However, the main conclusions were that ergonomics could be of concern, 
particularly back pain due to standing and sorting a~tivit ies.~'  

In terms of health studies, throughout Europe and the USA few epidemiological 
studies concerning MRFs have been identified. A German reported 

39 T. L. Gladding and P. C. Coggins, Exposure to Microorganisms and Health Effects of Working in 
UK Materials Recovery Facilities- A Preliminary Report, Ann. Agric. Environ. Med., 1997,4,137-141. 

40 H. Kiviranta, A. Tuomainen , M. Reiman, S. Laitinen, A. Nevalainen and J. Liesivuori, Exposure 
to Airborne Microorganisms and Volatile Organic Compounds in Different Types of Waste 
Handling, Ann. Agric. Environ. Med., 1999, 6, 39-44. 

41 J. Lavoie and S. Guertin, Evaluation of Health and Safety Risks in Municipal Solid Waste 
Recycling Plants, J. Air Waste Manag. ASSOC., 2001, 51, 352-360. 

42 E. Marth, F. F. Reinthaler, D. Haas, U. Eibel, G. Feieri, I. Wendelin, S. Jelovcan and S. Barth, 
Waste Treatment - Health: A Longitudinal Study, Schriftenr. ver Wasser Boden Lufthyg., 1999, 
104, 569-583. 
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research into 256 workers from manual sorting facilities (sorted or unsorted is not 
specified) over a period of three years concentrating on lung function and the 
immune system. Observations showed a decrease in lung function and an 
increase in total IgE (with a fluctuation of + 200% to - 100%). 

Conclusionsfrorn the literature. The majority of the literature concerning waste 
sorting has concentrated on particulates, heavy metals and bioaerosol exposure 
(in particular exposure to viable particles) as being the issues of concern in MRFs. 
Previously, collection and disposal work was mainly an outdoor activity; 
therefore contaminants may have been dispersed into the atmosphere. When 
indoor waste sorting facilities appeared in the 1970s, a number of studies were 
initiated to investigate the effects of sorting primarily mixed waste.2''22 Since the 
1980s24*25 little other research had been carried out, as plants had mostly 
disappeared through economic circumstances. It was only when sorting was 
re-introduced in Denmark that further studies were instigated, and these were in 
direct response to observed health effects among the workers in this plant. 2 5 - 2 8  

A recent Danish review'' concluded that bioaerosols were of most concern 
during waste sorting, where concentrations may reach up to 10' cfu mP3 and 
should be considered potentially harmful, and recommended plants sorting 
waste should be designed to prevent bioaerosol exposure. This review shows 
sorting of unseparated waste generated bioaerosols in the region of 106-107 cfu 
mP3 and sorting of separated waste generating bioaerosols in the region of 
104-105 cfu mP3. Specific activities such as manual sorting and baling, leading to 
greater aerosolisation, may pose higher risks for operatives. Areas where 
additional exposures may occur have been recognised; for instance in Germany 
specific guidelines have been constructed for the protection of workers in sorting 
plants." This specifies that workers should be separated from waste and that 
personal protection should be supplied if separation is not possible. It was also 
thought that exposure might be linked to method of operation or waste inputs. 

In terms of health effects, it is thought that, because of the relatively short 
employment time of this 'new' industry, chronic health effects are not yet being 
reported.43 Symptoms most commonly seen in the research are pulmonary 
disorders, organic dust-like symptoms, gastrointestinal problems, eye inflammation, 
and irritation of the skin and upper airways. The term 'waste recycling worker 
syndrome' has been suggested for the fever, influenza-like symptoms, upper 
airway irritation and eye inflammation often seen in waste handling.44 However, 
limited information exists on the magnitude of risks and the causal factors of 
these problems, particularly in relation to different facilities and different working 
tasks. 

Danish research concluded that the causative agents in regard to symptoms 
derive from microbiological activity, and are a complex mixture of endotoxins 

43 T. Sigsgaard, A. Abel and L. Donbaek, Lung Function Changes among Recycling Workers 
Exposed to Organic Dusts, Am. J .  Ind. Med., 1994, 25, 69-72. 

44 0. M. Poulsen, N. 0. Breum, N. EbbehraJ, A. M. Hansen, U.I. Ivens, D. V. Lelieveld, P. Malmros, 
L. Matthiasen, B. H. Nielsen, E. M. Nielsen, B. Schibye, T. Skov, E. I. Stenbaek and C. K. Wilkins, 
Collection of Domestic Waste. Review of Occupational Health Problems and Their Possible 
Causes, Sci. Total Environ., 1995, 170, 1-19. 
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from Gram-negative bacteria, glucan from fungi, and possibly enterotoxin from 
bacteria.28 At present, in Denmark and some other European countries, the 
handling of waste is associated with a range of respiratory diseases and symptoms 
in exposed individuals, e.g. dry cough, exercise-induced dyspnoea, asthma, 
ODTS, diarrhoea and gastrointestinal problems thought attributable to 
microorganisms containing a mixture of fungal spores, bacterial endot oxins and 
allergenic proteins with toxic and immunological influence. Early research 
emphasised viable microorganisms (colony forming units), which has evolved 
into total counts, endotoxins and lately glucan analysis. This represents a series of 
‘discoveries’ concerning the potent aspects of organic dusts, which may develop 
further in the future. The exact mechanisms causing symptoms associated with 
waste handling and the components or combination of components of the dust 
that elicit specific effects are not well known. The future determination of 
constituents and dose-response relationships is crucial. 

Considering these issues, a study was instigated in the UK to compare MRFs 
and the health effects experienced by MRF workers; this is outlined in brief below. 

3 A Further Study on MRFs 
From the literature review, it can be determined that there are various gaps in the 
reported studies where there is little research concerning MRFs. This was 
recognised both by European BIOMED2 funding, and by the Environment 
Agency for England and Wales. They co-funded a study to provide information 
on issues such as physical and chemical hazards in MRFs, and potential 
bioaerosol exposures in relation to actual health effects. This study was 
performed in eleven MRFs throughout England and Wales handling a mixture of 
household and commercial waste materials, with nine participating in the 
collection of health data. The MRFs in this study accepted materials from the 
householder utilising different collection systems. 

Dust and bioaerosol measurements, including measurements for endotoxin 
and glucan, were made using methodologies reported in the previous pa- 

Also measured were Volatile Organic Compounds 
(VOCs), cadmium and mercury, using similar methodologies to those reported in 
previous  paper^.^,^,^' Electromagnetic fields (EMFs) were measured for the first 
time in MRFs in the UK. Cross-sectional questionnaires were given as a personal 
interview to each operative working within the nine MRFs (n  = 159) during 1999. 
The questionnaire has recently been standardised and used in a research project 
on health effects among waste handlers in the BIOMED2 programme 
[www.miljomedicin.gu.se/ev-projekt/index.htm]. It is a proposed standard 
questionnaire for workers in the waste industry. Questions covered previous 
work history, type of work carried out, relevant out-of-work activities and 
smoking habits. These were followed by questions on symptoms specifically 
related to work, e.g. cough (dry or with phlegm), chest tightness, eye, nose and 
throat irritations, itchy or congested nose, nausea, diarrhoea. Episodes of fever 
and influenza-like symptoms were also specifically targeted. Blood (three MRFs) 
and lung function (two MRFs) data were also taken in a similar manner to 
previous s t ~ d i e s . ’ ~ 3 ~ ~ * ~ ~ * ~ ~  

pers.7,8, 12,13,24,3 1,35,39 
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Table 6 Concentrations of Parameter N M in M a x  Mean 
dust, endotoxin and glucan 

Total dust (mg mP3) 260 0 62.6 1 6.27 
Endotoxin (ng m-3) 128 0.19 198.17 10.89 
Glucan (ng mV3) 119 0 137.37 18.84 

Table 7 Exposure splits Exposure Site Exposure No. workers 
Variable groups numbers levels per group 

Total dust Higher 4, 5,7 
Medium 2, 3,9 
Lower 4 6 ,  8 

Endotoxin Higher 3,4, 7 
Medium 6,8,9 
Lower 132, 5 

Glucan Higher 3,4, 8 
Medium 1,7 
Lower 2, 5,  639 

> 5.0 mg m-3 

< 3.0 mg m-3 
> 8.0 ng mP3 

42 (26.4%) 

39 (24.5%) 
75 (47.2%) 

3.0-4.9 mg m-3 78 (49.1 YO) 

4.0-7.9 ng m-3 49 (30.8%) 
(4.0 ng m-3 35 (22.0%) 
> 12.0 ng m-3 

< 5.0 ng mP3 

60 (37.7%) 

57 (35.8%) 
5.0-12.0 ng m-3 42 (26.4%) 

Analysis used standard SPSS-PC software. Bivariate analyses were carried out 
using conventional X-square methods, tests for trends, and appropriate non- 
parametric independent samples tests. Differences were considered statistically 
significant at p c 0.05. Multivariate analysis using logistic regression estimated 
adjusted odds ratios with 95% confidence intervals (controlling for smoking 
status, age and sex). 

Results of note. Exposure results are summarised in Table 6.45 
To evaluate the reported symptoms according to exposure levels within the 

MRFs, the mean and median of dust, endotoxin and (1 +3)-P-~-glucan exposure 
measurements were plotted. Sites were then ranked according to their exposure 
levels based on this information. The results of this can be seen in Table 7. 

This split was taken by plotting mean us. median exposure between the sites. 
There were also sufficient amounts of workers in each group in which to carry out 
a meaningful statistical analysis of amount of symptoms experienced. Using this 
information, cross-tabulations for symptoms at the difference sites were compared 
for the different exposure classifications and number of symptoms. Two tests for 
significance were carried out, one concerning whether there was a significant 
difference between the groups, and another to test for linear-by-linear association 
(to determine whether linear trends in relation to exposure are significant). 

Further significance testing ascertained that current smokers were more 
heavily concentrated in the dust high exposure group (69% of the individuals in 
that group compared to 53.8% in the lower and 62.8% in the medium exposed 
group) and was marginally significant (p=O.O54), and so this should be 
considered. However, this was not true for endotoxin (p=O.964) and was 
marginal for glucan ( p  = 0.060). Age, sex and presence of chronic disease such as 
45 T. L. Gladding, J. Thorn and D. Stott, Organic Dust Exposure and Work-Related Effects among 

Recycling Workers, Am. J. Ind. Med.  (submitted). 
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Table 8 Exposure us. No. Higher Middle Lower 
of workers suffering mmed Symptom/Exposure exp. exp. exp. Linear x 

symptom (in YO) 
Total dust 
Itchy red skin 4.8 20.5 7.7 0.648 0.026* 
Skin rash 2.4 10.3 0 0.69 1 0.043 * 
Irritated nose/sneezing 66.7 50.0 46.2 0.062 0.125 
Diarrhoea 45.2 44.9 20.5 0.026* 0.024* 

Endot oxin 
Cough with phlegm 33.3 20.4 17.1 0.048* 0.114 

Flu symptoms 21.4 42.3 13.2 0.493 0.002" 

Dry cough 37.3 16.3 40.0 0.760 0.022" 
Stuffy nose 64.0 61.2 45.7 0.090 0.180 
Hoarse/parched throat 33.3 12.2 20.0 0.048* 0.022* 

Glucan 
Cough with phlegm 33.3 28.6 16.7 0.039" 0.107 
Hoarse/parched throat 31.6 28.6 13.3 0.02 1 * 0.049* 
Chest tightness 15.8 11.9 5.0 0.059 0.161 
Stuffy nose 66.7 57.1 53.3 0.145 0.326 
Irritated nose/sneezing 47.4 66.7 50.0 0.796 0.130 

*Indicates significant association between exposure and health ( p  = 0.05) 

asthma did not show any differences between exposure groups. Length of time 
working at a MRF may be unevenly distributed between exposure groups, with a 
bias towards longer serving workers being in the higher exposure groups. When 
significance tests carried out for high us. low exposure to dust and endotoxin no 
significant differences were found between exposure, duration of working or job. 
However, with glucan using X-square it appears that workers in the higher 
exposed bracket have been working at MRFs longer, a difference found to be 
significant ( p  = 0.032). This could have a potential confounding effect on results, 
but could also be interpreted as a 'healthy worker selection' effect. Previous 
studies have reported under-representation of asthma among waste handling 
 worker^.^*'^^ In particular, a recent German study found that individuals with 
atopic diseases were significantly under-represented in compost workers (p = 0.003) 
indicating a healthy worker selection.46 Therefore it is possible that health effects 
due to exposure to bioaerosols are likely to be underestimated in waste 
management. Table 8 illustrates symptoms compared to exposure grouping. 
Gradients can clearly be seen between those sites classified as higher compared to 
lower exposed sites. Adjusted odds ratios (for smoking, age and sex) were then 
used to compare low exposure to medium, and low to high exposure in relation to 
reported symptoms. The purpose of this exercise was to detect any dose-response 
relationships, where an increased odds ratio would be visible from low to medium 
compared to low to high exposure. The results are seen in Table 9. 

These results indicate that, for the first time, exposure to dust, endotoxin and 

46 J. Bunger, M. Antlauf-Lammers, T. G. Schulz, G. A. Westphal, M. M. Muller, P. Ruhnau and E. 
Hallier, Health Complaints and Immunological Markers of Exposure to Bioaerosols among 
Biowaste Collectors and Compost Workers, Occup. Enuiron. Med., 2000, 57, 458-464. 

69 



T. Gladding 

Table 9 Adjusted odds Symptom Low us. medium Low us. high 
ratios for symptoms us. 

exposure Total dust 
Irritated nose/sneeze 1.0819 (0.4848-2.4140) 2.6869 (1.0476-6.8914)* 
Diarrhoea 3.4162 (1.3761-8.4807)* 3.5559 (1.2945-9.7676)" 
Flu symptoms 3.6438 (1.3496-9.8383)* 1.3651 (0.4278-4.3559) 
Endotoxin 
Cough with phlegm 1.2758 (0.41 12-3.9586) 2.7082 (0.9724-7.5424) 

Glucan 

Cough with phlegm 2.2844 (0.8578-6.0836) 2.6736 (1.0829-6.6007)* 
Hoarse/parched throat 2.4026 (0.8699-6.6357) 3.5217 (1.3430-9.2350)" 

Irritated nose/sneeze 2.4 125 (1.0246-5.6805)" 0.8899 (0.4 133-1.9 162) 

Stuffy nose 1.9825 (0.8061-4.8760) 2.3572 (1.0094-5.5042)* 

Chest tightness 3.5350 (0.7480-16.7059) 5.2799 (1.2653-22.0322)* 

Stomach problems 2.31 13 (0.4752-1 1.2422) 5.7389 (1.4465-22.7692)* 

Stuffy nose 1.2867 (0.5630-2.9408) 2.3138 (1.0333-5.1810)* 

*Indicates significant association between exposure and health ( p  = 0.05) 

glucan in a MRF environment shows a dose-response relationship in terms of 
exposure and health, particularly for respiratory and gastrointestinal effects. 
These results illustrate that total dust exposures are related to diarrhoea and skin 
problems mainly, although upper respiratory nose and throat irritations are also 
apparent. The situation with endotoxin is more complex. It appears those in 
medium-exposed MRFs suffer the least amount of symptoms to a significant level 
for those illustrated in Table 9. Workers exposed to higher levels of glucan may be 
more prone to developing a range of health symptoms. The symptoms reported 
here are not unusual in workers in the waste industry. In general, increased 
exposure to (1 -+3)-/3-~-glucan has been associated with symptoms such as airway 
inflammation, fatigue and headache.' 

However, it should be borne in mind that the questionnaire was based on 
self-reporting of certain symptoms. The workers may be more prone to report 
their symptoms if the symptoms have been discussed in association with working 
in the MRF. Thus, there is a possibility for over-reporting. However, when 
workers responded to the questionnaire they were not aware of the exposure levels. 

However, taking these issues into consideration, in common with other studies 
in the waste industry a significant association has been demonstrated in this study 
between exposure and symptoms related to endotoxin, glucan and upper-respiratory 
disorders, systemic effects and gastrointestinal effects.' 2,26 ,28 ,38 ,43  In particular, 
symptoms are reported in MRFs with a higher exposure to dusts, most 
commonly the twin-wheeled bin facilities. These types of facilities typically have a 
higher amount of reject materials entering the plants than box or bag type MRFs. 
In the two twin-wheeled bin MRFs studied, reject rates in the region of 40% were 
reported, compared to less than 10% for all other types of MRF. This study has 
found that air quality, presence of residues and worker symptoms are related. 

Concerning the blood data in the MRFs with higher (1-,3)-fi-~-glucan 
exposure a significantly decreased number of monocytes were found. The 
decrease in monocyte numbers in blood can reflect a recruitment from the blood 
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to the lung among the workers exposed to (1 -+3)-P-~-glucan. In addition, ESR 
was decreased among the workers exposed to higher amounts of (1 +- 3)-P-~-glucan. 
These results can indicate that (1 +3)-P-~-glucan have a blocking effect on the 
inflammatory response in blood. The implications of this are fully discussed in a 
related paper.45 

Also measured were Volatile Organic Compounds (VOCs), electromagnetic 
fields, total and viable microorganisms, cadmium and mercury. However, in 
common with similar studies4' these results did not show any significant 
amounts in the MRFs. Lead was detected in the air of one facility, and was found 
in settled dust in all of the MRFs measured in very small amounts (data not 
shown). It is not expected that these parameters significantly affected MRF workers. 

In conclusion, the results suggest that MRF workers exposed to higher levels of 
total dust, endotoxin and (1 +3)-P-~-glucan at their work sites exhibit various 
work-related symptoms, primarily respiratory and gastrointestinal in origin. 

Future Research 
Further research is required in this important area. For instance, interaction 
between airborne exposures (bioaerosols and diesel particles and/or chemicals 
such as VOCs) is a subject for future research in waste facilities, particularly 
focusing on the inflammatory responses often seen in this occupation.'2,26328,38,43,45 
Indeed, a recent study demonstrated that dust generated from mixed household 
waste handling had, in itself, a high inflammatory potential.47 Further work is 
needed to determine the constituents of this dust; endotoxin was not linked to the 
inflammatory potential of this Working outdoors in close proximity to 
vehicles may expose workers to diesel exhaust particles (DEP), or DEP may be 
drawn into vehicle cabs through open windows, doors or inefficient cab filters. 
DEP is known to cause irritation of the upper respiratory tract48 and it has been 
recognised that this may contribute to health risks for waste handlers, both on its 
own and as an immunostimulant." Recent in vitro and animal model 
have indicated that there may be an adjuvant effect of DEP on pulmonary 
inflammation response caused by exposure to endotoxin. As endotoxin and DEP 
may both be present together in the air in the vicinity of waste handling 
operations, a combined effect from the two respiratory insults may be possible. 

4 Conclusions 
The health risks associated with MRFs are slowly being elucidated, and they need 
47 L. Allermann and 0. M. Poulsen, Inflammatory Potential of Dust from Waste Handling Facilities 

Measured as IL-8 Secretion from Lung Epithelial Cells In  Vitro, Ann. Occup. Hyg., 2000, 44 (4), 

48  P. T. J. Scheepers and R. P. Bos, Combustion of Diesel Fuel from a Toxicological Perspective, I1 
Toxicity, Znt. Arch. Occup. Environ Health, 1992, 64, 163-177. 

49 W. Dong, J.  Lewtas and M.I. Luster, Role of Endotoxin in Tumor Necrosis Factor alpha 
Expression from Alveolar Macrophages Treated with Urban Air Particles, E x p .  Lung Res., 1996, 

H.M. Yang, M. W. Barger, V. Castranova, J.K.  Ma, J. J. Yang and J. Y. Ma, Effects of Diesel 
Exhaust Particles (DEP), Carbon Black, and Silica on Macrophage Responses to Lipopolysaccharide: 
Evidence of DEP Suppression of Macrophage Activity, J .  Toxicol. Enuiron. Health, 1999,58,261-278. 

259-269. 

22, 577-592. 
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further evaluation. The Danish Working Environment Service has banned 
handsorting of mixed domestic waste.27 The Danish have recognised that there 
are health problems associated with collection and recycling of household waste. 
Undoubtedly these are exacerbated by the behaviour and personal hygiene of 
operatives, and working environment guidelines were initiated to mitigate these 
c i rcumstance~.~~ Other types of waste sorted manually must be kept free of 
moisture and contamination with household waste. Similar approaches should 
be considered in the UK. 

It becoming apparent that handsorting of recycled materials carries with it 
health issues which must be addressed. The difficulty arises as income from a 
MRF will never equal that from a landfill or incinerator. Many of the materials 
collected are low value. Conversely, initial investment in a MRF, which could be 
as low as several thousand pounds, will be significantly less than for other waste 
management options (requiring investment running into the millions). For this 
reason alone MRFs may become an even more popular waste management 
option in attempting to comply with the requirements of the EU landfill directive. 
This means a dramatic increase in the number of workers handsorting waste 
materials. In view of the research thus far, the health risks to these workers and 
possible mitigation factors should be an important consideration when planning 
this strategy. 
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J I L L I A N  R.  M.  SWAN,  BRIAN C R O O K  
A N D  E. J A N E  G I L B E R T  

1 Introduction 
The composting process can be defined as: the controlled biological decomposition 
and stabilisation of organic substrates, under conditions that are predominantly 
aerobic and that allow the development of thermophilic temperatures as a result 
of biologically produced heat. It results in a final product that has been sanitised 
and stabilised, is high in humic substances and can be beneficially applied to land, 
which is typically referred to as ‘compost’ (modified from Haug’). 

Farmers have practised composting for centuries, returning waste organic 
residues to the land in order to maintain soil fertility and organic matter. It is only 
relatively recently that modern society has begun to recognise the important role 
composting has to play in managing the ever increasing quantities of waste it 
produces. Composting is now employed as a treatment process for a wide range 
of organic substrates such as municipal solid wastes, sewage sludges, and 
agricultural and industrial by-products.2 Actively composting materials, or 
finished composts, have been shown to degrade a wide range of organic 
pollutants, and are thus used in the bioremediation of contaminated soils.3 

There are a number of ways in which composting can be carried out, ranging 
from small-scale composting of garden wastes by householders, through 
medium-scale composting by community groups and farmers, to large-scale 
composting at specially designed sites, although the range of technologies at the 
latter can vary considerably. 

Compost ing Practices 
The activities carried out at a composting site, irrespective of its size, are aimed at 
amending or controlling feedstock structure, composition, temperature or 
oxygen content. 

R. T. Haug, The Practical Handbook of Compost Engineering, Lewis, Boca Raton, Florida, 1993. 
E. J. Gilbert, D. S .  Riggle and F. D. Holland, Large-scale Composting - A Practical Manual for the 
U K ,  The Composting Association, Wellingborough, UK, 2001. 
K.T. Semple, B. J. Reid and T. R. Fermor, Enuiron. Pollut., 2001, 112, 269-283. 

Issues in Environmental Science and Technology, No. 18 
Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities 
0 The Royal Society of Chemistry, 2002 
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Most materials received at a composting facility require processing prior to 
composting. In practice, there are four main activities, namely: shredding, to 
reduce particle size and increase the surface area to volume ratio; mixing different 
feedstocks together to improve homogeneity and adjust the carbon to nitrogen 
(C:N) ratio and/or moisture content; adding water where particularly dry 
materials are received; and removing contaminants. 

The degree of process control employed during the active composting phase 
varies depending upon the size and location of the site, the nature of the 
feedstocks and the intended end uses of the composted materials. In practice there 
are four principal approaches that can be adopted for composting wastes on a 
large-scale. 

Windrow systems. Open-air turned windrows are the simplest system, and they 
are widely used to compost green wastes (sometimes called botanical residues or 
yard trimmings). Feedstocks are laid out in long piles called ‘windrows’, usually 
shaped as an elongated triangular prism, although the exact shape varies 
according to the material and equipment used. The term originates from the 
farming practice of piling hay in rows so that it will dry out in the wind. 

These windrows are ‘turned’ to blend the composting mix, introduce fresh air, 
and release trapped heat, moisture and stale air. In practice, the technique often 
involves breaking up the windrows by lifting the composting materials into the 
air and allowing them to drop back down. 

At smaller facilities, a tractor with a front-end loader or grab is often used to 
scoop up portions of the composting materials. Each bucket-load is carried to 
another area and emptied onto the ground, re-forming a new windrow. At larger 
sites, which process greater quantities of material, specialised windrow turning 
machines are often employed. 

Aerated static piles. Some mechanised systems may dispense with turning, and 
either blow (positive aeration) or suck (negative aeration) air through the 
composting materials. These ‘forced aeration’ systems often rely on a perforated 
pipe running through the pile or a trough underneath the composting materials, 
which is attached to an air compressor. However, some operators may combine 
both approaches, using a forced aeration system with some element of physical 
turning. 

The rate of aeration may be linked to oxygen concentration and/or temperature 
via a negative feedback system, or fans may be switched on and off for defined 
periods of time. The exhaust gases from negative pressure systems may be passed 
through a biofilter or scrubber before discharge to the environment, whereas in 
positive pressure systems the piles may be covered with layers of mature compost 
to act as an in situ biofilter. These techniques have been widely employed in the 
USA to compost sewage sludges. 

In-vessel systems. Unlike windrows and aerated static piles, in-vessel systems 
contain the composting feedstocks in vessels that are usually enclosed, which 
affords a much greater level of process and emission control. Wide ranges of 
systems are marketed, each with their own unique benefits and applicability 
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to different feedstocks and situations. In broad terms there are six different 
types of in-vessel system, although many may be classified into more than one 
category: 

Containers -These are generally small-scale systems designed for decentralised 
use, especially food processing and catering wastes. Most systems operate as 
batch units, supplying air through perforations in the floor of the container. 
Tunnels - These tend to be larger and more sophisticated than containers, and 
have been adapted from the mushroom composting industry. They operate in 
similar ways to containers although some element of mechanical agitation may 
be employed. Both batch and continuous systems have been developed. 
Agitated bays - These consist of rows of rectangular beds separated by low 
walls on each side along which turning and shredding machines run. The 
machines mix the compost and deposit it further along the bay in a continuous 
flow; forced aeration may also be provided via flooring ducts. 
Rotating drums - These are large rotating cylinders (generally 3-4m in 
diameter, and anywhere up to 50m long) that are slightly inclined from the 
horizontal. Feedstocks are introduced in the top end and mixed and 
fragmented as they move towards the outlet. Water and nutrients may be 
added and forced aeration provided. 
Silos or tower systems - These are vertical units that operate on a continuous 
basis. Feedstocks are loaded into the top of the unit and are composted as they 
pass down through the unit. The resultant composts are harvested at the 
bottom of the vessel using augers. 
Enclosed halls - These compost material on the floor of the hall and are usually 
contained in one long bed. The whole composting process tends to occur in the 
same hall; large bucket wheels are used to turn and move the material through 
the system. 

Verrnicornposting. Vermicomposting is the process of using selected species of 
earthworms to help compost organic wastes, and stems from the established 
business of vermiculture (the breeding of earthworms, mainly for the fishing bait 
market). It is usually carried out in long troughs in which the temperature is kept 
below 35 “C. With traditional composting, the compost piles are mixed and 
aerated mechanically, whilst with vermicomposting it is the earthworms that 
fragment, mix and help aerate the waste. 

Post processing. Following composting, most facilities grade the composts into 
different particle size fractions to create products for varying end uses, and to 
remove contaminants or partially composted fragments. This process is termed 
‘screening’ and often involves the use of purpose-built machines, of which there 
are three common types, namely oscillating or shaker screens, rotary trommel 
screens, and disc or star screens. 

Screening compost is the most common method of adding value. Most of the 
compost sold as soil improvers in the UK is screened to a diameter of 10 mm or 
less, most mulches to a diameter of 11-25mm, although different markets and 
intended uses require different particle sizes. Blending composts with other 
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Table 1 Key stages of the Stage 
composting process Stage K e y  features characteristics Approximate duration 

High rate Micro-organisms High rate of 4-40 days depending 
compos ting consume forms of biological activity upon system type 

carbon they can 
easily break down, 
e.g. sugars and 
starches rates 

characterised by high 
oxygen demand and 
of heat generation 

Tendency for pH to 
initially drop below 
the optimum of 6-8, 
then rise above 8 as 
composting proceeds 

Stabilisation Micro-organisms Biological activity 20-60 days depending 
consume forms of starts to decline. on system type 
carbon they can Oxygen demand 
break down fairly gradually decreases. 
readily, e.g. cellulose Declining heat 

generation 
Tendency for pH to 
remain above 8 

Maturation (Curing) Amount of available 
carbon is much 
reduced and 
microbial 
consumption slowed 
down. 
Re-colonisation by 
soil microbes 

Reduced biological Variable duration 
activity. Medium to depending upon test 
low oxygen demand method used and 
Little heat intended end use 
generation; 
temperature should 
be below 50 "C 
Oxidisation of 
ammonium to 
nitrate ions 
Tendency for pH to 
fall towards neutral 
(7) 

Source: Gilbert et aL2 

materials (such as coir and/or artificial plant nutrients) is often carried out to 
create high-value products for specialist uses in horticulture and turf management. 

The Composting Process 
In very simple terms there are three key stages to the composting process (Table 
l), although they are by no means mutually exclusive, and are dependent upon 
the feedstocks and processing conditions employed. 

The biochemistry and microbiology of composting remain poorly understood 
to date. Despite extensive research over the past twenty years into engineering 
aspects and the benefits of using composts, composting is still essentially 
considered a 'black box' process. This stems, in part, from the inherent complexity 
of the composting process, which is heterogeneous in nature and is directly 
influenced by factors such as feedstock composition and structure, temperature, 

76 



Microbial Emissions from Composting Sites 

pH, moisture, oxygen and ammonia  concentration^.^ In many cases indirect 
methods, such as calorimetric analyses for example, have been used to measure 
microbial met a bolic activity . 

Composting relies upon the inter-related activities of a diverse range of 
micro-organisms to convert organic waste substrates into a stabilised material 
(‘compost’), which is high in humic substances (‘humus’) and contains useful plant 
nutrients. In most feedstocks, the principal source of carbon and energy is derived 
from lignocelluloses.6 Cellulase activities in composting materials have been 
widely studied and correlated to decreases in cellulose ~ o n t e n t . ~  The degradation 
of recalcitrant lignins in composting systems has been less well characterised, 
although thermophilic microfungi, and to a lesser extent actinomycetes, are 
thought to play key roles.’ 

Humification (the process of forming humus) is complex and thought to 
involve a number of degradative and condensation reactions involving lignins, 
carbohydrates and nitrogenous compounds.6.8 Nuclear magnetic resonance 
spectroscopy, gas chromatography-mass spectrometry and Fourier transform 
infrared spectroscopy have all been used to track changes in feedstock 
composition and the formation of humic substances (for example Gonzalez-Vila, 
et aL9). 

The composting process can be split into three key stages based on changes in 
tempera t ~ r e : ~  

Phase 1 is characterised by an increase in temperature from ambient as a result 
of microbial metabolic activity and has been termed the ‘high rate’ composting 
phase. During this phase simple carbohydrates and proteins are readily 
degraded, firstly by mesophiles, which are then succeeded by thermotolerant 
and thermophilic species as the temperature rises above 45 “C. 
Phase 2 has been termed the ‘stabilisation’ phase and is characterised by the 
attainment of thermophilic temperatures ( > 50 “C), which selects for thermophilic 
bacteria?’ However, this may be an over simplistic assumption, as the survival 
of isolates typically characterised as mesophiles has been suggested by 
Droffner et a l l 1  The thermophilic stage plays a key role in the thermal 
destruction of pathogenic micro-organisms, weed seeds and propagules, 
although antagonisms such as competition and the formation of secondary 
metabolites may be significant.I2 

The thermophilic composting phase has received the greatest attention to date, 

F. C. Miller,in Microbiology ofSolid Waste, ed. A. C. Palmisano and M. A. Barlaz, CRC Press, Boca 
Raton, Florida, 1996. 
P. Weppen, Biomass Bioenerg., 2001, 21, 289-299. 
J. M. Lynch, in Science and Engineering of Composting: Design, Environmental, Microbiological and 
Utilization Aspects, ed. H. A. J. Hoitink and H. M. Keener, Renaissance Publications, Worthington, 
Ohio, 1993, pp. 24-35. 
F. J. Stutzenberger, A. J. Kaufman and R. D. Lossin, Can. J. Microbiol., 1969, 16, 553-560. 
M. Tuomela, M. Vikman, A. Hatakka and M. Itavaara, Bioresource Technol., 2000,72,169-183. 
F. J. Gonzalez-Vila, G. Almendros and F. Madrid, Sci. Total Environ., 1999, 236, 215-229. 

M. L. Droffner, W. F. Brinton, Jr. and E. Evans, Biomass Bioenergy, 1995, 8, 191-195. 
lo  P. F. Strom, Appl. Environ. Microbiol., 1985, 50, 899-905. 

l 2  J. Sidhu, R. A. Gibbs, G. E. Ho and I. Unkovich, Water Res., 2001, 35, 913-920. 
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especially composts produced for the cultivation of mushrooms on a commercial 
scale.' Thermophilic actin~mycetes, '~ Bacillus species'3.' 5 9 1 6  and Therrnus 
speciesI7 have all be shown to dominate, whilst thermotolerant fungi from the 
genera Aspergillus and Penicilliurn have been widely rep~r ted .~ ."  

However, species diversity is thought to decrease at high  temperature^,'^*'^ 
whilst Gram-positive bacteria have been shown to predominate.' 5 3  '' 

Phase 3 is the 'maturation' phase and is typically characterised by a reduction 
in temperature towards ambient as a result of decreases in metabolic activity 
following oxidation of readily biodegradable substrates. Mesophilic ac- 
tinomycetes and fungi begin to predominate during this stage, and are thought 
to be responsible for degrading and converting lignins, which occurs optimally 
at these lower temperatures.8 

In recent years a number of approaches have been adopted to monitor the 
changes in microbial communities during the composting process. Dynamic 
changes have been tracked using carbon source utilisation and phospholipid 
fatty acid analyses.20-22 Advances in nucleic acid techniques are now beginning 
to shed light on the roles of microbial communities during the composting 
process.23 Many of these techniques have been applied in soil microbiological 
studies, where the phenomenon of viable but not culturable states is known to 
exist.24 Consequently genera previously not identified in composts using classical 
plate culture techniques are now being identified (see for example, refs. 17 and 19). 
Blanc et aLZ3 described the characterisation of Operational Taxonomic Units 
based on endonuclease restriction profiles of cloned 16s ribosomal DNA 
recombinants isolated from hot composts, and measured changes in population 
diversity in young and old composts. Similarly, Peters et demonstrated 
changes in microbial communities at different stages of the composting process 
using PCR amplification of small-subunit ribosomal RNA genes. 

2 Bioaerosol Components 
For the reasons described above, high concentrations of bacteria and fungi are 
present in composts. For example, Dees and Ghiorse'' reported total counts in 
the order of 10" cells per gram of compost [dry weight] measured using 
epifluorescence microscopy, with thermophilic heterotrophic aerobes measured 
l 3  J.G. Kleyn and T. F. Wetzler, Can. J .  Microbiol., 1981, 27, 748-753. 
l4 J. Lacey, Ann. Agric. Environ. Med., 1997, 4, 113-121. 
l 5  A. Ghazifard, R. Kasra-Kermanshahi and Z. E. Far, Waste Manage. Res., 2001, 19, 257-261. 
l 6  P. F. Strom, Appl.  Enuiron. Microbiol., 1985, 50, 906-913. 
l 7  T. Beffa, M. Blanc, P.-F. Lyon, G. Voght, M. Marchiani, J. Lott Fischer and M. Aragno, Appl. 

Enuiron. Microbiol., 1996, 62, 1723-1727. 
P. D. Millner, P. B. Marsh, R. B. Snowden and J. F. Parr, Appl.  Environ. Microbiol., 1977,34,765-772. 

l9 P. M. Dees and W. C. Ghiorse, FEMS Microbiol. Ecol., 2001, 35, 207 -216. 
2o R.F. Herrmann and J. F. Shann, Microb. Ecol., 1997, 33, 78-85. 
21 B. Hellmann, L. Zelles, A. Palojarvi and Q. Bai, Appl.  Enuiron. Microbiol., 1997, 63, 1011-1018. 
22 L. Carpenter-Boggs, A. C. Kennedy and J. P. Reganold, Appl. Enuiron. Microbiol., 1998,64,4062-4064. 
2 3  M. Blanc, L. Marilley, T. Beffa, and M. Aragno, FEMS Microbiol. Ecol., 1999, 28, 141-149. 
24 J. Kondrbj and J.D. van Elsas, J .  Microbiol. Methods, 2001, 43, 197-212. 
25  S. Peters, S. Koschinsky, F. Schweiger and C. C. Tebbe, Appl. Enuiron. Microbiol., 2000,66,930-936. 
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in the order of lo8 colony forming units (cfu) (g dry wt)-'. Lacey14 reported 
actinomycetes in mushroom composts in the order of lo6 cfu (g dry wt)-'; 
Strom" and Millner et aE.18 reported concentrations of Aspergillus fumigatus in 
excess of lo5 cfu (g dry wt)-' in composting sewage sludge, whilst Beffa et al.17 
reported concentrations of thermophilic bacteria related to the genus Thermus in 
the range of 107-10'0 cells (g dry wt)-'. A cfu is defined as the unit of one or more 
cells or spores which when inoculated onto suitable growth medium grows to 
form a single colony. 

Whenever composting materials are moved around, for example during the 
shredding, turning and screening processes, these micro-organisms can be 
aerosolised, forming what is termed a bioaerosol. Actively managed, medium- to 
large-scale composting harnesses the activity of indigenous micro-organisms 
commonly present in the soil that naturally decay, such as fallen leaves. 
Therefore, the microbial components of bioaerosols generated during the 
composting process contain many of the same micro-organisms that are 
commonly isolated from 'normal' outdoor air. The main difference is that of scale. 
The handling of large quantities of compost potentially can lead to the release 
into the air of large quantities of the bacteria, fungi and actinomycetes and their 
components, found in compost, as a bioaerosol. 

Exposure to the micro-organisms found in compost could potentially cause 
ill-health in the people exposed to them either by infection, allergy or an adverse 
response to toxins. The composting process generates heat, so any human 
pathogens present in the raw materials, such as coliform bacteria from faecal 
material which could give rise to gastro-intestinal infection, should be rapidly 
killed off during the composting process. 

Some of the micro-organisms which increase in number during the composting 
process are toxic and/or allergenic and still have the potential to cause problems 
when they are dead. 

There are two main routes of exposure to compost micro-organisms: ingestion 
of the micro-organisms or inhalation of bioaerosols created during the handling 
of compost. Good hygiene practices such as wearing of gloves and provision of 
hand washing facilities on composting sites should control risks from ingestion. 
However, control of bioaerosols generated by composting processes is more 
complex. 

In order to understand the potential health hazards associated with exposure 
to compost bioaerosols, it is first important to examine in detail the microbial 
components of bioaerosols generated during the handling of compost. 

Fungi 
During the handling of fresh green waste the micro-organisms present are 
predominantly the saprophytic 'field' fungi such as Cladosporium spp., Alternaria 
spp., and Verticillium that colonise plants during growth. As the composting 
process progresses, the numbers and types of associated contaminants change. 
Some fungal spores naturally present in low numbers may germinate and grow. 
These are referred to as 'storage fungi' because they flourish in stored organic 
materials. They include Asperg illus, Eurotium, Penicillium, Trichoderma, Absidia, 
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Mucor and Rhizopus species. These fungi can grow at lower water availability and 
predominate over the field fungi, which are less well suited to multiplication in 
these conditions. The increased metabolic activity can lead to spontaneous 
heating of the compost. This can result in a succession of microbial growths so 
that, if enough water is available, temperatures of 65 "C can be reached, allowing 
the growth of thermophilic and thermotolerant 

A. fumigatus is particularly important in the composting process due to its 
capacity to degrade cellulose and hemicelluloses. Its optimum growth temperature 
is 37°C and good growth can occur between 30 and 52°C. Consequently it is 
likely to be present in significant numbers. However, its presence is also an 
important consideration from a human health viewpoint. It is an allergenic 
fungus and is an opportunistic pathogen which can cause aspergillosis in 
immunocompromised  subject^.^^,^ A.  furnigatus can also produce mycotoxins 
which are toxic, carcinogenic, and mutagenic. Other Aspergillus species, and 
other fungal species present in compost, such as Rhizopus, are also allergenic. 

Bacteria 
Bacteria can be divided into two main types: Gram-negative bacteria and 
Gram-positive bacteria. Gram-negative bacteria predominate in dusts of plant 
origin: bacteria such as Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Pantoea agglomerans, 
Rahnella spp. and Alcaligenes spp. are commonly present.2 Gram-positive 
bacteria predominate in dusts of animal origin, but are also present in dusts of 
plant origin, bacteria such as Corynebacteria, Bacillus spp. and cocci such as 
Staphylococcus spp. Micrococcus spp. and Streptococcus ~ p p . ~  Gram-negative 
bacteria found in in dusts of animal origin include Acinetobacter and Enterobacter 
spp. Consequently, these species will be present in composts. Other Gram-negative 
bacteria of animal faecal origin, the coliform bacteria such as E. coli, Campylobacter 
and Salmonella species, could be present in compost feedstock depending on its 
origin. Composts prepared from animal manures obviously are most likely to 
contain coliforms, but organic waste may be contaminated by animal faeces. 

The elevated temperatures achieved in composting should kill off coliform 
bacteria (see also details in Section 4, Case Studies), although it should be 
recognised that inadequate compost turning could lead to temperature stratification 
and survival of coliforms in cooler layers. This is particularly of concern with 
highly pathogenic strains of E. coli, such as the verocytotoxic E. coli 0157, which 
has been shown to survive for several days in Workers handling 
composts from animal manures need to take additional hygiene precautions, 
such as thorough hand washing, and public access to composting animal 
26 J. Dutkiewicz, Ann. Agric. Enuiron. Med., 1997, 4, 6-11, 11-16. 
2 7  J. Lacey, in Occupational Pulmonary Disease: Focus on Grain Dust and Health, ed. J.  A. Dosman 

28 C.S. Darke, J. Knowelden, J. Lacey and A. Milford-Ward, Thorax, 1976, 31, 294-302. 
29 J. Lacey and B. Crook, Ann. Occup. Hyg., 1988, 32, 513-533. 
30 H. Allmers and X. Baur, Am. J. Ind. Med., 2000, 37,438-442. 
31 W. Vincken, Thorax, 1984, 39, 74-75. 
32 A. Maule, Symp. Ser. SOC. Appl. Microbiol., 2000, 29, 71s-78s. 
33 L. D. Ogden, D. R. Fenlon, A. J. Vinten and D. Lewis, Int. J. Food Microbiol., 2001,66, 111-117. 

and D. J. Cotton, 1980, pp. 189-200. 
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manures, such as on open farms, should be restricted. Other bacterial pathogens 
of animal origin include Leptospira, the causative agent of Weil’s disease. This 
bacterium multiplies in the kidneys of infected rats and is spread in contaminated 
urine, causing infection in humans through entry via skin abrasions and mucus 
membranes. For this reason among others, vermin control on compost sites is 
important. 

Bacteria, therefore, can be hazardous to health as pathogens, e.g. coliforms as 
described above, but the main route of infection is by ingestion. Respiratory 
infection caused by bacteria is unlikely to be a significant hazard in composting. 
However, bacteria present in airborne dust from composts could cause allergies 
and may be toxin producers (see endotoxin). 

A ct in om y ce t es 
In addition to bacteria as described above, actinomycetes are also found in these 
environments. Actinomycetes are filamentous Gram-positive bacteria that are 
commonly found associated with soil and plant materials. Thermophilic 
actinomycetes, with a growth temperature range of 30-60°C, thrive in wet 
compost that has begun the self heating process. Therefore they can be used as 
indicator organisms for self heating of organic material, and as indicator 
organisms for the presence of bioaerosols generated from The 
most common species present are Saccharopolyspora (Faenia) rectivirgula, 
Saccharomonospora spp. including S. viridis, Thermoactinomyces thalpophilus, 
Thermoactinomyces vulgaris and Thermomonospora spp. Mesophilic species such 
as Streptomyces are also commonly present in high numbers. 

Thermophilic actinomycete species are recognised respiratory allergens. 
Actinomycetes produce thousands of very small spores (1-3 pm diameter) which 
easily become airborne in large numbers when heavily colonised material is 
disturbed. Their small size means that they are potentially capable of penetrating 
deep into the human lung. They are primarily responsible for occupational 
allergic diseases such as Farmers’ Lung Disease and Mushroom Workers’ Lung 
Disease, which are forms of extrinsic allergic alveolitis. 

Endotoxin 
Endotoxin is found in the outer layer of the cell walls of all Gram-negative 
bacteria and some blue-green algae. Endotoxin is the fragments of the bacterial 
cell wall that contain lipopolysaccharide (LPS) as well as other compounds 
naturally occurring in the cell wall.34 Gram-negative bacteria are present in the 
oral cavities and intestinal tracts of humans and animals; they also live on the 
surfaces of animals and plants. Consequently the general population is exposed 
to low levels of endotoxin and it is found in house dust. 

Endotoxin is present in occupational settings, mainly as a component of 
organic dusts such as those of vegetable origin contaminated with Gram-negative 
bacteria (e.g. grain and cotton dust), dusts containing animal faeces e.g. in swine 

34 R. R. Jacobs, D. Heederik, J. Douwes and U. Zahringer, Int. J. Occup. Environ. Health, 1997,3, S6-S7. 
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Table 2 Summary of 

endotoxin exposure 
airborne occupational Industrylactiuity 

Waste water treatment 
Waste handling 
Agriculture 
Cotton industry 
Biotechnology 
Machining MWF 
Fibreglass wash water 
Offices 

Mean airborne endotoxin 
concentration (ng m P 3 )  Reference 

0.6-3 10 
0-17.4E 
0-770 000 

66-6936 
0.33-162.8 
0. 1-767PE 
0.4-27 800 
0.0 18-1 200 

35 
36-38 
39 
40 
41 
39 
42 
43 

Nanograms calculated from Endotoxin Units by dividing by 10. 
Personal sampling. 

confinement buildings and poultry houses) and sewage sludge, Endotoxin is also 
present in compost as a result of the presence of Gram-negative bacteria and 
therefore is made airborne in dust from compost handling. The amount of 
airborne endotoxin in different occupational environments varies widely. Some 
typical examples are summarised in Table 2. 

Inhalation of endotoxin causes both short term illness (flu-like symptoms, 
fever, myalgia, and malaise, e.g. organic dust toxic syndrome) and long term 
illness (e.g. chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease and long 
term decline in lung function). The acute clinical symptom response to endotoxin 
inhalation occurs 6-12 hours after exposure and lasts about 4 hours. Chronic 
exposure to endotoxin has been linked to work related symptoms and chronic 
decreases in lung function such as chronic inflammation leading to chronic 
bronchitis and reduced lung function. 

My cotoxins 
Mycotoxins are non-volatile low molecular weight toxic secondary metabolites 
produced by fungi. Mycot oxins can be carcinogenic, neurotoxic and teratogenic. 
The most common route of exposure is ingestion. The toxins can cause acute or 
chronic disease in vertebrate animals,44 and may contribute to occupational lung 
disease in workers exposed to organic dusts. Aspergillus spp., including A.  

35 J. Liesivuori, M. Kotimaa, S. Laitinen, K. Louhelainen, J. Ponni, R. Sarantila and K. Husman, Am. 

36 K. Heldal and M. Bergum, Ann. Agric. Enuiron. Med., 1997, 4, 45-51. 
37 T. Sigsgaard, P. Malmros, L. Nersting and C. Pedersen, Am. Rev. Resp. Dis., 1994,149,1407-1412. 
38 T. Sigsgaard, J. C. Hansen and P. Malmros, Ann. Agric. Environ. Med., 1997, 4, 107-1 12. 
39 Health and Safety Laboratory, J. R. M. Swan, 1999, unpublished data. 
40 J. C. G. Simpson, R. McL. Niven, C. A. C. Pickering, L. A. Oldham, A. M. Fletcher and H. C .  

41 R. B. Palchak, R. Cohen, M. Ainslie and C. LaxHoerner, Am. Ind. Hyg.  Assoc. J., 1988,8,420-421. 
42 D.K. Milton, J. Amsel, C.E. Reed, P. L. Enright, L. R. Brown, G.L. Aughenbaugh and P. R. 

43 E. Kateman, D. Heederik, T. M. Pal, M. Smeets,T. Smid and M. Spitteler, Scand. J .  Work Environ. 

44 S.  Gravesen, J.  C. Frisvad and R. A. Samson, Microfungi, Munksgaard, Copenhagen, 1994. 

J .  Ind. Med., 1994, 25, 123-124. 

Francis, Ann. Occup. Hyg., 1999, 43, 107-115. 

Morey, Am. J .  Ind. Med., 1995, 28, 469-488. 

Health, 1990, 16, 428-433. 
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fumigatus, and Penicillium spp. produce mycotoxins and both are usually present 
in the dust generated during the handling of compost. Their possible role in 
causing respiratory symptoms is not fully understood and the presence of 
mycotoxins in compost dust has not been widely studied. Fischer et ~ 1 . ~ ~ 9 ~ ~  have 
investigated the presence of secondary metabolites associated with fungi, in 
particular A. fumigatus mycotoxins, in bioaerosols from composting facilities in 
Germany. Cultured isolates of A.  fumigatus produced a range of mycotoxins. 
Extracts of total dust and bioaerosols from a composting hall contained two A.  
fumigatus mycotoxins, two tryptoquivaline (which has tremorgenic properties) 
and trypacidin. They did not find the most toxic mycotoxins produced by A.  
fumigatus (gliotoxin and verruculogen) in the bioaerosols. In one study F i ~ c h e r ~ ~  
did not find mycotoxins in samples of airborne spores, organic dusts and 
bioaerosols from composting sites. The results indicated that fungal spore counts 
need to be above lo7 m-3 air to enable detection of fungal metabolites or 
toxins, 

It is not known what occupational health risks are posed by the fungal 
metabolites in compost bioaerosols; their toxigenic potential needs further 
investigation. 

Glucans 
(1 -+3)-P-~-glucan is a polyglucose compound in the cell walls of fungi, some 
bacteria and plants. It is a potent inflammatory agent that induces non-specific 
inflammatory reactions and may also be a respiratory immunomodulatory agent. 
Exposure to (1 -+3)-P-~-glucans has been associated with an increased prevalence 
of atopy, decreases in forced expiratory volume (FEVI), and adverse respiratory 
health effects in the indoor and occupational There is also 
evidence that (1 -+ 3)-P-~-glucans may enhance pre-existing i n f l a m r n a t i ~ n . ~ ~  

(1 -+3)-P-~-glucans may be involved in contributing to the inflammatory 
responses resulting in respiratory symptoms and adverse lung function effects in 
response to the inhalation of bioaerosols. 

Volatile Organic Compounds 
Volatile organic compounds (VOCs) are generated by many sources in the 
compost mixture including micro-organisms. Eitzer” found that most VOCs 
were emitted during the early stages of processing. Emissions were concentrated 
at the tipping floors where waste arrives, at the shredder and at the initial active 
composting region. VOC concentrations, even ‘worst case’ samples collected 
right next to the compost, were well below USA permissible workplace levels. 
They also found great similarities between facilities operating under differing 

4 5  G. Fischer, R. Ostrowski and W. Dott, Chemosphere, 1999, 38, 1745-1755. 
46 G. Fischer, R. Schwalbe, M. Moller, R. Ostrowski and W. Dott, Chemosphere, 1999,39,795-810. 
47 J .  Douwes, I. Wouters and H. Dubbeld, Am. J .  Znd. Med., 2000, 37, 459-468. 
48 P. S. Thorn and R. Rylander, Am. J .  Resp. Crit. Care Med., 1998, 157, 1798-1803. 
49 D. Fogelmark and R. Rylander, Znt. J .  Exp. Pathol., 1994, 74, 85-90. 

B. Eitzer, Environ. Sci. Technol., 1995, 29, 896-902. 
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conditions, their sites ranging from aerated in-vessel systems to open windrows. 
F i ~ c h e r ~ ~  screened 13 fungal species frequently isolated from a composting 

facility for microbial VOCs. They identified various hydrocarbons and terpenes. 
However, these are not necessarily produced when the fungi are growing in the 
environment. 

A wide variety of VOCs can also originate from plant material. There is not 
enough information available on exposure to microbial VOCs to enable any 
assessment of potential health risks. 

3 Potential I11 Health Effects among Compost Workers 
The effects of occupational exposure to organic dusts on respiratory health have 
been investigated, but the mechanisms through which these respiratory effects are 
caused are not yet well understood. 

Many of the micro-organisms found in dust generated during composting are 
known respiratory sensitisers. Fungi such as Aspergillus spp., Penicilliurn spp., 
Cladosporiurn spp., Rhizopus spp. and Alternaria spp. are well known aller- 
g e n ~ ~ ~ . ’  1-53 while Gram-negative bacteria may also be a source of end~toxin . ’~  

Inhalation of organic dust can cause a range of immunological respiratory 
symptoms which can be divided into four types of respiratory reaction as well as, 
very infrequently, ’-’ 

Allergic Rhinitis and Aslhma 
When a patient is sensitised to airborne allergens, exposure to those allergens can 
trigger the immunoglobulin E (IgE) pathway of the immune system causing 
allergic rhinitis (inflammation of the nasal passageways) or allergic asthma 
(upper respiratory tract broncho-constriction). Rhinitis and asthma frequently 
coexist in the same patient and both diseases are increasing in prevalence in the 
general population. Organic dust rhinitis and asthma are not caused by a single 
allergen present in the dust; different allergens may be responsible in different 

8-60 Workers handling compost are often exposed to higher levels of 
allergens than the general population and the species to which they are exposed 
may differ. 
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Chronic Bronchitis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Chronic bronchitis is an inflammation of the mucous membrane of the bronchial 
tubes characterised by chronic cough, hypersecretion of phlegm and/or sputum 
and dyspnea and/or airways obstruction. The role of airborne fungal spores is 
uncertain, but airborne bacterial endotoxins may be involved in these 
 disease^.^^^^' y 6 2  Clapp et aL6’ found evidence of additional endotoxin independent 
mechanisms of lung inflammation. 

Extrinsic Allergic Alveolitis or Granulomatous Pneumonitis 
Extrinsic allergic alveolitis or granulomatous pneumonitis is generally an 
occupationally-related disease. Extrinsic allergic alveolitis is a T lymphocyte 
CD8 predominantly, granulomatous, inflammatory reaction of the peripheral 
gas exchange tissue. Onset can be acute or insidious.63 Repeated exposure to 
large concentrations of spores, in excess of lo6 spores mP3 of air (and mostly 1-5 pm 
in diameter) has been suggested as the cause of acute symptoms.55 However 
prolonged exposure to lower concentrations of spores may also cause chronic 
symptoms.64 Acute symptoms occur 4-6 hours after exposure to the dust. These 
are chills, fever, dry cough, malaise and increasing breathlessness and, eventually, 
permanent lung damage may occur.28~29~65 The characteristic immunological 
feature is the occurrence of predominantly IgG antibodies against specific 
antigens in the organic dust. Mushroom workers’ lung has been linked to the 
inhalation of actinomycete spores associated with the mushroom  omp post.^^,^^ 
Farmers’ lung disease and is caused by inhalation of the fungal and actinomycete 
spores present in large numbers in contaminated organic dusts; the actinomycetes 
Saccharopolyspora (Faenia) rectivirgula and Thermoactinomycetes spp. have been 
i m ~ l i c a t e d . ~ ~  

Toxic Pneumonitis or Organic Dust Toxic Syndrome 
Toxic pneumonitis or organic dust toxic syndrome (ODTS) is an acute illness 
occurring during, or shortly after, high exposure to airborne dust. Influenza-type 
symptoms develop, with leucocytosis and fever. No prior sensitisation is needed, 
antibodies do not develop and respiratory symptoms may or may not occur. The 
aetiology is unknown, but this also may be caused by inhalation of mycotoxins or 
endotoxins present in organic d ~ s t . ~ ~ , ~ ’  Further evidence for the role of 
endotoxins in ODTS has been provided by human challenge studies. Challenge 

6 1  W. D. Clapp, S. Becker, J. Quay, J. L. Watt, P. S. Thorne, K. L. Frees, X. Zhang, H. S. Koren, C. R. 

6 2  S. A. Olenchock, D. C. Christiani, J. C. Mull, T. T. Ye and P. L. Lu, Biomed. Environ. Sci., 1990,3, 

6 3  J.N. Fink, J .  Allergy Clin. Immunol., 1973, 52, 309-317. 
64 J. Lacey and J. Dutkiewicz, J .  Aerosol. Sci., 1994, 25, 1371-1404. 
6 5  S. Webber, G. Kullman, E. Petsonk, W.G. Jones, S. Olenchock, W. Sorenson, J. Parker, R. 

66 J. G. Kleyn, W. M. Johnson and T. F. Wetzler, Appl. Environ. Microbiol., 1981, 41, 1454-1460. 
6 7  J. Lacey, P. A. M. Williamson and B. Crook, in Aetialogy, ed. M. Muilenberg and H. Burge, 

Lux and D . A .  Schwartz, Am. J .  Resp. Crit. Care Med., 1994, 150, 611-617. 

443-45 1. 

Marcelo-Baciu, D. Frazer and V. Castranova, Am. J .  Ind. Med., 1993, 24, 365-374. 
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studies with pure endotoxin have shown that in normal healthy subjects an 
inhalation of over 30-300 pg endotoxin can cause a clinical r e s p ~ n s e . ~ ~ - ~ ~  
Inhalation of endotoxin can also result in decreases in lung function and 
inflammatory responses. A decrease in lung function is caused by inhalation of 
over 8Opg of endotoxin in healthy subjects and over 20pg endotoxin in 
 asthmatic^;^'-^^ this response is significant 30 minutes after endotoxin inhalation 
and lasts five hours or more. Inflammatory responses to an acute inhalation of 
LPS in healthy subjects have been reported to occur after inhalation of less than 
0.5 pg. Endotoxins have strong adjuvant effects on the reactions to antigens and 
increase the production of antibodies, they can have a synergistic effect on the 
skin prick test response and may facilitate the development and persistence of 
hypersensitivity pneumonitis and allergic asthma uia their inflammatogenic and 
adjuvant proper tie^.^^.^'.^^ The adjuvant effect could be very important in the 
context of occupational exposure to the mixed allergens and toxins in compost 
dust. 

4 Compost Site Case Studies 
Wheeler et investigated microbial emissions and worker health at three 
composting sites in the UK. These included one open windrow site processing 
green waste, an open windrow site processing mixed green and source separated 
household organic waste, and an in-vessel system processing mixed green waste, 
source separated household organic waste and refuse derived fuel production 
fines. In the investigation a range of aerobiological samplers were used to 
monitor airborne viable micro-organism levels during the different composting 
processes on different days. Handling of green waste compost in the open 
generated levels of airborne bacteria which exceeded lo6 colony forming units 
(cfu; a measure of culturable microbial cells) air sampled on occasions. 
Levels of Gram-negative bacteria, fungi and actinomycetes each at times 
exceeded lo5 cfu m-3 air sampled. The handling of mixed waste compost 
generated levels of airborne bacteria at times in excess of lo5 cfu m-3. 

Gram-negative bacteria sometimes exceeded lo5 cfu mP3, fungi lo4 cfu m-3 
and actinomycetes lo5 cfu mP3 air sampled. Levels of airborne bacteria were 
highest during shredding and turning, airborne fungi during screening and 
airborne actinomycetes during screening and shredding at the open sites. The in- 
vessel cornposting process generated levels of airborne bacteria and Gram-negative 
bacteria which both exceeded lo7 cfu m-3 air. Fungi and actinomycetes both 

68 R. Rylander, B. Bake, J. J. Fischer and I. M. Helander, Am. Rev. Resp. Dis., 1989,140,981-986. 
69 R. Rylander, Int. J .  Occup. Environ. Health, 1997, 3, S32-S36. 
7 0  0. Michel, R. Gianni, B. Le Bon, J. Content, J. Duchateau and R. Sergysels, Am. J .  Resp. Crit. Care 

Med., 1997, 145, 1157-1 164. 
0. Michel, J. Duchateau and R. Sergysels, Am. Physiol. Soc., 1989, 1059-1064. 

7 2  0. Michel, R. Gianni, B. Le Bon, J. Content, J. Duchateau and R. Sergysels, Am. Rev. Resp. Dis., 

7 3  0. Michel, R. Gianni, J. Duchateau, F. Vertongen, B. Le Bon and R. Sergysels, Clin. E x p .  Allerg., 

74 P.A. Wheeler, I. Stewart, P. Dumitrean and B. Donovan, R & D Technical Report P1-315/TR, 

1992, 146, 352-357. 

1991,21, 441-448. 

Environment Agency, Bristol, UK, 2001. 
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exceeded lo4 cfu m-3. Levels of airborne micro-organisms were highest during 
unloading of the vessel and at the biofilter at the invessel site. 

Inhalable dust was generally low and reached ‘normal’ levels within 250 m of 
the site. VOCs were also generally low and well below the safety guidelines. 

Occupational health monitoring was also carried out on 11 workers. These 
included skin checks, respiratory function tests, spirometry, blood counts, kidney 
and liver function assessment and urine analysis. The workers at the outdoor sites 
had no problems that might be associated with exposure to microbial emissions 
from the compost. However, the workers at the in-vessel site had adverse 
reactions to particular operations. For example, where they had to work within 
the composting vessel and were potentially exposed to very high levels of 
airborne dust and micro-organisms, symptoms were characteristic of ODTS. 

Green Waste Sites 
L a ~ e y ~ ~  reported the preliminary results from a UK study of actinomycetes in 
green waste compost. During the shredding of fresh green waste, concentrations 
of airborne actinomycetes were less than 5 x lo4 cfu m-3, and levels averaged lo6 
cfu m-3 close to the compost piles during turning. They found that Sacchar- 
omonospora was the predominant taxon during shredding, Steptomyces albus and 
Thermoactinomyces were also present. During composting other taxa such as 
Steptomyces increased in numbers. 

F01msbee~~ investigated levels of airborne micro-organisms at an outdoor 
composting centre in Oklahoma, USA. A sampling site downwind of the main 
composting activity showed a ten-fold increase in all the micro-organisms 
monitored in comparison with the other sites. The average concentration of total 
viable bacteria was 5059 cfu m-3, Gram-negative bacteria were 2023 cfu 111-~, 
fungi were 972 cfu mP3, and actinomycetes were 2159 cfu m-3. Overall, fungal 
levels were lower than those of bacteria. 

Heida et al.77 investigated bioaerosols in an indoor green waste composting 
facility. Total bacteria counts were more than 28000 cfu m-3, Gram-negative 
bacteria were up to 9100 cfu m-3 and included the genera Pseudomonas, 
Acinetobacter, Shigella and Yersinia. Total fungal counts were less than 9000 cfu 
m-3 and included Aspergillus (60%), Penicillium (20%), Mucor and Rhizopus. 

Hryhorczuk et ~ 1 . ~ ’  measured bioaerosol emissions from a green waste 
composting facility in Chicago. Coticentrations of airborne bacteria, fungi, 
endotoxin and P-glucans were significantly higher on-site than off-site. Levels of 
bacteria 1 m downwind from the compost piles reached 7.9 x lo4 cfu m-3 and 
levels of fungi reached 1.8 x lo4 cfu m-3. Endotoxin levels on site reached 6.06 ng 
m-3 (60 EU m-3) and P-glucans reached 14.45 ng M - ~ .  The most predominant 
fungi were Aspergillus (45%) and Penicilliurn (21 YO); Cladosporium (8%) and 
Alternaria (5 %) were also present. The composting facility activities significantly 

7 5  J .  Lacey, Ann. Agric. Environ. Med., 1997, 4, 113-121. 
76 M. Folmsbee, Air Waste Manage. Assoc., 1999, 49, 554-561. 
77 H. Heida and S. Van der Zee, Am. Ind. Hyg .  Assoc., 1995, 56, 39-43. 
7 8  D. Hryhorczuk, P. Scheff, J. Chung, M. Rizzo, C. Lewis, N. Keys and M .  Moomey, Ann. Agric. 

Environ. Med., 2001, 8, 177-185. 
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increased downwind concentrations of bacteria off-site. While bacterial concen- 
trations averaged 19 044 cfu mP3 one metre away from the compost piles on-site, 
the average was down to 5915 cfu mP3 at the boundary fence 75 m away from the 
nearest piles. The highest concentrations of total particulates, endotoxin, and 
P-glucans were observed in the personal samplers worn by the workers or 
attached next to the worker in an open-cab front end loader. These data were not 
reported separately and were included under on-site samples. The study also 
found that concentrations of total viable fungi and total fungal spores in the 
community adjacent to the composting facility were similar to outdoor fungal 
concentrations in other control communities. This study also found that the 
mean total viable fungi was higher off-site than on-site (8651 us. 3068 cfu m-3), the 
area surrounding the facility being wooded with wetland areas. 

Municipal Bio waste Sites 
Nielsen et al.79 investigated micro-organisms and endotoxin in experimentally 
generated bioaerosols from composting source separated household waste. Their 
compost was made of 86% biowaste, 10% straw, 4% paper. Samples of 1,5 and 9 
week old compost were collected and used to generate bioaerosols. The 
micro-organisms in the compost were predominantly bacteria and actinomycete 
spores (total of 109-10" cells g-'). There was a significant increase in numbers 
between week 0 and week 9, and numbers increased steadily over the 11 week 
period. The fungal concentrations were low, yet Aspergillus fumigatus was the 
predominant viable fungal species. Fungi increased significantly at the end of the 
composting period but numbers were still just above the detection level 
(200 cfu g-') in most samples. Endotoxin levels varied, with a significant increase 
between the minimum measured (2.5pgg-') at week 5 and the maximum 
(1 10 pg g-') at weeks 9-1 1. Actinomycete spores were found to be particularly 
prone to becoming airborne and the authors concluded that thermophilic 
actinomycetes were the predominant source of airborne micro-organisms. 

Lavoie" investigated bioaerosols at two household waste sorting and 
composting plants in Canada, both sites comprising a reception area and a 
fermentation building. Site A had fermentation cylinders and indoor windrows, 
while site B had indoor windrows and outdoor curing. At both sites peak levels of 
airborne micro-organisms occurred in the reception and fermentation areas and 
this was regardless of season. At site A total bacteria reached lo5 cfu mv3, of 
which lo2 cfu mP3 were Gram-negative bacteria. Actinomycetes reached lo3 cfu 
mP3 and fungi lo4 cfu mP3, with peak concentrations of A.  fumigatus also 
measured at lo4 cfu of air sampled. At site B total bacteria reached lo4 cfu 
m-3 total bacteria, of which lo2 cfu m-3 were Gram-negative bacteria. 
Actinomycetes and fungi both peaked at 10 cfu m-3, with peak concentrations 
of Afumigatus at lo3 cfu mP3 of air sampled. Levels of bacteria were over lo4 cfu 
mP3 at several of the indoor sampling areas. In several areas total fungal 
concentrations were significantly higher than in the outdoor air, and the A. 
fumigatus levels measured in all workstations at both sites were significantly 
7 9  B. Nielsen, N. Breum and 0. Poulsen, Ann. Agric. Enuiron. Med., 1997, 4, 159-168. 
8o J. Lavoie, Ann. Agric. Entiiron. Med., 1997, 4, 123-128. 
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higher than in the outdoor air nearby. Bioaerosol concentrations in air l00m 
downwind from the sites were not affected by operations. 

Tovalen et al. ' investigated bioaerosols from composting source separated 
biowastes in Finland. The compost was processed outdoors. Concentrations of 
airborne microbes and endotoxin were highest during crushing of fresh waste and 
turning of compost. Both bacterial and fungal levels ranged between lo3-lo5 cfu 
m-3; levels were higher in the summer when the compost was dry. The 
predominant fungi were Aspergillus spp. and Penicillium spp. Concentrations of 
actinomycetes were lower than fungi during all stages of the composting process, 
0-3000 cfu mP3, compared to background concentrations less than 120 cfu m-3. 
Endotoxin levels were high at 0.8-344.5 ng m-3 (about 80-3445 EU m-3) outside 
and 0-152 ng m-3 (about 0-1520 EU mP3) inside vehicle cabs. 

The numbers of faecal streptococci, faecal coliform and Clostridia at different 
stages of the composting process were also investigated.81 Levels were highest in 
fresh biowaste, 104-106 cfu g-', and, in well managed compost, decreased over 
the first 4 weeks to 15Ocfug-'. In poorly managed compost the numbers 
increased over 6 weeks. In mature compost numbers of faecal streptococci were 
100-300 cfu g-', faecal coliform 600-3800 cfu g-' and Clostridia 4000-5000 cfu g-'. 
Pathogenic bacteria such as Escherichia coli, Salmonella typhimurium and 
Klebsiella were found in the 2-4 week old compost. Psychrotrophic bacteria 
predominating at 2 months were overtaken by mesophilic bacteria at 3 months. 
Thermophilic bacteria numbers were high all the time and were most abundant in 
the fresh compost, As a result of these potential levels of exposure, they advised 
cleaning out the cabins of the machines at least twice a week. 

Deportes et aE.82 also investigated the survival of pathogens in compost. They 
reported that at least one hour at 68°C will kill most pathogens; for example 
Salmonella species require 15 to 20 minutes at 60 "C and E. coli and Shigella 
species require one hour at 55 "C. Other authors recommended that temperatures 
of 55-60 "C for at least three days will destroy most  pathogen^.^^.^^ Otten et 
detected no E. coli or Salmonella species in compost from source separated 
kitchen and yard waste. 

Marchand et ~ 1 . ~ ~  undertook sampling at a municipal solid waste recycling 
and composting plant in Quebec, Canada. In at least one sample from each 
workstation, the air concentrations of total bacteria exceeded lo4 cfu m-3 
(maximum 5.3 x lo5 cfu mP3). The concentrations of Gram-negative bacteria 
were above 1000 cfu m-3 in the air from six out of nine workstations (maximum 
7900 cfu m-3) although the compost method used appeared to kill Gram-negative 
bacteria. The indoor concentrations of fungi were higher than outdoor 
concentrations in most areas (maximum 7200 cfu m-3). 

8 1  0. Tovalen, A. Veijanen and K. Villberg, Waste Manage. Rex ,  1988, 16, 525-540. 
8 2  I. Deportes and D. Zmirou, Sci. Total Enuiron., 1995, 172, 197-222. 
" E. Epstein and J.I. Epstein, Biocycle, 1989, 30, 50-53. 
84 M. S. Finstein and F. C .  Miller, Cornposting of Agricultural and Other Wastes, Elsevier Applied 
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In- vesse I Composting 
Danneberg et al.87 examined microbial and endotoxin emissions in the 
neighbourhood of a Herhof box-system composting plant. They used a 
dispersion model and found no significant increase in microbial concentrations, 
compared to concentrations described in the literature for ambient air, at a 
distance of 500m from the site. 

Mushroom Compost 
During the commercial production of mushroom compost, the highest levels of 
airborne micro-organisms are associated with handling compost, such as when 
the mushroom spawn is being mixed with the compost, or when disposing of 
spent compost after mushroom growth has been completed. The predominant 
micro-organisms are thermophilic actinomycetes. Aerobiological studies at 
mushroom farms have shown that during the mixing of compost with spawn 
thermophilic actinomycetes may be present in the air in enclosed facilities at 
concentrations from lo7 to lo’ cfu m-3, with fungal concentrations from lo3 to 
lo5 cfu m-3.88789 During the emptying of trays of spent compost, actinomycete 
concentrations were measured at lo4 cfu m-3 and fungi at lo5 cfu m-3 , 8 8  while in 
an earlier study66 total spore counts were made, estimating the airborne spore 
levels to be in the region of lo5 me3, with actinomycetes predominating. These 
authors also estimated that a worker dumping spent compost could inhale 
6 x lo7 micro-organisms during the 2.5 hours taken to complete the task. Air 
samples taken out of doors in a mushroom compost preparation area revealed 
considerably smaller bioaerosol concentrations.88 Between windrows of Phase 1 
composting material numbers ranged from lo3 to lo5 cfu mP3, compared to 
102-103 cfu m-3 upwind of the site, showing the influence of the proximity of the 
composting material on the airspora. 

Sewage Compost 
Millner et al.” reported levels of 1.5 x lo4 cfu mP3 thermophilic actinomycetes 
downwind of the turning of compost windrows containing a mixture of wood 
chips and sewage sludge. Actinomycetes identified included Nocardia, Sacchar- 
opolyspora, Saccharomonospora spp. and Streptomycete spp. 

Very high airborne endotoxin levels were measured at an indoor municipal 
sewage sludge composting plant in Colorado.’ Endotoxin levels ranged from 
28.9 to 5930.6 ng m-3 (about 289-59 306 EU m-3) which is 30 times greater than 
the threshold at which ODTS is thought likely to occur.7o The maximum total 
dust level measured was 173.8 mg mP3. Dust was generated by traffic, mixing the 

8 7  G. Danneberg, E. Griineklee, M. Seitz, J.  Hartung and A. J. Driesel, Ann. Agric. Enuiron. Med., 

88 B. Crook and J .  Lacey, Grana, 1991, 30, 446-449. 
8 9  H.G. G. van den Bogart, G. van den Ende, P. C.C. van Loon and L. J. L.D. van Griensven, 

90 P. D. Millner, D. A. Bassett and P. B. Marsh, Appl.  Enuiron. Microbiol., 1980, 39, 1000-1009. 
91 A. Darragh, D. Sandfort and R. Coleman, Appl .  Occup. Enuiron. Hyg., 1997, 12, 190-194. 

1997,4, 169-173. 

Mycopathologia, 1993, 122, 21-28. 
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sludge, and screening operations at the composting facilities. The dust was 
composed of large cellulose materials and small sewage particles. A very large 
percentage of the aerosol was of a sufficiently small particle size to allow 
penetration into the lungs to the gas exchange region, where it can potentially 
cause the most damage. 

Reducing the Level of Exposure to Bioaerosols 
It may be possible to reduce emissions of bioaerosols, and therefore workers' 
exposure, by changing work practices. Fischer et aLg2 investigated the effect of 
turning frequency on levels of Aspergillusfumigatus during windrow composting 
of garden and kitchen waste. A.fumigatus levels in the centre of windrows were 
reduced after two weeks of composting from > lo3 cfu g-' dry weight compost 
(gdw) down to lo2 cfu/gdw. Surface A.fumigatus counts remained high in less 
frequently turned windrows. Airborne concentrations of A.  fumigatus were 
highest (6 x lo5 cfu m-3) while compost was being turned after eight weeks, but 
release of fungal spores was always 1-2 orders of magnitude lower if the compost 
had been turned daily or weekly during that time. The more frequently the 
windrow was turned (daily or weekly) the faster the temperature increased to a 
level which can eliminate A. fuvnigatus. They concluded that health risks for 
personnel working at composting sites could be lowered by frequently turning 
the windrows and thus reducing the levels of A. fumigatus on the surface of the 
compost. Investigation of concentrations 10 m downwind of turning process 
showed numbers already two to three orders of magnitude lower. Outside the 
perimeter of the site A.  fumigatus levels were normally not higher than in control 
samples. 

Epstein et al.93 investigated an enclosed biosolids composting facility. When 
dust control measures (which included increasing the moisture content of the feed 
mix, altering air flow and putting in place misters), concentrations of dust, 
endotoxin and A.  fumigatus were reduced by around 90%. 

Breum et aLg4 used a dustiness drum to look at airborne micro-organisms and 
endotoxin of stored waste and showed that materials stored with free access to air 
gave significantly higher concentrations of airborne micro-organisms and 
endotoxin than those stored with low access. Concentrations of bioaerosols were 
correlated to the weight loss of water in storage. 

Ambient Bioaerosol Levels and Dispersal from Compost Sites 
'Normal' levels of micro-organisms. The case studies described above show the 
levels of bioaerosols to which workers handling compost, and the people in the 
vicinity, may be exposed. However, to place these data in context, it is important 
to recognise that bioaerosols are constantly present in the ambient atmosphere as 
a consequence of dust from soil and the natural breakdown of vegetation. In 

92 J.  Lott Fischer, T. Beffa, P.-F. Lyon and M. Aragno, Waste Manage. Res., 1998, 16(4), 320-329. 
9 3  E. Epstein, C. Youngberg and G. Croteau, Compost Sci. Util., 2001, 9, 250--255. 
94 N. 0. Breum, B. H. Nielsen, E. M. Nielsen, U. Midtgaard and 0. M. Poulsen, Waste Manag. Res., 

1997, 15, 169-187. 
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addition, other human activities, such as various agricultural practices, will 
create bioaerosols. 

Soil is a major source of micro-organisms and one of the most complex of 
natural communities. It is generally accepted that only a small percentage, 
possibly as few as 1 %, of the micro-organisms present in soil are culturable, and 
there may be as many as 4000 species per gram of The numbers present will 
depend on the type of soil, organic loading, temperature and moisture content 
etc. However, as a general guide, bacterial density in soils, sludges and sediments 
can be considered to be in the range of 1O8-1O1O As a consequence, any 
dusts made airborne by the disturbance of soil will support large numbers of 
micro-organisms. 

In the absence of any significant bioaerosol sources, natural atmospheric 
conditions in a typical suburban area were reported to give rise to 0-7.2 x lo3 
(mean 273) cfu m-3 mesophilic fungi, 0-193 (mean 2.1) cfu mP3 thermophilic 
fungi, 0-71 (mean 1) cfu m-3 A.  fumigatus, 42-1.6 x lo3 (mean 79) cfu m-3 
bacteria. The highest concentrations occurred during summer and autumn.97 
Crook and L a ~ e y ~ ~  reported concentrations of viable airborne micro-organisms 
outdoors to be: 500 cfu mF3 total bacteria, 10 cfu mP3 Gram-negative bacteria, 
1200 cfu mP3 total mesophilic fungi, 300 cfu m-3 thermophilic fungi and 60 cfu 
m-3 thermophilic bacteria and actinomycetes. Ambient levels of viable airborne 
bacteria in an agricultural area were reported by Bovallius et al.99 as 2-3.4 x lo3 
(mean 99) cfu mP3, and in a city 100-4.0 x lo3 (mean 850) cfu mP3. These levels 
are about 10-106 times lower than those recorded during the handling of 
compost. High levels of urban micro-organisms have been recorded downwind of 
a wetland and wooded area.78 

Dispersal. Bioaerosols are formed during the composting process whenever 
materials are agitated mechanically. However, concentrations have been shown 
to decrease to background after site activities cease, suggesting that windblown 
aerosolisation is i n s i g n i f i ~ a n t . ~ ~ * ' ~ ~  As bioaerosol masses are typically small 
(hence they have small settling velocities), they can be carried long distances by 
the wind and thermal currents.lO' The pattern of dispersal of bioaerosols around 
a composting site depends upon a number of factors, including the emission rate 
(the number of micro-organisms liberated per unit time), prevailing atmospheric 
conditions (wind speed and direction, solar incidence, temperature gradients and 
relative humidity'02~103 and local topography which will determine the air flow 

95  A. Ogram and X. Feng, in Manual of Environmental Microbiology, ed. C. J. Hurst, G. R. Knudsen, 
M. J. McInerney, L. D. Stetzenbach and M. V. Walter, American Society for Microbiology Press, 
Washington, pp. 422-430. 

96 W. E. Holben, in Manual of Environmental Microbiology, ed. C. J. Hurst, G. R. Knudsen, M. J. 
McInerney, L. D. Stetzenbach and M. V. Walter, American Society of Microbiology Press, 
Washington, pp. 431-436. 
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around the site.lo4 The emission rate will depend on the process carried out, the 
type of machinery used, the moisture content of the compost, the microbial 
content of the material processed, and whether or not the process is enclosed or 
carried out in the open air. 

Concerns have been expressed by residents neighbouring composting facilities, 
citing potential adverse health effects resulting from inhalation of bioaerosols 
from the ~ i t e . ' ~ ~ ~ ' ~ ~  A number of studies have set out to assess the impacts 
composting facilities may have; however, monitoring bioaerosols in an outdoor 
environment is beset with practical difficulties.' O 7  Consequently, there have been 
few detailed studies reported in the scientific literature that relate specifically to 
composting. By contrast, there are numerous reports on the dispersal of pollen 
and spores, especially those that are of agronomic importance (see, for example, 
McCartney),"* which are thought to decrease in concentration away from the 
source term following either the power law or exponential models.' O9 

Millner et aL9' and Lighthart and Mohrlo2 both suggested that wind 
turbulence played a key role in the dispersal of airborne micro-organisms. 
Millner et al. monitored concentrations of A.  furnigatus at a sewage sludge 
composting facility and applied a Pasquill dispersion model to the data. It 
predicted that background concentrations of A.  fumigatus would be attained 
500-600 m from the source under unstable (turbulent) conditions, with distances 
in excess of 1 km under stable conditions. Lighthart and Mohr used a simulated 
virus (whose properties were derived from two actual viruses) and applied a 
Gaussian model. Their data suggested that turbulence dramatically affected 
downwind concentrations, with dilutions of suggested within 30 m downwind 
from the source. 

Similar decreases in concentrations of bioaerosols at composting facilities have 
been measured directly. Lacey and Williamson' lo  observed a reduction of 
airborne fungi and bacteria to concentrations of less than 10Y0 of those measured 
within 1 m of a turned pile of compost. Beffa et al."' noted a 100-1000-fold 
decrease in concentrations of Afumigatus 10 m from a turning machine; at 500 m 
downwind, concentrations of 0-20 cfu m-3 were measured. 

Passm an' O0 monitored concentrations of Afurnigatus at composting facilities 
in Maine, USA. Samples taken 150m downwind were not above background 
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concentrations, whilst at one site background concentrations were measured at 
90 m downwind. Reinthaler et al.’ l 2  measured concentrations of airborne 
micro-organisms at a number of waste handling and treatment facilities in 
Austria. At one composting site concentrations of bacteria were greater at 700 m 
than at 500 and 600m, which was attributed to vehicle movements. Increased 
counts in residential areas adjoining the facility were ascribed to neighbouring 
farms. However, based on the data collected, the authors concluded that 
significantly lower counts were measured at distances greater than 200 m from 
the source. 

Two hundred metres was the distance in which concentrations of A.fumigatus 
and total mesophilic bacteria were found to reach background concentrations by 
Gilbert et aZ.113 This was used as the basis for the recommendation that routine 
sampling at a composting facility should be carried out if a ‘sensitive receptor’ lies 
within 200m of the site boundary.l14 

In an attempt to assess potential adverse impacts, Millner et a l l o 5  conducted a 
comprehensive review of published data. The authors considered a number of 
different studies where downwind bioaerosol concentrations had been measured, 
and concluded: ‘the data have indicated that at distances of 250-500 feet 
[76-152 m] from the compost facility perimeters the airborne concentrations of 
A.  fumigatus were at or below background concentrations’. 

By contrast the waste regulator in England and Wales (the Environment 
Agency) established a position in 2001 against ‘permitting any new composting 
process (or modification to an existing process) where the boundary of the facility 
is within 250 metres of a workplace or the boundary of a dwelling, unless the 
application is accompanied by a site-specific risk assessment, based on clear, 
independent scientific evidence which shows that the bioaerosol levels are and 
can be maintained at appropriate levels at the dwelling or workplace’. The basis 
for this statement was work carried out by Wheeler et who monitored 
bioaerosol dispersal from three composting facilities in England. Samples were 
collected downwind at the facilities using filters held in personal dust samplers 
designed for use in occupational exposure assessments. The data were modelled 
using the United States Environment Protection Agency SCREEN3 model, and 
estimates of the distances to assumed reference concentrations of 1000 cfu mP3 
for total bacteria, 1000 cfu mP3 for total fungi, and 300 cfu m-3 for Gram-negative 
bacteria were made. Despite modelling positive slopes (increases in concentrations 
with distance from source) on a number of instances (which were ascribed to 
additional emissions and probably also reflected the small sample sizes), the 
authors concluded that concentrations generally reached the reference levels 
within 250m of the source. Wheeler et ~ 1 . ~ ~  did, however, observe that many of 
the bioaerosols formed aggregates large enough to exhibit non-gaseous behaviour. 
It was suggested therefore that concentrations would decline with distance at a 

‘ I 2  F. F. Reinthaler, D. Haas, G. Feierl, R. Schlacher, F. P. Pichler-Semmelrock, M. Kock, G. Wust, 
0. Feenstra and E. Marth, Zentralbl. Hyg. Umweltmed., 1998/99, 202, 1-17. 
E. J. Gilbert, A. Kelsey, J. D. Karnon, J. R. M. Swan and B. Crook, Proceedings of the 2002 
International Symposium on Composting and Compost Utilization, Ohio, USA. 

’ l4 E. J. Gilbert and C. W. Ward, Standard Protocol for the Sampling and Enumeration of Airborne 
Micro-organisms at Composting Facilities, The Composting Association, Coventry, UK, 1999. 
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greater rate than a Gaussian dispersal model would predict. 
collected bioaerosol samples adjacent to a biofilter and 

trommel screen and at downwind sampling points at 150m at a composting 
facility in Germany. They used the data to predict dispersal using a German TA 
Luft model, and concluded that typical background concentrations would be 
reached at 500m. 

There are a number of reasons why the use of mathematical models provides 
uncertain results when used to predict bioaerosol dispersal. Most have been 
developed to simulate atmospheric transport of particles over medium to long 
ranges (for example, estimating the release of particles from smoke stacks), with 
little information available on short range (< 1 km) dispersal. Determining the 
emission rate (source term) is complex, which stems from the fact that it is often 
moving and intermittent, and there are no direct methods available at present to 
measure it directly. Most are based on estimates of emission  concentration^.^^^^^ 
Additionally, buoyancy effects caused by the release of hot air into the cooler 
atmosphere have not yet been accounted for within any reported models. 
Coupled with the high degree of variability of naturally occurring background 
 concentration^^^ and the effects of traffic movements and neighbouring bioaerosol 
sources, such as agricultural activities, the impacts composting facilities have on 
neighbouring populations requires further research. 

Danneberg et 

Summary 
Levels of airborne micro-organisms generated during the handling of compost 
can vary greatly from site to site depending on the scale and type of operation, 
and as a result different studies have reported widely differing levels. Most studies 
of micro-organisms associated with composting measure only the viable 
micro-organisms present. However, it is important to take into consideration 
that many of the ill health effects associated with inhalation of organic dusts can 
be caused by non-viable as well as viable micro-organisms . The studies reported 
here therefore underestimated the exposure to total (viable and non-viable) 
airborne micro-organisms. Microscopic counting has shown that plate counts of 
culturable micro-organisms can underestimate the numbers of workplace 
airborne micro-organisms by 10-20%.115 Marchand et ~ 1 . ~ ~  found that the 
composting method they monitored appeared to kill the Gram-negative bacteria; 
their maximum counts of viable Gram-negative bacteria were well over lo3 cfu 
m-3 but levels including the dead Gram-negative bacteria would have potentially 
been much higher. The predominant fungi measured at most composting sites are 
Penicillium spp. and Aspergillus spp.77*78*86v98 Both are naturally present in the 
atmosphere but are in greater numbers near to actively turned compost. 

It is very important that the cornposting process is properly managed. Levels of 
faecal coliforms, faecal streptococci and other potential pathogens in municipal 
waste have been shown to be greatly increased in badly managed compost.81 

The majority of studies show that the bioaerosols concentrations generally 
returned to background levels 100-500m from the site and many reach 

G. Blomquist, Analyst, 1994, 119, 53-56. 
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background levels within 250m from the compost. 
Different sampling methods, different siting of samplers and other method 

variations all mean that results may differ from study to study. Even at one 
particular site concentrations can vary greatly from hour to hour by more than 
10-fold.ll6 Different composting activities have a dramatic effect on the levels of 
microbial emissions, as can weather conditions and wind speed and direction. l 1  

The moisture content of the compost also affects the bioaerosol levels.74 This 
makes it difficult to predict 'typical' emissions of bioaerosols from composting 
operations and to equate this with respiratory hazard. However, an overall 
pattern is for a higher than normal exposure to bacteria, including Gram-negative 
bacteria, actinomycetes and fungi which have known potential to cause ill health. 

5 I11 Health Case Studies 
Few studies combine health data and exposure data, making any conclusions 
about dose responses hard to draw. 

Sensit isation 
Bunger et a1.118 carried out a cross sectional study, in Germany, to look at work 
related health complaints and immunological markers of exposure to bioaerosols 
among biowaste collectors and compost workers. 58 compost workers (mean 
duration of employment 3 years), 53 biowaste collectors (mean duration of 
employment 1.5 years) and 40 controls took part. The levels of specific IgG 
antibodies to fungi and bacteria were measured as immunological markers of 
exposure to bioaerosols. At the composting plants non-compostable materials 
were removed by manual sorting, the biowaste was mixed with shredded garden 
waste and piled in rows and the finished compost was sieved. 

The levels of specific IgG antibodies to A.fumigatus, A.  nidulans, A. niger, A. 
versicolor, Penicillium spp. Saccharopoylyspora hirsuta, Saccharopolyspora 
rectivirgula, Saccharomonospora viridis and Streptomyces thermovulgaris were 
measured. 

The compost workers were found to have significantly more symptoms and 
diseases of the airways and skin than the control subjects. These included 
tracheobronchitis, mucous membrane irritation, sinusitis, eczema, dermatom ycosis, 
pyoderma, nausea and ear inflammation. One compost worker complained of 
typical ODTS symptoms. Severe cases of infection or EAA or asthma were not 
found. Twenty compost workers had one or several increased antibody 
concentrations compared with only three biowaste collectors and one control. 
Significantly higher antibody titres to A. furnigatus were measured in workers at 
the composting plants. Compost workers also had higher titres to the other 

'16 A. Neef, A. Albrecht, F. Tilkes, S. Harpel, C .  Herr, K. Liebl, T. Eikmann and P. Kampfer, 
Schriftenr. Ver. Wusser Boden Lufthyg., 1999, 104, 655-664. 

11' R. Hofman, R. Bohm, G. Danneberg, S. Gerbi-Rieger, E. Gottlich, A. Koch, M. Kuhner, V. 
Kummer, K. Leibl, W. Martens, T. Missel, A. P. U. Neef, R. Rabe, B. Schilling, F. Tilkes and P. 
Wieser, Schrijtenr. Ver. Wasser Boden Lu fhyg . ,  1999, 104, 1-80. 

'18 J. Bunger, M. Antlauf-Lammers and T. G. Schulz, Occup. Environ. Med., 2000, 57, 458-464. 
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fungal antigens compared to biowaste collectors and control subjects. Significantly 
increased antibody titres were also obtained for Saccharopolyspora rectivirgula 
and Streptomyces thermouulgaris. The concentrations for Saccharopolyspora 
hirsuta were also increased. There was a significant association between 
diagnosed diseases and increased IgG antibodies in the compost workers. There 
was also significant association between the duration of employment of the 
compost workers and the increased IgG titres, suggesting progressive development 
of IgG antibody responses with duration of exposure. 

The workers involved in this study had been in the industry for a relatively 
short length of time (three years). Longitudinal studies into the long-term health 
effects of exposure to compost bioaerosols are needed to investigate whether 
workers who develop IgG against the allergens to which they are occupationally 
exposed go on to develop occupationally related symptoms. 

Brown et a1.'19 reported a case study of a man who developed hypersensitivity 
pneumonitis after working on the compost in his garden. Symptoms included 
respiratory difficulty about two hours after commencing work, fatigue, a 
non-productive cough, fever, chills, and pain in the joints. The patient made a full 
recovery within a few days, but the symptoms reoccurred on two subsequent 
occasions. The patient was found to have precipitating antibodies to Thermoac- 
tinomyces vulgaris and positive skin prick test to Aspergillus. The patient also had 
precipitating antibodies against an extract made from his compost pile. The 
patient had spent some considerable time gardening with the compost, working 
long hours every weekend. However, no information was reported on his possible 
exposure levels. 

Upper Airway Inflammation 
Douwes et ~ 1 . ~ ~ 9 ' ~ '  carried out a small study on 14 Dutch compost workers and 
10 controls. For the duration of the study, nasal lavage was performed before and 
after the work shift on Mondays and Fridays. Mean personal dust and endotoxin 
exposures ranged from 0.4 to 3.1 mg mP3 and 50 to 100 EU mP3 respectively, and 
glucans ranged from 0.36 to 4.85 pg m-3. Fungi levels were indicated to be over 
lo6 cfu mP3, total bacteria lo9 cfu m-3 and Gram-negative bacteria lo4 cfu mP3. 
There was a cross shift increase in total cells and inflammatory mediator levels in 
the workers and a decrease in the controls. Total cells and inflammatory 
mediator levels in the workers were elevated pre-shift on Mondays compared to 
controls, and were more elevated at higher than lower endotoxin exposures. 
Occupational exposure in the compost workers was found to cause acute and 
(sub-)chronic non-immune or type 111 allergic inflammation in the upper airways. 
The authors suggest this is induced by non-allergic pro-inflammatory agents such 
as endotoxins and p( 1 -+3)-glucans. 

J. E. Brown, D. Masood, J. I. Couser and R. Patterson, Ann. Allergy, Asthma Immunol., 1995,74, 
44-47. 
J .  Douwes, H. Dubbeld, L. van Zwieten, I. Wouters, G. Doekes and D. Heederik, Ann. Agric. 
Environ. Med., 1997, 4, 149-151. 
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Cytotoxic Efect of Compost 
Non-immunological factors, such as cytotoxic effects, can also cause inflammatory 
responses. Cytotoxic responses have been linked to work related ill health in 
workers exposed to organic dusts. Roepstorff and Sigsgaard12' used a cytotoxic 
assay to test a range of organic dusts and found that the most aggressive dusts 
tested were those with a high microbial content. Compost dust ( 5  week old 
organic household waste compost) and grain dust exerted an effect at very low 
concentrations after two hours incubation with monkey kidney cells and human 
lung carcinoma cells. The dusts tested, in order of decreasing cytotoxic effect, 
were compost, grain, swine and cotton. Further tests confirmed that the greatest 
cytotoxic potential occurred when the microbial activity was at its height in the 
composting process. However, pure endotoxin did not show any cytotoxic 
activity in the assay.'22 Further investigations are required to find out which 
microbially associated components are responsible for the cytotoxic potential. 

General Ill Health 
The outcome of a large study on the health of a population living near to a grass 
and leaf composting plant at Islip, New York was recently reported.Io6 
Sixty-three people living near the site and 82 controls were asked to keep a 
symptom diary. Individual personal exposure data were not collected, but 
bioaerosols were measured at fixed sites. Daily maximum A. fumigatus counts 
ranged from 30 to 19 000 spores m-3. Average counts were 50 spores mP3 at the 
control neighbourhood, 100 spores m-3 in the study neighbourhood and 500 
spores mP3 at the composting facility. Elevated spore counts (counts exceeding 
300 spores mP3) occurred in 15% of the counts in the study neighbourhood, in 
nearly 20% of the counts at the composting facility and in less than 5% of the 
counts at the control sites. When the study neighbourhood was downwind of the 
composting facility spore counts averaged four times the average background 
level. There was no evidence of A.  fumigatus being associated with increases in 
respiratory or irritative symptoms, but there was an association with ragweed 
pollen (a common inhalant allergen), ozone, temperature, and time since the start 
of the study. Within the size limitation of the study, it was concluded that any 
major increase in allergy and asthma symptom prevalence in people living near 
the site was too small to detect, even though residents were exposed to elevated 
concentrations of A.  fumigatus as a result of operations at the compost facility. 
Recer et u Z . , ' ~ ~  reporting on the same study, recommend that since composting 
facilities are a permanent source of A. fumigatus spore emissions, this should be 
considered when siting open air composting sites in heavily developed areas. 

Cobb et al.' 24 investigated health complaints associated with commercial 
processing of mushroom compost. They could not demonstrate a significant 
health hazard. A comparison group, with no exposure to compost, had similar 

lZ1 V. Roepstorff and T. Sigsgaard, Ann. Agric. Environ. Med., 1997,4, 195-201. 
1 2 2  V. Roepstorff and T. Sigsgaard, Waste Manage. Res., 1997, 15, 189-196. 
1 2 3  G. Recer, E. Horn, K. Hill and W. Boehler, Aerobiologia, 2001, 17, 99-108. 
124 N. Cobb, P. Sullivan and R. Etzel, J .  Agromed., 1995, 2, 12-25. 
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symptoms to those living within 3000 feet [914m] of the site. 
Marth et all2’ examined the occupational health of 137 employees at different 

waste handling facilities, including two composting facilities and three waste 
sorting plants. A medical examination, questionnaire and IgE measurements 
were carried out. No statistically significant increase of allergic diseases was 
found. There were no differences in lung function between workers and a control 
group. However, workers complained of hoarseness (38 YO), cough (35%), 
respiratory infections (23%), diarrhoea (l8%), joint and muscle disorders (13%) 
and conjunctivitis (12%). 

Infection 
Asperg illosis. Under extreme circumstances, such as immunosuppression, A.  
fumigatus, an opportunistic pathogen, can cause infection. 

found that an increase in numbers of patients with invasive 
aspergillosis could not be explained by an increase in the number of Aspergillus 
conidia in the outside air. They found that the outside air contained 0-9 cfu m-3 
with A.  fumigatus numbers relatively constant, decreasing only from January to 
April. 

Leenders et 

Gastric infections. Ivens et al. 2 7  carried out a telephone questionnaire survey of 
28 composting employees working at seven plants covering household and 
garden waste. 11 % reported nausea and 11 YO reported diarrhoea, and there was a 
non-significant association between working with compost and diarrhoea. 
Among waste collectors the groups with highest exposure to total fungi or total 
micro-organisms reported fewer symptoms compared to the lower exposed 
groups. No positive trend was found, although there was an association between 
fungal exposure and diarrhoea. 

Ivens et al. 128*1 29 further investigated the relationship between the gastrointestinal 
problems and bioaerosol exposure among waste collectors. An exposureresponse 
relationship was found between nausea and endotoxin exposure and between 
diarrhoea and exposure to both endotoxins and viable fungi. Viable fungal spores 
reached levels greater than lo7 cfu mP3, total fungal spores (viable and 
non-viable) reached levels greater than 2 x lo7 cells m-3 and endotoxin levels 
reached more than 500 EU mP3. Bacteria levels were also very high, with total 
(viable and non-viable) micro-organisms exceeding 6 x lo7 cells m-3. 

investigated the health of eight compost workers. None had 
any skin problems and only one tested positive to a skin prick test against 10 
common inhalant allergens. Mean total dust, total micro-organisms and 
endotoxin were 0.62 mg m-3, 5.44 x lo3 cfu m-3 and 0.8 ng m-3 respectively. 

Sigsgaard et 

125 E. Marth, F. F. Reinthaler, K. Schaffler, S .  Jelovcan, S .  Haselbacher, U. Eibel and B. Kleinhappl, 

lZ6 A. Leenders, M. Behrendt, A. Luijendijk and H. Verbrough, J. Clin. Microbiol., 1999,1752-1757. 
12’ U .  Ivens, 0. Poulsen and T. Skov, Ann. Agric. Environ. Med., 1997, 4, 153-157. 
1 2 *  U. Ivens, N. 0. Breum, N. Ebbehoj, B. H. Nielsen, 0. Poulsen and H. Wurtz, Scand. J. Work 

lZ9 U. Ivens, J. Hansen, N. 0. Breum, N. Ebbehoj, M. Nielsen, 0. Poulsen, H. Wurtz and T. Skov, 

Ann. Agric. Env. Med., 1997, 4, 143-148. 

Environ. Health, 1999, 25, 238-245. 

Ann. Agric. Environ. Med., 1997, 4, 63-68. 
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Gastrointestinal symptoms, and ever having experienced vomiting or diarrhoea 
in relation to work, were significantly more common in the composting industry 
than in controls. 

Summary of Ill Health 
There is a low incidence of serious chronic work related disease in compost 
workers (i.e. asthma, extrinsic allergic alveolitis). However, several of the studies 
show the 'early' responses to the microbial exposures of development of raised 
levels of IgG and inflammatory mediators in the workers.118~130 Several have 
also reported a link between gastrointestinal symptoms and working with 
 omp post.^^*'^^ More information is required on whether compost workers who 
have developed raised levels of IgG and inflammatory mediators go on to 
develop work related diseases/ill health. 

Although several of the studies reporting ill health among compost workers 
also recorded very high exposure to bioaerosols, few studies have looked at the 
personal exposure levels of the workers on the site, More personal monitoring is 
needed to establish peak exposure levels which could trigger allergic response and 
to provide some dose-response data for this industry. 

There is not enough information available on the dose-response relationships 
between microbial exposure and development of ill-health. The differing 
susceptibility of individuals exposed also confuses the matter. Different people 
have differing susceptibility to microbially induced ill health. Some people, e.g. 
atopics, have a higher risk of becoming sensitised to allergens in the workplace 
even at 'low' concentrations. 

It must be noted that in many of these studies, only viable micro-organisms 
were counted. Non-viable micro-organisms can also cause allergic reactions and 
this can be a complicating factor when trying to estimate dose-response effects. 
Eduard13' estimated that IgG antibodies can be detected in response to lo5 
viable spores and lo4 non-viable spores. The results from the airborne 
micro-organism surveys reported here show that the workers involved in 
composting are potentially regularly exposed to more than lo5 viable spores. 

Very high levels of airborne endotoxin were recorded at some  site^.^^^^'^'^* 
Darragh et aL9' recorded levels up to 59 306 EU mP3. Some were well over the 
levels shown to cause acute ill health responses and with the potential to 
contribute to the development of chronic diseases.69 At present there are no 
occupational exposure limits for endotoxin. The Dutch recommended health 
based occupational exposure limit for airborne endotoxin is 50 EU m-3 (4.5 ng 
mP3) based on personal inhalable dust exposure measured as an eight hour time 
weighted average.'32 R ~ l a n d e r ~ ~  recommends a no-effect level of 10 ng m-3 (100 
EU) endotoxin. Microbial emissions from composting sites are a complex 
mixture and there is the potential of adjuvant effects when inhaling this mixture of 
toxins and allergens. 

As the micro-organisms associated with compost are such common environ- 
1 3 0  J .  Douwes and D. Heederik, Int.  J. Occup. Environ. Health, 1997, 3, S37-S41. 
1 3 1  W. Eduard, Ann. Agric. Environ., 1997, 4, 179-186. 
1 3 2  DECOS (Dutch Expert Committee on Occupational Standards), Gezondheidsraad, 1998. 
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mental contaminants that the general population are exposed to in low levels 
during their normal daily activities, it is very important that control populations 
- non-occupationally exposed populations, or populations sited some distance 
from composting activities - are included in studies aiming to collect dose-response 
data. 

Containing the compost in buildings or vessels decreases emissions to the 
general population but potentially increases compost worker exposure. There is 
very little data publishe d on exposure of workers and the public due to premises 
that use in-vessel composting methods. 

Few health based studies have recorded the duration of employment of the 
workers. Large-scale composting is a relatively new, rapidly expanding industry 
and some ill health effects may not yet have had time to develop. There is also 
some evidence of a healthy worker effect occurring. It may be that we are not yet 
seeing the health effects of long term exposure to low/medium levels of microbial 
emissions of this type. 

The people working directly with the compost are exposed to significantly 
higher levels of bioaerosols but there is, as yet, very little evidence that this is 
causing ill health. If the workers who have a somewhat higher exposure to the 
microbial emissions generated by compost are not suffering from ill health effects 
then the general public who receive a much lower exposure are unlikely to suffer 
ill health effects. There is very little evidence that people living more than 250 m 
from composting sites are exposed to microbial emissions that are significantly 
higher than can be reached ‘normally’. However, there are a few recordings of 
high levels. In one study, increased concentrations were detected 500m away 
from a composting site, with concentrations of thermophilic actinomycetes 
reaching lo6 cfu mP3 200m away.’16 Due to the A.  fumigatus content of the 
emissions there may be an increased risk to immunocompromised persons sited 
downwind of a composting site. 

Millner et ~ l . , ” ~  reporting on the discussions at a workshop of experts, posed 
the question ‘Do bioaerosols associated with the operation of biosolids or solid 
waste composting facilities endanger the health and welfare of the general public 
and the environment?’. They concluded that ‘Composting facilities do not pose 
any unique endangerment to the health and welfare of the general public’. These 
conclusions were based on data showing that compost workers, who are exposed 
to the more concentrated bioaerosols, suffer from very few work related ill health 
effects. The airborne micro-organism level for most compost sites, whilst several 
fold higher than normal outdoor levels, are generally lower than in some 
occupational industries such as the grain industry where exposure to airborne 
micro-organisms can regularly be well over one million cfu m-3.133,1 34 However, 
any exposure to airborne micro-organisms must consititute some risk to 
respiratory health and there is a need to assess the risks posed by composting 
facilities, whether actual or perceived, in the context of risks presented by other 
environmental hazards. Clearly further monitoring and epidemiological data are 
required. 

1 3 3  J.R. M. Swan and B. Crook, Ann. Agric. Environ. Med., 1998, 5, 7-15. 
1 3 4  J. Dutkiewicz, Eur. J .  Resp. Dis., 1987, 71, 71-88. 
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ARI RABL A N D  JO V .  S P A D A R O  

1 Introduction 
Incineration is a major option for the disposal of waste, advantageous because it 
greatly reduces the space requirement for landfills yet highly controversial 
because of perceived health risks from air pollution, especially dioxins. Whereas 
such fears are natural after the bad practices of the past, the decisions to be 
considered now concern new technologies, subject to stringent regulations such 
as the new Directive 2000/76/EC.' With new technologies the emission of 
pollutants is orders of magnitude lower than with the old unregulated 
incinerators that had little or no flue gas clean up. In passing we also note that 
other thermal treatment technologies (pyrolysis and gasification) are being 
developed that can have even lower impacts, 

In the present paper we offer a perspective on the health impacts of air 
pollution from incinerators, by making a number of comparisons, in terms of 
concentrations, damages and damage costs. We do not attempt a full analysis of 

* Most of this paper is drawn from Rabl, Spadaro and McGavraq2 with permission from Waste 
Management and Research, to which the reader is referred for more complete documentation; the 
numbers are essentially unchanged, except for dioxin impacts which are based on the more recent 
EPA.3 Some of the material is from Rabl and Spadaro? with permission from the Annual Review of 
Energy and the Environment, Vol. 25, 0 2000 by Annual Reviews. 

EC, Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on 
the incineration of waste. 
A. Rabl, J. V. Spadaro and P. D. McGavran, Health risks of air pollution from incinerators: a 
perspective, Waste Manage. Res., 1998, 16, 365-388. This paper received the 1998 ISWA 
(International Solid Waste Association) Publication Award. 
EPA, Exposure and Human Health Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) 
and Related Compounds: Part I l l :  Integrated Summary and Risk Characterization for 2,3,7,8- 
Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) and Related Compounds, Report EPA/600/P-00/001 Bg, 
United States Environmental Protection Agency. Washington, DC 20460, September 2000, 
available at www.epa.gov/ncea. 
A. Rabl and J. V. Spadaro, Public health impact of air pollution and implications for the energy 
system, Annu. Rev. Energy Environ., 2000, 25, 601-627. 

Issues in Environmental Science and Technology, No. 18 
Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities 
0 The Royal Society of Chemistry, 2002 

171 



A.  Rabl  and J .  V. Spadaro 

the problem of waste treatment which should involve a comparison with 
alternative treatment options, but we provide elements for such an analysis. Also 
we do not address liquid or solid residues, other than to emphasize the need for 
good management. 

Compared to land filling, incineration can greatly reduce the quantity of 
organic pollutants. As for heavy metals, while their quantity does not change, 
their form and toxicity do; however, since the residues from incineration are much 
smaller in volume and more homogeneous than the original waste, it is much 
easier to ensure proper disposal in well-managed special landfills or stabilization 
in concrete. The reduction of waste volume is about a factor of 4-10, if one does 
not take into account the nature of the residues remaining after incineration. But 
most of the residue consists of bottom ash or slag, relatively harmless because the 
toxic metals tend to concentrate in the fly ash instead. Incinerator slag can be 
used as road fill, requiring only minor treatment. Fly ash can be stabilized in 
concrete, with negligible risk of lixiviation.' 

If most municipal solid waste (MSW) is put into landfill, the land requirement 
is so large that sooner or later the land will be reused for other purposes, with 
attendant health risks for future generations. With incineration, by contrast, the 
health risks are borne mostly by the generation that produced the waste. 

We quantify, as far as data and models are available, the damage due to air 
pollution by carrying out an analysis of impact pathways (environmental fate) 
whose principal steps are the following: 

specification of the emissions (e.g. kg s-' of particles emitted by stack); 
calculation of increased pollutant concentrations in all affected regions (e.g. pg 

calculation of damages (e.g. number of asthma attacks due to these particles, 

monetary valuation of this damage (e.g. multiplication by the cost of an asthma 

The resulting values are summed over all receptors (population, plants, 
buildings,. . .) that are affected, choosing the temporal and spatial boundaries of 
the analysis such as to ensure that essentially all the damage is taken into account. 
We draw on the major studies of damage costs of pollution in the USA6,7 and 
Europe;' the latter, known as the ExternE Project of the European Commission, 

mP3 of particles, using models of atmospheric dispersion); 

using a dose-response function*); 

attack). 

* For air pollutants also known as exposure-response or concentration-response (CR) functions. 

B. Germaneau, B. Bollotte and C. Defosse, Leaching of Heavy Metals by Mortar Bars in Contact 
with Drinking and Deionized Water, Emerging Technologies Symposium on Cement and Concrete in 
the Global Environment, Portland Cement Association, 10-1 1 March 1993, Chicago, IL. 
ORNL/RFF, External Costs and Benejts of Fuel Cycles, Prepared by Oak Ridge National 
Laboratory and Resources for the Future, ed. R. Lee, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, 
T N  37831, 1994. 

' R. D. Rowe, C.M. Lang, L. G. Chestnut, D. Latimer, D. Rae, S. M. Bernow and D.White, The New 
York Electricity Externality Study, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1995. 

* ExternE, ExternE: Externalities of Energy. Vol. 7: Methodology 1998 Update (EUR 19083); Vol. 8: 
Global Warming (EUR 18836); Vol. 9: Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, 
Transport and Waste (EUR 18887); Vol. 1 0  National Implementation (EUR 18528). Published by 
European Commission, Directorate-General XII, Science Research and Development. Office for 
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is continuing and the authors are active participants. Since all of these studies 
have found the damage costs of air pollution to be dominated by health impacts, 
we focus on health in the present paper. 

To begin we comment on several key issues. The first is site dependence: a ton 
of SOz emitted in a big city causes severe health damage, but emitted in the 
middle of the ocean its health damage is negligible. Site dependence is explicitly 
taken into account in the impact pathway analysis. This realism is an awkward 
complication for the presentation of the results and their use for public policy. 
How could one obtain results that are 'typical' and draw general conclusions? 

To set the stage for general conclusions, we show results calculated by detailed 
site-specific modelling and compare them with a simple formula (the 'uniform 
world'model) that follows from conservation laws in the limit of uniform receptor 
density. We find the simple formula instructive because it gives an order of 
magnitude estimate; for primary pollutants the true damage can be about three 
times smaller or six times larger depending an stack height and type of site (rural 
us. urban). For secondary pollutants the variability with site is much weaker, 
about & 50% for nitrates and sulfates (for the same average population density). 

The second key issue concerns epidemiology: the crucial assumption for our 
calculations of health impacts is linearity of incremental damage with incremental 
exposure. In reality the dose-response functions may well have thresholds and 
curvature, but there are insufficient data to justify non-linear models for our 
calculations. Linearity is commonly assumed for carcinogens (and justified by the 
data for some although not all carcinogens).' Linearity is also indicated for 
population level mortality impacts of the classical air pollutants, especially 
PM.'o~" Note that for the calculation of incremental damage a threshold has no 
effect if it is below background exposure: a 'hockey stick' gives the same results as 
a line through the origin with the same slope. 

Linearity has important implications for public policy. It directs the analysis 
toward the total population dose rather than peak individual doses, at least as far 
as new clean technologies are concerned because their emissions are so low that 
even the highest individual dose does not entail any significant augmentation of 
individual risk; also the analysis must extend over large regions to capture most 
of the damage. Furthermore, linearity implies that there is no safe level for 
incremental emissions. Since the cost of pollution control is high and increases 
strongly as emissions are reduced further, rationality calls for risk comparisons 
and cost-benefit analysis. 

The third key issue concerns monetary valuation. Monetization greatly 
simplifies the presentation of the results because it converts a large number of 

Official Publications of the European Communities, L-2920 Luxembourg, 1998. Results are also 
available at http://ExternE.jrc.es/publica.html. 
C. H. Frith, N. A. Littlefield and R. Umholtz, Incidence of pulmonary metastases for various 
neoplasms in BALB/cStCrlfC3H/Nctr female mice fed N-2-fluorenylacetamide, J .  Nut. Cancer 
Inst., 1981, 66, 703-712. 

lo  M. J. Daniels, F. Dominici, J. M. Samet and S. L. Zeger, Estimating particulate matter-mortality 
dose-response curves and threshold levels: an analysis of daily time-series for the 20 largest U S  
cities, Am. J .  Epidemiol., 2000,152,397-406; see also Comment in: Am. J .  Epidemiol., 152,407-412. 
C. A. Pope, Invited commentary: particulate matter-mortality exposure response relations and 
threshold, Am. J .  Epidemiol., 2000, 152, 407-412. 
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incommensurate impacts to a common unit. However, in view of the controversies 
surrounding the monetary valuation of mortality, some people prefer to refrain 
from an economic valuation and use instead a multicriteria analysis. For that 
purpose we point out that about 85% of our health damage cost estimates is due 
to premature mortality; thus the damage costs are approximately proportional to 
the years of life lost. 

Going down the steps of an impact pathway analysis, the results come 
progressively closer to criteria of direct concern, but involve progressively more 
assumptions and uncertainties. It is therefore advisable to consider a gamut of 
different comparisons. As illustration we consider a scenario where all municipal 
solid waste (MSW) is incinerated with emissions equal to the limit values of the 
EC Directive.’ We offer the following comparisons, to the extent that suitable 
data are available: 

incremental concentration (or dose) compared to background concentration 

incremental concentration (or dose) compared to health guidelines (EC or WHO); 
health risks from different pollutants compared to each other; 
incremental damage cost compared to the cost of incineration itself. 

Rabl, Spadaro and McGavran2,* provide two additional comparisons, based on 
the same assumptions, 

incremental emission compared to other emissions (natural and anthropogenic, 

incremental years of life lost compared to other risks of everyday life. 

The comparisons of emissions and of concentrations are instructive because they 
show whether MSW is significant relative to other pollution sources that one may 
or may not be able or willing to reduce. It also has the great advantage of being 
unaffected by the dominant source of uncertainty, namely epidemiology. 

(or dose); 

e.g. cars); 

2 Emissions 
Pollutants 
In terms of total environmental costs the greenhouse emissions, especially carbon 
dioxide (COZ) and methane (CH4), are likely to dominate. However, most of their 
impacts are in categories other than direct health effects. Furthermore, an 
inventory of relative greenhouse gas emissions for alternative MSW treatment 
options would require fairly detailed specification of the landfill or other 
alternatives, in particular how much of the CH4 from the decay of organic matter 
is captured. That is beyond the scope of the present paper, and so we limit our 
discussion to the other air pollutants. 

We consider the ‘classical air pollutants’: the primary pollutants particulate 
matter (PM), nitrogen oxides (NO,), sulfur oxides (SOz), volatile organic 

* The damage costs in the present paper are different from those in our earlier publications because 
the methodology has been evolving, but, apart from dioxin, the differences are negligible. 
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compounds (VOC) and carbon monoxide (CO), as well as the secondary air 
pollutants nitrates, sulfates and ozone ( 0 3 ) .  In addition we discuss heavy metals 
and dioxins (the 'micropollutants'). We pay special attention to the latter because 
fear of dioxins is one of the main reasons for vehement opposition to most waste 
incineration projects. 

Dioxin is a name for a family of 75 chlorinated aromatic compounds, to which 
one might add 135 closely related compounds, the polychlorinated dibenzofurans. 
Several of these are highly toxic, the most toxic and carcinogenic being 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, usually abbreviated TCDD. Dioxins and 
furans can be produced in trace quantities during the combustion of chlorinated 
organic compounds. They are destroyed by exposure to light within hours, but in 
the soil they may persist for more than ten years.12 Implicated in the Seveso 
accident 1976 and blamed for health effects from the defoliation with Agent 
Orange in Vietnam, dioxins have acquired a frightful reputation. 

Dioxins are not produced intentionally; rather, they are an undesirable 
byproduct of certain industrial processes. An important source is incineration of 
chlorinated plastics - which is one of the reasons why there has been so much 
opposition to waste incineration. But sources of dioxins are ubiquitous, and even 
the burning of ordinary wood produces some. Thus it comes as no surprise to find 
evidence for dioxins in preindustrial times (ref. 13, vol. 11, p. 3.146). It is convenient 
to state all dioxin data as TEQ =toxic equivalent 2,3,7,8-TCDD, and we will do 
so throughout this paper. 

Data and Regulations 
Emissions depend on the composition of the waste and on the equipment used to 
treat the waste, especially the flue gas clean up; for a given installation the 
emissions can vary with varying operating conditions. Figure 1 shows the 
concentration of pollutants in the flue gas, as measured for older plants, and 
compares them with regulations in the US and Europe. The concentrations are 
expressed in terms of m3 at 273 K and 101.3 kPa. The data for older plants are 
mostly based on data from the UK as reported by Williarn~. '~ The regulations in 
the USA have been in effect for new incinerators since 1991. In the European 
Union the EC Directives of 1989 have provided comparable reg~la t ion , '~  now 
replaced by the new Directive 2000/76/EC,' to take effect by the end of 2002. The 
limit values of the latter are indicated in the labels of Figure 1. 

The dioxin data in Figure 1 are expressed as TEQ (toxic equivalent of TCDD), 
assuming TEQ =total dioxin/60 as typical value for waste incinerators.'3 For 
MSW incinerators in the USA EPA indicates an average dioxin emission of 
0.0000001 g kgwaste-', converted to 20 x mg mP3 by assuming 5.15 m3 

F.H. Tschirley, Dioxin. Sci. Am., 1986, 254 (Feb.), 29. 
EPA, Estimating Exposure to Dioxin-like Compounds, Report EPA/600/6-88/005Ca, b and c, 
United States Environmental Protection Agency, Washington, DC 20460, June 1994. 
P. T. Williams, Pollutants from Incineration: an Overview, in Waste Incineration and the 
Environment, ed. R. E. Hester and R. M. Harrison, Issues in Environmental Science and 
Technology No. 2, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1994, pp. 27-52. 
EC, Directives 89/369/EEC and 89/429/EEC on the incineration of municipal waste. 
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Figure 1 Emissions of 
MSW incinerators. The 

limit values of the EC 
Directive' are indicated in 
the labels. The bars show 
the emissions in units of 
the EC limit values, on 

logarithmic scale. 
Measured data for older 

incinerators are mostly for 
UK data, as cited in 

Table 1 of William~,'~ the 
error bars indicating range 

of values. 
US = New Source 

Performance Standards in 
USA, as cited in 

Steverson.' * 
Vienna =measured data 
for MSW incinerator of 

Vienna, Austria. 

Dioxins, 0.1 ngl m3 

CO, 5 0 m g l r n 3  

HCI, l O m g / r n 3  

S 0 2 ,  50mg/m3 

N02, 2 0 0 m g l r n 3  

PM, 1 0 m g / m 3  

0 01 0.1 1 10 1 0 0  1000 

kgwaste.16 For industrial waste incinerators built before 1980 Table 4 of Jones et 

We do not show toxic metals in Figure 1 because different regulations are 
formulated in terms of different combinations of metals. The limit values of EC' 
are listed in Table 1, together with a typical breakdown according to ETSU.16 In 
the past much of the Hg and Pb came from batteries, a contribution now greatly 
reduced thanks to recycling (especially of Pb  in car batteries) and elimination at 
the source (Hg in household batteries). 

The annual average of real emissions is lower than the limit values (assuming 
that the regulations are enforced) because the operator of an incinerator must 
allow for a sufficient safety margin to cope with fluctuations. The margin depends 
on the pollutant and on the installation. Lacking data for new incinerators, we 
assume emissions equal to the limit values of EC.' 

There are technologies that are already much better than the limit values of 
EC.' A particularly interesting one is the MSW incinerator in Vienna which has 
been operating in its present version since 1992.19 It is a showcase for clean 
technology, from the sophisticated clean up equipment (emissions monitored and 

shows 1-7 x lop6 mg m-3 TEQ. 

l6 ETSU, Economic Ecaluation of the Draft Incineration Directiue, Report for the European 
Commission DGl1 ,  ETSU, Harwell Laboratory, Didcot, Oxfordshire OX11 ORA, UK, 1996. 

l 7  P.H. Jones et a/., The global exposure of man to dioxins: a perspective on industrial waste 
incineration, Chemosphere, 1993, 26, 1491-1497. 
E.M. Steverson, The US Approach to Incinerator Regulation, in Waste Incinerution and the 
Enuironmenr, ed. R. E. Hester and R. M. Harrison, Issues in Environmental Science and 
Technology No. 2, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1994, pp. 113-135. 

i9 Wien, Spittelau District Heating Plant: a Description of the Works and Functions. Fernwarme 
Wien, Spittelauer Lande 45, A-1090 Wien 9, 1995. 
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Table 1 k n i t  values of 
EC' for toxic metals. 

Metal or group of metals Limit values, mg m-3 

Where the limit values are Hg 0.05 
given as sum of emissions Cd + T1 0.05 

for a group of metals, a 
typical breakdown is 

indicated according to 

Cd=81°h ofsumofCdandT1 

As + CO + Cr + Cu + Mn + Ni + Pb + Sn + Sb + V 0.5 

As = 3%, Cr = 6%, Ni = 34% and Pb  = 22% of sum of 
As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Sb and V 

data of ETSU.' 

publicly displayed in real time) to the exterior (designed by the painter and 
architect Hundertwasser). Measured data for this installation are included in 
Figure 1. 

Even better performance can be achieved with various versions of pyrolysis. An 
example is the one developed by Siemens and called thermolysis, with several 
features that minimize emission of pollutants and production of residues.20 The 
fly ash trapped by the electrofilter is sent back into the combustion chamber 
where it becomes part of the slag. The gas leaving the pyrolysis unit is burned at 
1300°C to minimize the formation of dioxins. Liquid emissions are zero because 
wastewater is evaporated. The process has reached technical maturity with a unit 
in Furth, Germany, which has begun operations with a capacity of 100 000 000 kg 
yr-'. Clearly there has been impressive progress in pollution control. 

Another interesting technology is the co-incineration of wastes in cement kilns, 
as replacement of conventional fuels. Even though only certain wastes of 
sufficiently constant composition are suitable, for instance used oils, used 
solvents, and shredded tires, cement kilns can make a very significant contribution 
to the management of the waste problem. They are especially well suited for toxic 
organic wastes because the temperatures are higher and residence times longer 
( 5  s between 1500 and 2000°C) than in most specialized waste incinerators (2 s at 
1200°C). Furthermore, the fly ash is added to the raw materials and will thus be 
immobilized in the resulting cement. Note that stabilization in concrete is 
considered one of the best available techniques for the management of fly ash. 
Measurements have shown that leaching of toxic metals is negligible (well below 
regulatory limits) even when concrete is doped with toxic metals at concentrations 
orders of magnitude higher than regular concrete; in particular for Cd and Pb no 
significant increase in leaching rate was detectable between regular and doped 
concrete.' 

Energy Recovery and Avoided Emissions 
There is another consideration: avoided emissions by virtue of energy recovery 
which can render the net emissions attributable to waste incineration much lower 
than the above values. Of course, net emissions depend on the energy source that 
is avoided. Obviously, the dirtier the displaced source, the lower the net 
2o B. Mortgat, PTR de Siemens: avenement de l'ere industrielle de la thermolyse des dechets (PTR of 

Siemens: the arrival of the industrialization of pyrolysis of wastes), Enuironnernent and Technique, 
NO. 160, Oct.1996, 61-66. 
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Table 2 Net emission of pollutants from MSW incineration, assuming emission equal to limit values of EC,' with flue 
gas volume 5.15 N m3 kgwastep1, and 2.00 kW h kgwaste-l heat recovery. Data for avoided emissions from Tabet.21 

I f  incinerator displaces gas fired boiler 
or furnace furnace @1% S 

Incinerator Avoided Credit per Net Avoided Credit per Net 
emission emission kgwaste emission emission kgwaste emission 

If incinerator displaces oil fired boiler or 

g kgwaste-' g (kW h)-' g kgwaste-l g kgwaste-' g (kW h)-' g kgwaste-' g kgwaste-' 

PMlo 0.052 0.00 0 0.052 0.11 0.21 1 -0.16 
NO2 1.03 0.24 0.485 0.545 0.70 1.393 -0.363 
SO2 0.258 0.00 0 0.258 2.12 4.235 - 3.978 
C02 862 219 438 423 324 647 21 5 

emissions. Even though MSW is a dirty fuel, its incineration with new 
technologies emits less than cleaner fuels with old technologies. 

This is illustrated by the examples in Table 2, showing net emissions for three 
fairly typical conditions: 

(a) no energy recovery (2nd column); 
(b) the heat from the incinerator displaces a gas fired boiler (5th column); 
(c) the heat from the incinerator displaces an oil fired boiler (8th column). 

For heat recovery we assume 2.0kW h kgwaste-' as typical thermal energy 
production by incinerators coupled to a district heating system, based on data for 
MSW incinerators in Paris and in Vienna. Data for avoided emissions are 
adapted from Tabet.21 The SO2 emissions are proportional to the sulfur content 
of the fuel since boilers and furnaces for space heating do not have flue gas 
desulfurization. Here we assume oil with a sulfur content of 1%. To explain the 
calculations for Table 2, take particulate matter for which the emission is 0.052 g 
kgwaste-'. If heat recovery displaces an oil fired boiler that emits 0.1 1 g (kW h)-', 
the credit per kg of waste is 0.1 1 g kW h-' x 2.0 kW h kgwaste-' = 0.21 1 g kgwaste-'; 
the net emission is thus 0.052-0.211 = -0.16 g kgwaste-' (numbers have been 
rounded from original spreadsheet). 

Emissions Scenario 
Since incineration is of greatest interest and concern if it is used on large scale, we 
consider in this paper the consequences of a scenario where all MSW is 
incinerated. For the quantities of MSW, the data of Denison and Ruston22 
indicate 250-750 kg yr-' per capita in industrialized countries during the mid- 
1980s. There is a tendency for waste to increase with general wealth, but this is 
compensated by source reduction and efforts to recycle. On balance we assume: 

2 1  J. P. Tabet, Une technologie respectueuse de la qualite de l'air: la cogeneration (Cogeneration: a 

22 R. A. Denison and J. Ruston, Recycling and Incineration: Evaluating the Choices, Island Press, 
technology that respects air quality), Les Entretiens de la Technologie, mars 1996. 

Washington, DC, 1990. 
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MSW production = 500 kgwaste yr-I per capita (1)  
as a typical round number. To calculate the emissions per kg of waste or per 
capita, we multiply the limit values of Figure 1 by a typical value of flue gas volume: 

3 Dispersion and Peak Concentration 
Dispersion Models 
For most air pollutants atmospheric dispersion is significant over hundreds to 
thousands of km.23 Both local and regional effects are important. We have 
therefore used a combination of local and regional dispersion models. 

To model dispersion over the short range, up to tens of km from the source, the 
gaussian plume is considered adequate, and we have used the ISC a 
gaussian plume model approved by the EPA. Over such short distances the 
depletion rates of the pollutants under consideration are negligible; hence the 
same calculation gives the peak concentration for all pollutants. 

At the regional scale we have used two different models, the Harwell Trajectory 
model as adapted by Krewitt et al.25 for the EcoSense software used by ExternE, 
as well as the EMEP model of the Norwegian Meteorological S e r ~ i c e , ~ ~ . ~ ~  the 
model chosen for the official allocation of acid rain budgets among the countries 
of Europe. 

These dispersion calculations have been coupled with an integration over 
population data, using two software packages developed independently for this 
purpose: EcoSense and P a t h W a y ~ 2 . 0 . ~ ~  Whereas EcoSense includes the Harwell 
Trajectory Model, for the PathWays2.0 calculations we have used EMEP results. 
Both sets of calculations use the ISC model for the local dispersion. We have 
compared the results for total damage per kg of pollutant between these two sets 
of calculations and found agreement within approximately ~OYO.~’ Ozone 
damage due to the precursor NO, has been calculated by Rabl and E ~ r e , ~ ’  using 
the EMEP results of S i m p ~ o n . ~ ~  

2 3  J. H. Seinfeld and S. N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to Climate 
Change, John Wiley and Sons. New York, 1998. 

2 4  R. W. Brode and J. Wang, User’s Guide for  the Industrial Source Complex (ISC2) Dispersion Model, 
Vols. 1-3, EPA 450/4-92-008a, EPA 450/4-92-008b and EPA 450/4-92-008~, US Environmental 
Protection Agency, Research Triangle Park, NC 2771 1, 1992. 

2 5  W. Krewitt, A. Trukenmueller, P. Mayerhofer and R. Friedrich, ECOSENSE -an Integrated Tool 
for Environmental Impact Analysis, in Space and Time in Environmental Information Systems, ed. H. 
Kremers and W. Pillmann, Umwelt-Informatik aktuell, Band 7, Metropolis-Verlag, Marburg, 1995. 

26 H. Sandnes, Calculated Budgets for Airborne Acidifying Components in Europe, EMEP/MSC-W 
Report 1/93, Norwegian Meteorological Institute, PO Box 43, Blindern, N-0313 Oslo 3, July 1993. 

2 7  D. Simpson, Photochemical model calculations over Europe for two extended summer periods: 
1985 and 1989. Model results and comparison with observations, Atmos. Environ., 1993,27A, 921-943. 

’* P. S. Curtiss and A. Rabl, Impact Analysis for  Air and Water Pollution: Methodology and Software 
Implementation, in Environmental Modeling - Vol. 3, ed. P. Zannetti, 1996, Chapter 13, pp. 393-426. 

29 A. Rabl and J.V. Spadaro, Environmental damages and costs: an analysis of uncertainties, 
Environ. Int., 1999, 25, 29-46. 

30  A. Rabl and N. Eyre. An estimate of regional and global 0, damage from precursor NO, and VOC 
emissions, Environ. Int., 1998, 24, 835-850. 
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Figure 2 Maximum 
incremental concentration 7 
c,,, due to incinerator, in 

ng 111-~, for an emission 6 

5 
rate of 1000kg yr-', as 

function of stack height, 
calculated with ISC24 for 4 

urban conditions 
3 

2 

Cmax [ng/m3] for 1 t/yr 

0 l l  
Om 50 m 100 m 150m 200m 250m 

Stack height 

Peak Concentrations 
Peak concentrations occur within a few km of the source. Figure 2 shows the 
variation of the peak concentration Cmax (annual average), calculated by ISC for 
urban conditions with meteorological data for Paris. The value of Cmax decreases 
strongly as the stack height is increased. By contrast to the value of Cmax, its 
location does not vary much with stack height; this comes about because of a 
complicated interplay between stack height, atmospheric stability classes and 
height of boundary layer. For this calculation Paris appears to be quite a 
representative choice: the wind speeds are average, and the wind directions are 
relatively uniform. 

An interesting comparison emerges when one combines Figure 2 with the 
emissions data in Figure 1 and Table 1. Let us consider an MSW incinerator with 
annual throughput of 0.25E9 kg yr-l, corresponding to a city of half a million 
with the assumed scenario. If this incinerator has a stack height of 100 m and the 
emissions equal the limit values of EC,' one readily finds the maximum 
incremental concentration values Cmax in Table 3. 

For comparison with Cmax we show typical concentrations that have been 
measured in urban and rural environments. The concentrations for heavy metals 
are for Europe; note that Pb in Europe for the period of the data is high because 
unleaded gasoline has become compulsory for new cars only since the beginning 
of the 1990s. 

Column seven, Urban/cmax, shows that the highest increment due to the 
assumed incinerator is small compared to existing backgrounds in urban or 
industrial environments; this is the case even for Hg which has the lowest ratio 
Urban/cmax = 4. For cases where a range is given under 'Urban' we have taken the 
geometric mean because ambient pollutant concentrations tend to be l~gnormal .~  ' 

Finally we compare Cmax with guidelines for public health; the ratio in the last 

3 1  W. R. Ott, Environmental Statistics and Data Analysis, Lewis Publishers, CRC Press, Boca Raton, 
FL 33431, 1995. 
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Table 3 Annual output of pollutants and resulting maximum incremental concentrations c,,, due to a MSW incinerator with emissions equal to the 
limit values of EC,' with throughput of 0.25E9 kg yr-' and stack height 100m. For comparison columns 4-6 show typical ambient concentrations, 
and column 7 shows ratio of c,,, and geometric mean of urban values. Last two columns show WHO guidelines32 and their ratio with c,,,. 
Blanks = we have not found any data 

Due to MSW 
incinerator Typical ambient concentrations Health guidelines 

c. 
3 

Pollutant a kgjyr Cmax ng m-3 ng m-3 ng m-3  ng m-3  UrbanjCmax ng m-3 ng m-3  W H O  jcmax s 
3 
E As 20 0.05 0-2 5-50 8-200 295 

Cdb  50 0.16 0.1-1 1-50 1-100 45 c 4  

Cr 40 0.13 0-3 4-70 5-200 134 % 
3 60 0.19 0.001-6 0.1-5 0.5-20 4 300 1580 H g b  

Ni 220 0.65 0.1-0.7 3-100 8-20 27 
P b b  140 0.42 0.2-60 80-4000 50-450 1331 1.5 x 103 1 x 103 2350 
Cd + T1 60 0.19 
As+. .+V 640 1.93 > 126-5625 > 436 
Dioxins 1.29 x 10-4 3.86 x 10-7 1.0 x 10-4 260 
PM 12 900 39 21x 103 34x103 58x 103 871 5x104 5x104 1280 
NO2 257500 773 7x103 46x103 86x103 59 L O X  lo5 1.5 x lo5 190 
so2 64400 193 4x103 25x103 52x 103 129 8x104 5x104 260 

HCl 12 900 39 
HF 1300 4 

Remote Urban Industrial EPA WHO Safety factor E 

-c$ 

01 

;p" 

2. 
c, 
3 

4 . 4 ~  lop4 1300 r 

8. 
0 
3 

co 64400 193 1-5 x lo6 11.5 x 103 1.0 x 107 1.0 x 107 51 800 

As + .. + V = sum of As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Sb and V; Dioxins as TEQ. 
With typical breakdown of metal emissions as estimated by ETSU;18 see Table 1. 
Guidelines by EPAj3 for maximum permissible concentration (annual average, except quarterly for Pb  and 8 h for CO). 
Guidelines by WHO32 for maximum permissible concentration; WHO limit for dioxins = 10 pg kgbody-' day-' TEQ, converted to 

10 pg kgb,d,-lday-' X (2.2/119) X 0.42m3/(kg~,~,-'day-')=4.4 X ng mP3. 
Sources for concentration data: 

for PM, NO2, SO2 data for USA 1985 as cited in Chapter 2 of OECD;34 
for CO data for France 1993 (Stroebel et ~ 1 . ~ ~ ) ;  
for heavy metals: Heavy metals: ident$cation of air quality and environmental problems in the European Community, report EUR 10678 EN/I, 
Brussels-Luxemburg, as cited in T.5 of OECD;36 includes only As + Co + Cr + Cu + Mn + Ni + Pb + Sb + V (no Sn); 
typical dioxin TEQ concentration is 9.95 x 

F 

Go w ng m-3 in North America and 1.08 x ng m-3 in Europe [EPA,I3 vol. 2, Table 4.111. 
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column of Table 3 can be considered a ‘safety factor’. Note that the comparison of 
cmax with EPA and WHO guidelines is independent of the calculation of damages, 
in the following Sections. If EPA and WHO guidelines correspond to a threshold 
below which there is no impact, then none of the pollutants covered by the 
guidelines causes any damage, except at sites where the existing background 
concentrations are already near or above the guideline: the last column in Table 3 
(and analogous ratios for EPA) indicates that the safety factors are quite large, at 
least two orders of magnitude. 

The calculation of damages and costs, by contrast, assumes linearity of 
incremental damage at current ambient concentrations, in clear contradiction 
with the interpretation of the guidelines as ‘zero risk’ values. In view of the 
uncertainties surrounding CR functions, we propose Table 3 and the calculations 
in the following sections as complementary perspectives. 

4 Health Impacts and Costs 
General Remarks 
A consensus has been emerging among public health experts that air pollution, 
even at current ambient levels, is associated with a variety of health problems, 
especially respiratory diseases and mortality [see e.g. refs. 37-39]. However, with 
epidemiology it is difficult to identify specific causes because people are exposed 
to a mix of pollutants and the different air pollutants tend to be correlated with 
each other. Most recent studies have suggested fine particles as a prime culprit; 
ozone has also been implicated directly. There may also be significant direct 
health impacts of SOZ, but for direct impacts of NO, the evidence is less 
convincing. The uncertainties are large and the risk of double counting when 
summing the damage costs over pollutants cannot be ruled out. 

Depending on the epidemiological approach used to determine a CR function, 
one talks about acute and chronic CR functions. The most common approach, 
and the easiest to implement, is to carry out a time series study of a population by 
identifying short term correlations (over a few days) between air pollution and a 
health end-point. One chooses a functional form (typically linear, logarithmic or 
32 WHO, Air Quality Guidelines for Europe, European Series No. 23. World Health Organisation, 

Regional Publications, Copenhagen, 1987. 
33 EPA, Subchapter C - Air Programs, Part 50. National Primary and Secondary Ambient Air 

Quality Standards. Code of Federal Regulations 50: 693-697, United States Environmental 
Protection Agency, Washington, DC 20460, 1991. 

34 OECD, OECD Environmental Data Compendium, 1995. 
3s R. Stroebel, V. Berthelot and B. Charre, La qualit; de l‘air en France 1993-94 (Air quality in France 

1993-94, ADEME, 27 rue Louis Vicat, F-75015 Paris, and Ministere de l’Environnement, 20 ave. 
de Segur, F-75007 Paris, 1995. 

36 OECD, Control of Hazardous Air Pollutants in OECD Countries, 1995. 
31 F. W. Lipfert, Air Pollution and Community Health: a Critical Review and Data Sourcebook, Van 

Nostrand Reinhold, New York, 1994. 
38 R. Wilson and J. D. Spengler (ed.), Particles in Our Air: Concentrations and Health Effects, Harvard 

University Press, Cambridge, MA, 1996. 
39 R. Bascom, P. A. Bromberg, D. L. Costa, R. Devlin, D. W. Dockery, M. W. Frampton, W. 

Lambert, J. M. Samet, F. E. Speizer and M. Utell, Health effects of outdoor air pollution, Am. J .  
Resp. Crit. Care Med., 1996, 153, 3-50 (Part 1); 477-498 (Part 2). 
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exponential) with one adjustable parameter (more cannot be identified in 
practice), and determines the parameter by regression against the pollution data. 
Time series studies identify only short term effects and yield acute CR functions. 
This approach has the great advantage of being easy to implement and insensitive 
to the confounders (such as smoking). The certainty is relatively high (95% 
confidence intervals are typically around & 50%), but only part of the full impact 
is observed. 

End-points that show up only after a longer period require observations of 
individuals or populations that are exposed to different levels of pollution. 
Dose-response functions for chronic effects are notoriously difficult to establish 
with confidence, and there are only few studies that have determined chronic CR 
functions. Of particular importance are the studies of Dockery et ~ l . , ~ '  Pope et 
al.,41 and Abbey et ul.,42943 that find significant chronic effects of air pollution. 
The difference between chronic and acute CR functions is not so much in the 
exposure (most people are chronically exposed) as in the effects that are 
measured: do they show up within a few days after an exposure or only after a 
longer period? By analogy the terms acute and chronic are also applied to CR 
functions for mortality, even though the attributes appear strange in that context. 

Par tides 
In air pollution studies particulate matter (PM, with subscript indicating largest 
aerodynamic diameter in pm that is included) designates anything that collects 
on the filters of particle detectors. It is a mixture of combustion particles, sulfate 
aerosols (including droplets of sulfuric acid) and nitrate aerosols, as well as 
particles from soil or sea spray, Most monitoring stations measure only the mass 
concentration of PM without any detail on composition. Unfortunately very 
little is known about the effects of individual components or characteristics (such 
as acidity, solubility, oxidizing potential, etc.) of PM. 

As for size, particles of more than 10 pm diameter are stopped in the upper 
respiratory ducts and appear less harmful. Between 2.5 and 10 pm, the particles 
penetrate more deeply into bronchi and bronchioles; particles smaller than 2.5 
pm reach the alveoli of the lungs. In the past most monitoring stations have 
measured PMlo; in recent years some have also measured PM2.5. We assume a 
ratio of PM2.5/PMlo =0.60 based on typical ambient concentration data in the 

40 D. W. Dockery, C. A. Pope 111, Xiping Xu, J. D. Spengler, J. H. Ware, M. E. Fay, B. G. Ferris and 
F. E. Speizer, An association between air pollution and mortality in six US cities, New England J .  
Med., 1993,329, 1753-1759. 

41 C.A. Pope, M. J. Thun, M. M. Namboodri, D. W. Dockery, J. S. Evans, F. E. Speizer and C .  W. 
Heath, Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of US adults, Am. 
J .  Resp. Crit. Care Med., 1995, 

42 D.E. Abbey, M.D. Lebowitz, P.K. Mills, F.F. Petersen, L.W. Beeson and R.J. Burchette, 
Long-term ambient concentrations of particulates and oxidants and development of chronic 
disease in a cohort of nonsmoking California residents, Inhalation Toxicol., 1995, 7 ,  19-34. 

43 D. E. Abbey, N. Nishino, W. F. McDonnell, R. J. Burchette, S. F. Knutsen, L. W. Beeson and J. X. 
Yang, Long-term inhalable particles and other air pollutants related to mortality in nonsmokers, 
Am. J .  Resp. Crit. Care Med., 1999, 159, 373-382. 
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USA and the EU. Particle emissions from modern incinerators are almost 
entirely PM o. 

Among the impacts quantified by ExternE, chronic mortality makes by far the 
largest contribution. That is based on three important cohort studies that have 
found effects of particulate air pollution on chronic m ~ r t a l i t y . ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ~  By far the 
largest of these, Pope et ~ l . , ~ '  finds clear associations of mortality with fine 
particles (PM2.5) and with sulfates. Here we use the PM2.5 association of Pope et 
al., a study whose analysis has recently been r e c ~ n f i r m e d . ~ ~  Since these chronic 
mortality studies determine a change in age-specific mortality, one can derive 
implicit estimates of the number of YOLL (years of life 

Oxides of Nitrogen and of Sulfur 
Whereas epidemiological studies in the US had generally concluded that direct 
effects of SO2 did not appear significant, recent studies in Europe have found 
significant correlations for acute mortality and for respiratory hospital admissions; 
they have been used by ExternE.8 In any case the resulting costs are relatively 
small. There have also been some studies that find direct effects of NO, or NOz, 
but ExternE concluded that they were not sufficiently convincing. NO, is, 
however, implicated as precursor of nitrates and ozone. 

Carbon Monoxide 
Carbon monoxide (CO) is certainly toxic at concentrations much higher than 
found in typical urban environments. There seem to be harmful effects even at 
typical ambient concentrations, and several recent studies have proposed linear 
CR functions for CO. The evidence for a correlation with hospital admissions is 
quite strong and ExternE8 has included it. There may also be mortality impacts 
due to CO but the case is less clear. The resulting damage cost is very small (see 
Figure 4, p. 191). One may well wonder if this is an artifact due to the inability of 
epidemiological studies to correctly identify the full impact of CO. 

Ozone 
The ExternE8 estimate of the damage costs for ozone formation has been derived 
by Rabl & E ~ r e . ~ '  The step from cost per ppb ozone to cost per kg of NO2 and per 
kg of VOC (volatile organic compound) precursor is based on results of the 
EMEP model for ozone formation27 as well as the Harwell Global Ozone 

The resulting cost is shown in Figure 4. Only a single European average 
of regional damages was derived. 
44 HEI, Particle Epidemiology Reanalysis Project, Health Effects Institute, Cambridge MA, 2000. 

4 5  A. Rabl, Mortality risks of air pollution: the role of exposure-response functions, J .  Hazard. 

46 L. Leksell and A. Rabl, Air pollution and mortality: quantification and valuation of years of life 

47 A.M. Hough, The development of a two-dimensional global tropospheric model. 2. Model 

Available at http://www.healtheffects.org/pubs-recent.htm. 

Muter., 1998, 61, 91-98. 

lost. Risk Anal., 2001, 21, 843-857. 

chemistry, J. Geophys. Res., 1991, 96, 7325-7362. 
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Sulfate and Nitrate Aerosols 
SO2 and NO, are transformed in the atmosphere to sulfates and nitrates, 
respectively, thus becoming a component of PM. ExternE8 applies the CR 
functions for particles to these aerosols per concentration of pollutant mass. In 
particular, nitrate aerosols are considered like PM1o and sulfate aerosols like 
PM2.5. There is much uncertainty about this. While there are studies that report 
correlations of mortality and other end-points with sulfates, there are no CR 
functions for nitrates because in the past nitrates have not even been monitored as 
a separate component of air pollution. 

Other Pollutants 
Among the heavy metals the following are considered carcinogenic: arsenic (As), 
cadmium (Cd), chromium (Cr, in oxidation state VI) and nickel (Ni). We assume 
the dose-response functions published by EPA.48 Only inhalation dose has been 
taken into account because the available slope factors are for inhalation. By 
contrast to the classical air pollutants and carcinogens, for non-cancer impacts of 
heavy metals we only have data for thresholds below which no adverse effects 
have been observed. Therefore we have not yet quantified the impacts of Hg and Pb. 

We also consider dioxin, a pollutant emitted from the incineration of municipal 
solid waste. The calculation is documented by Rabl, Spadaro and McGavran;2 it 
includes all pathways, not just inhalation. However, for the present paper we base 
the dose-response function on EPA (2000)3 rather than EPA (1994);13*49 as a 
result our present dioxin impacts are an order of magnitude higher than the ones 
of 1998. We note that EPA (1994)13749 carries the label ‘draft do not cite or quote’ 
(as does EPA (2000)3), but no final version was released. 

5 Monetary Valuation 
The goal of the monetary valuation of damages is to account for all costs, market 
and non-market. For example, the valuation of an asthma attack should include 
not only the cost of the medical treatment but also the willingness-to-pay (WTP) 
to avoid any residual suffering. If the WTP for a non-market good has been 
determined correctly, it is like a price, consistent with prices paid for market 
goods. Economists have developed several tools for determining non-market 
costs; of these tools contingent valuation5’ has enjoyed increasing popularity in 
recent years. The results of well conducted studies are considered sufficiently reliable. 

It turns out that damage costs of air pollution are dominated by non-market 
goods, especially the valuation of mortality. The single most important 
parameter is the ‘value of statistical life’ VSL (an unfortunate terminology for 

48 HEAST, Health Efect Assessment Summary Table (HEAST) ,  United States Environmental 
Protection Agency, Report EPA/540/R-95/036, Washington, DC 20460, May 1995. 

49 EPA, Health Assessment Document for 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) and Related 
Compounds, Report EPA/600/BP-92/001a, b and c, United States Environmental Protection 
Agency, Washington, DC 20460, June 1994. 

50  R. C. Mitchell and R. T. Carson, Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation 
Method. Resources for the Future, Washington, DC, 1989. 
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what is really the 'willingness to pay for reducing the risk of an anonymous 
premature death'). In ExternE,' a European-wide value of 3.1 M€was chosen for 
VSL, somewhat lower than similar studies in the USA; this value was chosen as 
average of the VSL studies that had been carried out in Europe. The uncertainty 
is large and one could argue for other values in the range of 1-5 M E  

A crucial question for air pollution mortality is whether one should simply 
multiply the number of premature deaths by VSL, or whether one should take 
into account the years of life lost (YOLL) per death. The difference is very 
important because premature deaths from air pollution tend to involve far fewer 
YOLL per death than accidents (on which VSL is based). The ExternE8 numbers, 
used here, are based on YOLL and thus significantly lower (for the same 
dose-response function) than the simple VSL valuation assumed in most 
previous external cost studies. There is considerable uncertainty about the 
relation between VSL (which has been determined for accidents) and the value of 
a YOLL due to air pollution, because it involves the period at the end of life about 
which valuation studies are only just beginning. In ExternE' the value of a YOLL 
has therefore been calculated on theoretical grounds by considering VSL as the 
net present value of a series of discounted annual values. The ratio of VSL and the 
value of a YOLL thus obtained depends on the discount rate; it is typically in the 
range of 20-40. 

For the value of a YOLL ExternE' assumes 0.083 M€ for chronic mortality, 
and 0.155 M€ for acute mortality, the difference arising from assumptions about 
latency and discounting. Due to discounting the value of a YOLL for chronic 
mortality is lower than for acute mortality because of the time delay between 
exposure to a pollutant and the premature death. We also assume 0.45 M€ for 
non-fatal cancers and 1.5 M€ for fatal cancers. 

6 Calculation of Damage 
Site Dependence of Impacts 
The total damage D due to a quantity Q of a pollutant is obtained by integrating 
the damage at a point x over all points x of the region affected by the pollutant; 
the damage at a point x is the product of the receptor density p(x), the slope of SCR 
of the CR function, and the concentration increment c(x)  due to Q. 

The damage depends on the site where the pollutants are emitted. Site 
dependence is illustrated in Figure 3 for primary pollutants, i.e. pollutants 
harmful in the form emitted by a source. This figure shows two variations at once: 
with stack height, and with source location for five specific sites in France. Plume 
rise is included for typical conditions of large combustion installations. As an 
example, we consider a specific impact: the increase in acute mortality (YOLL) 
due to an emission of Q = lo6 kg yr-' of SO2 (chosen arbitrarily). The damage is 
shown on two scales, as number of YOLL per year on the right hand scale, and in 
units of D u n i  (to be explained in the following section) on the left. At a stack height 
of 100 m the impact for the site near Paris is about 3 times larger than D u n i  and for 
Cordemais (a relatively rural site on the Atlantic Ocean) it is only 0.4 times Duni .  

The impact for Martigues is rather small, despite the proximity of a large city, 
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Figure 3 An example of 
dependence on site and on 

height of source for a 
primary pollutant with 

linear dose-response 
function: damage D from 

SO2 emissions, for five 
sites in France, in units of 

Duni for uniform world 
model Eq. (3) (the nearest 
big city, 25-50 km away, is 
indicated in parentheses). 

Scale on right indicates 
YOLL yr-' (acute 

mortality) from a plant 
with emission lo6 kg yr-l. 
From Rabl and S p a d a r ~ , ~  
with permission from the 
Annual Reoiew of Energy 

and the Environment, 
Vol. 25,O 2000 by 

Annual Reviews 

0 
0 50 100 150 200 250 

Stack Height [m] 

because the prevailing wind carries the pollutants out to sea. 
For secondary pollutants (created by chemical reactions of primary pollutants) 

such as sulfates, nitrates and ozone, the sensitivity to local detail is much lower 
because these pollutants are not created until some distance from the source. For 
nitrates and sulfates this occurs over tens of km from the source, and so the site 
dependence is quite weak. Based on EcoSense results, we estimate that variations 
of sulfate or nitrate damage, per kg of SO2 or NO2, with site are around 50% in 
Central Europe. The creation of ozone is more rapid, within several km to tens of 
km from the source, and there are strong regional variations in the chemistry; 
based on EMEP data we estimate that ozone damage per kg of precursor could 
vary with site by about a factor of four in Europe.30 

A Simple Model for Typical Damage Estimates 
Curtiss and Rabl'' have shown that the total damage D for a linear dose-response 
function and stationary conditions can be calculated in closed form if one 
assumes that the receptor density and the depletion velocity of the pollutant from 
the atmosphere are the same everywhere in the affected region. The depletion 
velocity is defined as ratio the of the total depletion flux (due to dry deposition, 
wet deposition or chemical reactions) and the concentration. Under these 
conditions of uniformity one finds, as a consequence of mass conservation, the 
following very simple 'uniform world model' for the total damage rate Duni (in 
impact units of the CR function) 

5 1  P.S. Curtiss and A. Rabl Impacts of air pollution: general relationships and site dependence, 
Atmos. Environ., 1996, 30, 3331-3347. 
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Table 4 Values of kuni for 
different pollutants, used in 

(a) Primary pollutants, Duni of Eq. (3) with k u n i  

this paper for 'uniform Pollutant k u n i  [m S-'I 
model'' Except for PMlo (including metals and dioxins) 0.0067 

SO2 0.0073 
NO2 0.0147 
co 0.00 1 

(b) Secondary pollutants, D2uni of Eq. (5) with k2uni,eff 

CO, they have been 
derived by non-linear 

regression to dispersion 
calculations with EcoSense. 
From Rabl and S p a d a r ~ , ~  
with permission from the 
Annual Review of Energy Pollutant k2uni,eff [m S-'1 

and the Environment, ~0~ +nitrates 0.007 1 
Val. 2 5 3 0  2000 by so2-+sulfates 0.0173 

Annual Reviews 

Duni = sc~pQ/k (3) 

where p =receptor density [receptors m-2], Q =emission rate of pollutant 
[g s-'1, SCR = CR function slope [impacts/(receptor.(g mP3))] and k =depletion 
velocity [m s-'1. 

The quantity Q / k  represents the concentration increment due to Q, averaged 
over the affected receptors. As an illustration we calculate Duni for the CR 
function used in Figure 3 whose slope is SCR = 5.34E - 06 YOLL/(pers yr pg m-3). 
The depletion velocity is k=0.0073 m s-' for SO2 (see Table 4). Inserting these 
numbers into Eq. (3) with the regional average population density p = 8.OE - 5 
person m-2 (see below) we obtain for Q =  lo6 kg yr-' =3.17E07 pg/s-': 

5.34 x 10-6YOLL/(person yr pg mP3) x 8.0 x loP5 person m-2 
0.0073 m s-' Duni = 

x 3.17 x lo7 pg s - l=  1.86 YOLL yr-' (4) 
This is shown as the thick horizontal line in Figure 3. It lies right in the middle of 
the curves for the five sites. 

Eq. (3) can be generalized to yield the damage D2 due to a secondary pollutant: 

where Q1 =emission rate of the primary pollutant, SCR2 = CR function slope of the 
secondary pollutant and k%uni , e f f  = 'effective depletion velocity', taking into 
account the depletion velocities of the primary and secondary pollutants and the 
transformation rate. 

We have determined numerical values of kuni  and k2uni ,e f f  by fits to the 
dispersion results of EcoSense. Table 4 shows the values of k u n i  that we will use in 
this paper. For carbon monoxide we assume 0.001 m s-l based on life time 
estimates of 36-1 10 days given by Manahan,52 about a factor ten longer than for 
PMlo and S02 .  

5 2  S .  E. Manahan, Enuironrnental Chemistry, CRC Press, Boca Raton, FL 33431, 1994. 
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Health Impacts of Waste Incineration 

In the region bounded by Sicily to the South, Portugal to the West, Scotland to 
the North and Poland to the East, the average population density is 80 persons 
km-2. This is about half the average EU15 population density of 158 persons 
km-2 per land area because it includes much water. Examining the results of 
detailed site specific calculations for more than fifty installations in the EU15 

we have found that D u n i  of Eqs. (3) and (5) ,  with kuni of Table 4 and 
Puni = 80 persons km-2, does indeed provide representative results for stack 
heights of 50-100m. 

The reason for this remarkable success of the simple ‘uniform world model’ is 
that with tall stacks much of the total impact occurs in regions sufficiently far 
from the source where the pollutant is fairly well mixed vertically in the planetary 
boundary layer, and variations of the depletion velocity are not too large. 
Furthermore, averaging site-specific results over a range of emission sites is 
mathematically equivalent to averaging over population distributions, thus 
bringing the effective population distribution closer to uniformity. If one wants 
typical results for public policy, without being able to evaluate each and every 
site, D u n i  seems as good a choice as any - and it has the advantage of being simple 
and transparent. Also, it is a convenient tool for estimating damages for sites 
outside the EU. Therefore we will use D u n i  for all the damage estimates in this paper. 

7 Damage Costs per Kilogram of Pollutant 
The key assumptions for our calculations are summarized in Table 5. In Figure 4 
we present the results for the damage costs per kg of pollutant, obtained with the 
‘uniform world model’ with the parameters of Section 4, in particular a 
population density of p=80 persons kmP2. For other regions these numbers 
should be scaled according to regional average population density (land and 
water, within a radius of 500-1000 km). The multipliers in the caption of Figure 4 
indicate how much the numbers could change for different conditions. The error 
bars in Figure 4 indicate the uncertain tie^.^' 

8 Damage Costs per Kilogram of Waste 
Scope of Analysis 
It has become fashionable to carry out life cycle assessments (LCA), taking into 
account all stages of a process from cradle to grave. However, the appropriate 
system boundaries for an LCA depend on the question under consideration, a 
point often overlooked. For example, a cost-benefit analysis of flue gas clean up 
technologies for incinerators should take into account only the incineration, not 
other stages of waste management. A comparison of incineration with landfill 
should take into account all stages downstream of waste collection; emissions 
from transport of waste are only relevant to the extent that transport modes and 
distances might differ between landfill and incineration. Avoided emissions due 

53 J. V. Spadaro, Quantifying the Eflects of Airborne Pollution: Impact Models, Sensitivity Analyses 
and Applications, Doctoral thesis, Ecole des Mines, 60 boul. St.-Michel, F-75272 Paris, France, 1999. 
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Table 5 Key assumptions 
for the calculations in this 

paper. From Rabl and 
Spadaro? with permission 
from the Annual Review of 

Energy and the 
Enuironment, Vol. 25, 0 

2000 by Annual Reviews 

Atmospheric dispersion models 
Local range: 
Regional range (Europe): 

Impacts on health 
Form of dose-response functions 

Chronic mortality 

Acute mortality 

Nitrate and sulfate aerosols 

Micropollutants 

Monetary valuation 
Valuation of premature death 

Valuation of cancers 

ISC gaussian plume 
Harwell Trajectory Model as implemented 
in EcoSense software of ExternE. 
Ozone impacts based on EMEP 
as interpreted by Rabl and E ~ r e . ~ '  

Linearity of incremental impact due an 
incremental dose for all health impacts 
CR function slope SCR = 4.1E - 4 YOLL 
(years of life lost) per person per year per 
'pg mP3 derived from increase in all-cause 
age-specific mortality due to PM2.5,41 by 
integrating over age distribution and 
assuming it applies only to people over 
age 30 
For SO2 and ozone, with 0.75 YOLL per 
death 
CR functions for nitrates same as for PM 10 

CR functions for sulfates same as for PM2.5 
(slope = 1.7 times slope of PMlo functions) 
Only cancers have been quantified (As, Cd, 
Cr, Ni and dioxins); effects of Hg and Pb 
have not been quantified 

Proportional to reduction of life expectancy, 
with value of a YOLL (years of life lost) 
derived from VSL = 3.1 M E  

VYOLL = 0.083 M€ for chronic mortality 
V Y O L I ,  = 0.155 M€ for acute mortality 

0.45 M€ non-fatal cancers 
1.5 M€ for fatal cancers 

to energy recovery (Section 2.3) are relevant for a comparison of incineration with 
other waste treatment options, or for a decision whether to locate an incinerator 
close to a district heating system. 

Impacts downstream of an incinerator arise from the residues. They are 
relevant for a comparison of waste treatment options, but not for an evaluation of 
flue gas clean up (except to the extent that flue gas clean up may affect the 
residues). In passing we note that downstream impacts are uncertain to the extent 
that they depend on the future management of the residues. 

In this paper we do not consider upstream or downstream impacts, drawing 
the boundary at the incinerator instead. Of course, for other system boundaries 
the results can readily be integrated in the appropriate LCA. 
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Figure 4 Mean damages 
per kg of pollutant emitted 
by incinerators in Europe. 

Error bars indicate 
uncertainties as 1 

geometric standard 
deviation intervals 
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fYkgpo 11 

Multipliers for variation with site (proximity of big city, local climatic conditions) and 
stack conditions (stack height h, temperature T, exhaust velocity u): No variation for CO,; 
Weak variation for dioxin because non-inhalation pathways dominate: z 0.7-1.5; Weak 
variation for secondary pollutants: z 0.5-2.0; Strong variation for primary pollutants: 
~ 0 . 5 - 6  for site, ~ 0 . 6 - 3  for stack conditions (up to 15 for ground level emissions in big 
city). 

Results 
Figure 5 shows the implications for the damage per kg of waste, obtained by 
multiplying the € kg-' numbers of Figure 4 by the emissions per kg of waste, 
second column of Table 2. Despite their high toxicity, the micropollutants do not 
dominate the total damage. This is especially striking for dioxins whose toxicity is 
extreme but whose emission rate is so low that the damage per kg of waste is small 
compared to the classical air pollutants. Damage of NO, via nitrates appears to 
dominate, but we recall the comment in Section 4.5 about the uncertainty of this 
pathway. Note that the damage estimates for the classical air pollutants are 
expectation values, whereas the ones for micropollutants are upper bounds (95% 
confidence) because of the definition of the slope factor. 

The sum of the health damage costs per ton waste is approximately 20 € per 
1000kg. It is interesting to note that the market cost of MSW incineration in 
France was around 70 €per 1000 kg with the old regulations and was expected to 
increase about 25% with the new  regulation^.'^ Therefore any remaining damage 
costs after imposition of the EC 2000 Directive are relatively small compared to 
the market cost of MSW incineration. 

54 J.-P. Peyrelongue, GEC ALSTHOM Stein Industrie, Variations et diffkrences de rkferentiels: 
influence sur les coQts (Variations and different references: influence on the costs), Prksentation 
EUROFORUM, Paris. 3 juin 1997. 
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Dioxin 
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Cr 

Cd 
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(b) 

N02, via 0 3  

Figure 5 Damage per kg 
of waste, for the damage 

per kg of pollutant values 
in Figure 4 and emissions 

equal to limit values of 
EC1 (Figure 1 and 

Table 1): (a) logarithmic 
scale; (b) linear scale 
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We have assembled data on emissions, ambient concentrations and damage costs 
for air pollutants from incineration of waste. Issues of site dependence and 
geographic extent of the damage have also been addressed. For the quantification 
of damages and costs we have assumed linear dose-response functions. 

On the basis of our data and calculations we have presented several 
comparisons to put the risks of incinerators in perspective. Assuming 500 kg yr 
as typical per capita production of MSW, incinerated with emissions equal to the 
limit values of EC1 we have made several comparisons, to the extent that we have 
been able to find suitable data: 
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incremental concentration compared to background concentration (Section 3); 
incremental concentration (or dose) compared to health guidelines (Section 3); 
health risks of different pollutants compared to each other (Section 8); 
incremental damage cost compared to the cost of incineration itself (Section 8). 

Rabl, Spadaro and McGavran2 provide two additional comparisons, based on 
the same assumptions, 

incremental emission compared to other emissions (natural and anthropogenic, 

incremental years of life lost compared to other risks of everyday life. 

By any of these comparisons the health impacts of MSW incineration appear 
insignificant, if the emissions respect the EC regulations.' 

In particular, the incremental concentration of pollutants from such incinerators 
is far below the ambient air quality guidelines of EPA33 or WHO.32 Since current 
background concentrations are usually also well below such guidelines, so is the 
total. Thus there would be no damage if these guidelines were no-effect 
thresholds. That does not guarantee the complete absence of harmful effects, but, 
whatever they may be, air quality guidelines do not suffice to quantify them. 

The cancer impacts of micropollutants, in particular of dioxins, are small 
compared to the mortality due to ordinary particulate matter from MSW 
incinerators which in turn is insignificant compared to the contribution of other 
sources of particulate matter or compared to other risks of everyday life. Similar 
conclusions about dioxins have also been reached by Eduljee and Gair.55 

An assessment of the impacts of MSW incineration must not overlook the 
benefits of avoided emissions from energy recovery, for district heating, industrial 
process heat or power generation: the net emissions can be quite small or even 
negative. Even though MSW is a dirty fuel, the clean technologies required by 
EC' or equivalent regulations ensure that the emissions will be lower than from 
most conventional combustion technologies with much cleaner fuels. 

Finally we note that regulations alone do not guarantee good environmental 
performance. Verification is crucial. As a good example we might mention the 
incinerator of the City of Vienna which publicly displays measured emissions 
data in real time." 

e.g. cars); 
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Background The waste and recycling sector is a growing part of industry. Whether health surveillance is indicated 
and how it should be undertaken is unclear.

Aims To undertake a review of the literature to identify hazards to health, biological effects and occupa-
tional illnesses for workers in the sector.

Methods A systematic review of the published literature and two UK databases.

Results Rates of fatal, non-fatal injuries and self-reported work-related illness were found to be higher in the 
waste and recycling sector than in UK industry as a whole. There was an increased prevalence of 
respiratory, gastro-intestinal and skin complaints in workers exposed to compost relative to controls. 
They may also be at increased risk of extrinsic allergic alveolitis, allergic bronchopulmonary aspergil-
losis, occupational asthma and abnormalities of lung function. Workers involved with the recycling of 
batteries and cables may be at risk of lead poisoning and exposure to other heavy metals. There were 
case reports of mercury poisoning from the recycling of fluorescent lights. Cases of occupational 
asthma have been reported in association with wood and paper recycling. The recycling of e-waste 
may cause exposure to heavy metals and organic pollutants, such as polybrominated diphenyl ethers, 
dioxins and polyaromatic hydrocarbons, which have been associated with damage to DNA and 
adverse neonatal outcomes.

Conclusions Ill-health and adverse biological effects have been described in waste and recycling workers, but 
their true prevalence has probably not been captured. Targeted health surveillance may be required 
to assess exposure and to identify occupational illness.

Key words  Biological monitoring; health surveillance; recycling; systematic review; waste.

Introduction

The waste and recycling sector is worth £12 billion per 
year to the UK economy. It employs 200 000 people  and 
is growing at the rate of 3–4% per year. It is driven mainly 
by European Union directives that contain the target 
of 50% of all household waste to be  recycled by 2020. 
The fatal and non-fatal injury rate and the  self-reported 
work-related illness rate of workers in the sector is higher 
than the industrial average [1] with potential hazards to 
health that include heavy manual handling; bioaerosol 
(components of dust of biological origin such as bac-
teria and fungi) exposure from garden, domestic or food 
waste; and lead and mercury exposure from the recycling 
of batteries, fluorescent lights and electrical equipment.

Concern has been expressed by the Health and Safety 
Executive (HSE) about inadequate risk assessments, 

the weakness of workplace controls, inadequate wash-
ing facilities and a lack of appropriate risk-based health 
surveillance as part of a quality management process at 
inspected workplaces in the UK [2]. Some hazards are 
known, such as stooping and twisting while lifting and 
carrying heavy boxes of glass or paper or while loading 
sacks of refuse onto a wagon and are best controlled 
by limiting the weight of boxes or by substitution with 
wheelie bins.

Other hazards may be suspected, such as exposure to 
bioaerosols from biomass-fired power plants or on indus-
trial composting sites where concentrations of bacteria 
and fungi up to 1000 times greater than in ambient air 
have been measured [3]. Bioaerosols may comprise living 
or dead organisms; spores; substances released from cell 
walls when they rupture such as endotoxins and beta-
glucans; or substances produced by organisms such as 
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exotoxins and mycotoxins. All of these may cause toxic, 
irritant or allergic effects.

To what extent exposure should be controlled is 
uncertain. While exposure limits of 10 mg/m3 8-h time-
weighted average exist for total inhalable dust, there 
are no limits for the constituents of bioaerosols mainly 
because of the difficulty of establishing a dose–response 
effect and safe levels of exposure, although a Dutch 
Expert Committee has recommended health-based lim-
its of 104 cfu/m3 for bacteria in air and 90 EU/m3 (5 ng/m3)  
for endotoxins [3].

Some hazards may not be appreciated, such as expos-
ure to heavy metals from telephone cables or to dioxins 
and furans from electronic waste recycling, so workers 
may unwittingly be at risk of occupational illness espe-
cially in those countries with low labour costs and poor 
regulatory standards.

We carried out a systematic review of the world lit-
erature to identify known hazards to health, biological 
effects and occupational illnesses for workers employed 
in the waste and recycling sector, and conducted a review 
of pertinent cases referred to by two of the UK's national 
surveillance schemes.

Methods

The literature search was conducted using Web of 
Science, Medline, Embase, Health and Safety Science 
Abstracts, OSH Update, elibrary and Google Scholar. 
Original research papers and case reports published in 
peer-reviewed journals between 1995 and 2015 were 
identified. The search strategies were developed by the 
authors to link the categories of population (such as 
‘worker’), with the environment (such as ‘waste’), health 
(such as ‘alveolitis’) and exposure (such as ‘mycotoxin’). 
To illustrate this, the search strategy for composting, bio-
mass and green waste is shown in Table S1, available as 
Supplementary data at Occupational Medicine Online.

The titles and abstracts were reviewed separately by 
both authors. Systematic reviews, observational studies 
and case studies relevant to exposure, biological effect or 
occupational illness were identified. The full paper of those 
in English was sought. Figure 1 shows how the papers on 
compost, municipal and hazardous waste were identified.

Searches were done for each type of hazard and then 
grouped into the following related activities: compost-
ing, municipal or domestic solid waste and toxic waste; 
metal, automotive, batteries, cables and wires; glass and 
fluorescent lights; landfill, textiles and wood; medical 
waste, paper and nappies; and waste electronic electrical 
equipment (WEEE).

As most sectors were associated with only a few 
papers, a narrative review was conducted for them. 
Given the large number of articles retrieved for the 
composting, municipal solid waste and toxic waste, a 

structured systematic review was undertaken for this 
sector using a Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses (PRISMA) flowchart. The 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
grading system was used for systematic and narra-
tive literature reviews and for case reports. A modi-
fied version of the Newcastle-Ottawa Scale [4] (Table 
S2, available as Supplementary data at Occupational 
Medicine Online) was used to assess the quality of 
the observational studies, which would have other-
wise been given a similar score under the SIGN grad-
ing system. Papers were rated independently by each 
author and any differences reconciled through discus-
sion. The HSE’s Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR) data-
base was scrutinized for cases of work-related illness 
reported from the waste and recycling sector between 
2005 and 2015. The Health and Occupational Research 
(THOR) network database of work-related illnesses 
held at the Centre for Occupational and Environmental 
Health, University of Manchester was also searched for 
reported cases in the waste and recycling sector. THOR 
includes the Occupational Physician Reporting Activity 
(OPRA 1996–2015), Surveillance of Work-Related 
and Occupational Respiratory Disease (SWORD 
1989–2015), Occupational Skin Surveillance Scheme 
(EPIDERM 1993–2015), The Health and Occupational 
Research Network in General Practice (THOR-GP 
2006–2015), Musculoskeletal Occupational Surveillance 
Scheme (MOSS 1999–2009), Surveillance of Stress and 
Mental Illness (SOSMI 1999–2009), Surveillance of 
Infectious Diseases at Work (SIDAW 1996–2015) and 
Occupational Surveillance Scheme for Audiological 
physicians (OSSA 1996–2015).

As this was a systematic review of already published 
material, ethical approval was not required.

Results

Five hundred and seventeen papers were identified 
in total.

In the composting, municipal solid waste and haz-
ardous waste recycling sub-sector, 278 abstracts were 
reviewed, which included 34 reviews, 184 observational 
studies and 10 case reports. The rest consisted of non-
clinical reports, papers that were duplicate or irrele-
vant, commentaries or conference abstracts. The main 
reported hazards were heavy manual handling, inorganic 
dust, bioaerosols, volatile organic compounds and incin-
erator emissions to include polycyclic aromatic hydro-
carbons, heavy metals, dioxins and furans.

Several papers from around the world reported 
increased accident rates and musculoskeletal injuries in 
refuse workers compared with controls or the general 
working population, with injuries mainly affecting the 
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hands, arms, back or shoulders. It was suggested that the 
use of two- or four-wheeled containers instead of sacks 
had given rise to more shoulder and arm injuries but 
fewer back injuries [34].

The highest exposures to bioaerosols and volatile 
organic compounds (mainly terpenoids and alcohols) 
were found in sorting stations during the turning, shred-
ding or screening of compost or biomass. Maximum 
concentrations of total micro-organisms, moulds and 
endotoxins were measured during the summer months. 
Sixty bacterial and 20 fungal species have been identi-
fied in these bioaerosols by molecular or cultivation tech-
niques. Salmonella species and Escherichia coli have been 
cultured from biomass.

Several cross-sectional studies reported increased 
ocular, nasal, respiratory, skin and gastro-intestinal 
symptoms in these workers (Table 1). A  few authors 
suggested a dose–response effect for health effects; 
however, on the basis of a systematic review, a bioaero-
sols expert network concluded that there was insuffi-
cient evidence to derive health-based exposure limits 
[35]. There were also reports of adaptation by some 
workers to the acute effects of exposure or a healthy 
worker effect. Although reviews referred to organic 
dust toxic syndrome as a consequence of exposure to 
bioaerosol, there was no case report of this in compost 
workers, although there are reports in pig and poultry 
farmers, mulch spreaders, wood chip and mushroom 
workers.

Increased inflammatory or immunological markers 
such as neutrophils, interleukin-6 or -8 and immuno-
globulins were found in the nasal fluid, sputum, breath 
condensate or the serum of waste and recycling workers 
with correlation to symptoms and exposure to endotox-
ins and beta-glucans [23,24,36].

Sensitization to components of the bioaerosols such 
as Thermophilic actinomycetes and Aspergillus fumigatus 
was found in serum. There were a few case reports of 
allergic disease such as extrinsic allergic alveolitis (hyper-
sensitivity pneumonitis), allergic bronchopulmonary as-
pergillosis and occupational asthma (Table 1). There was 
one longitudinal German study that showed declining 
forced vital capacity % (FVC%) greater than controls 
over a 5-year period [20]. Others have found a signifi-
cant decline in forced expiratory volume in 1 s (FEV1) 
and FEV1/FVC% and an increase in methacholine re-
sponsiveness during the working week. Although raised 
levels of serum IgG to fungi have been reported, the larg-
est study to date found no difference in total IgE or rates 
of sensitization to fungi between compost workers and 
controls [17].

Although Legionella pneumophilia and Legionella long-
beachae may be found in compost [37], there were no 
reports of Legionnaire’s disease in these workers. An 
outbreak of Q fever due to Coxiella burnetii in at least 
50 workers was reported from a site that was probably 
contaminated with animal carcasses [30].

Asphyxiation of two workers by hydrogen sulphide 
from rotting animal waste was also reported [33]. The 
importance of personal protective equipment has been 
stressed, but cabs have to be well maintained and win-
dows kept closed. Components of the bioaerosols have 
been found on the inside of respiratory protective 
equipment.

Municipal waste incinerator emissions to air and 
fly ash waste containing heavy metals, polychlorinated 
dioxins, dibenzofurans, polycyclic aromatic hydrocar-
bons and particulate matter were reported, but there 
were no reported illnesses from these exposures. Three 
cross-sectional studies of hazardous waste incinerator 
workers showed mean concentrations of heavy metals, 
polychlorinated  dioxins and biphenyls in blood or urine 
to be no different from controls in newer incinerators 
[38–40]. Exposure to solvents in paint is another poten-
tial hazard, but no cases of occupational illness from this 
were found.

In the metal, batteries, cables and wires recycling 
sub-sector, 74 papers were identified, including 12 
observational health studies and four case reports of 
health outcomes. The remainder were non-clinical 
reports, studies without controls, studies of local popu-
lations or environmental contamination, irrelevant or 
duplicate papers. The selected papers included several 
studies showing significant exposure to heavy metal 
particulates, particularly lead when torch cutting metal 

Figure 1. PRISMA flow chart for compost, municipal and hazardous 
waste papers.
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Table 1. Conclusions and quality ratings for composting, municipal solid and toxic waste health studies

Systematic and narrative 
reviews

Topic Main conclusions Quality rating

SIGN

Pearson et al. (2015) [5] Exposures and health outcomes 
in workers and residents in 
relation to emissions from 
composting facilities

66 studies, mainly cross-sectional. Bioaerosol concentrations 
highest on-site during agitation activities (turning, shredding 
and screening). Sampling generally short-term and number 
of workers generally small. Only one longitudinal study. 
Occupational studies suggest a higher risk of respiratory 
illnesses with higher bioaerosol exposures. Need for more 
objective measures of health effects

2++

Searl and Crawford 
(2012) [6]

Health risks in waste and 
recycling

Increased risk of ill-health related to specific activities 
and exposure to bioaerosols. Use of agency workers, 
poor personal hygiene and failure to follow safe working 
procedures are relevant to causation

2++

Binion and Gutberlet 
(2012) [7]

Review of the well-being of 
recyclers

Poor working conditions, poor health, the need for worker 
co-operatives and the enforcement of health protection policies 
are discussed

4

Porta et al.  
(2009) [8]

Health effects associated with the 
management of solid waste

The evidence suggests an association but is not sufficient to 
establish a causal relationship between exposure and health effects

2++

Giusti (2009) [9] The impact of waste 
management practices on health

High fatal and non-fatal accident rates. Review included 
exposure to bioaerosols from sewage treatment plants and 
the effects on health of residents living near recycling plants. 
A request for better quality cohort studies with exposure 
measurements was made

4

Domingo and Nadal 
(2009) [10]

Health risks from domestic 
composting facilities

Control of biological hazards, workplace measurements of 
microorganisms and VOCs, PPE, analysis of compost for 
biological and chemical agents before agricultural application 
and the importance of health surveillance

4

Fleming et al. (2002) [11] Occupational exposures and 
health risks in solid waste 
workers

Solid waste workers experience acute and chronic 
musculoskeletal, dermal and respiratory health effects

2++

Poulsen et al. (1995) [12] Occupational health problems 
in domestic waste collection and 
their causes

Increased risk of accidents, musculoskeletal, gastrointestinal, 
eye and skin problems; chronic bronchitis and organic 
dust toxic syndrome. There is a need to link exposures to 
occupational health problems

4

Cross-sectional and 
longitudinal studies

Topic Sample Main findings Quality rating

Newcastle-Ottawa 
(0–10)

Heldal et al.  
(2015) [13]

Work-related cough and 
lung function

47 compost workers, 37 
controls in Norway

Actinomycetes spore count was associated 
with work-related cough and cross-shift 
decrease in FEV1/FVC%

9

Schantora et al. 
(2015) [14]

Upper and lower airway 
symptoms, lung function 
tests

69 waste collectors in 
Germany

Rhinitis and cough positively associated. 
Prevalence of cough and chronic bronchitis 
not associated with duration of employment

6

Garrido et al. 
(2015) [15]

Health status and 
HRQoL

63 municipal waste 
collectors in Germany

67% of collectors reported back pain which 
was  associated with impairments in HRQoL 
scores

3

Hoffmeyer et al. 
(2014) [16]

Rhinoconjunctivitis and 
lower airway disease

190 current and 59 
former compost workers 
in Germany

Eye and nose irritation not due to atopy. 
Chronic bronchitis in former workers probably 
due to chronic irritation from bioaerosol

9

Van Kampen et al. 
(2012) [17]

Respiratory symptoms, 
spirometry, specific 
IgE/G to fungi and 
actinomycetes

190 current, 59 former 
compost workers, 38 
controls in Germany

Increased rates of conjunctivitis in current 
workers compared to controls; 75% of 
symptoms improved or disappeared after 
leaving composting. Cough and dyspnoea 
persisted in 39 and 20%, respectively, of former 
workers. %FVC reduced in compost workers. 
No difference in IgG or IgE antibody levels

8

Hambach et al. 
(2012) [18]

Work-related health 
symptoms

31 compost workers, 31 
controls in Belgium

Higher prevalence of respiratory, 
gastrointestinal and skin complaints in 
compost workers

8

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/occm

ed/article-abstract/67/8/626/4641845 by guest on 23 January 2020

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight



630 OCCUPATIONAL MEDICINE

Cross-sectional and 
longitudinal studies

Topic Sample Main findings Quality rating

Newcastle-Ottawa 
(0–10)

Athanasiou et al. 
(2010) [19]

Respiratory symptoms 
and lung function

104 domestic waste 
workers, 80 controls in 
Greece

Increased cough and sore throats and 
reduced FVC in waste workers

6

Bunger et al.  
(2007) [20]

Respiratory disorders 
and lung function in 
compost workers with 
5 years of follow-up

123 compost workers, 
48 controls in Germany

Higher prevalence of conjunctivitis and 
chronic bronchitis in compost workers. 
Significant FVC% decline in non-smoking 
compost workers compared to controls

9

De Meer et al. 
(2007) [21]

Methacholine 
responsiveness over the 
working week

6 cases with and 10 
controls without 
respiratory symptoms 
who loaded domestic 
waste in The Netherlands

Methacholine responsiveness increased 
over the working week in subjects but not 
controls. There was no change in other lung 
function tests

5

Heldal and Eduard 
(2004) [22]

Symptoms and exposure 
to bioaerosols

22 domestic waste 
workers in Norway

Increased nasal irritation with exposure to 
bacteria; increased cough with exposure to fungi

5

Heldal et al.  
(2003) [23]

Lung function and 
inflammatory markers in 
food and garden waste 
collectors

22 domestic waste 
collectors in Norway

Increased neutrophils and IL-8 in sputum 
and reduced lung function cross-shift. 
Inflammatory response correlated with 
endotoxin levels (r = 0.55)

5

Wouters et al. 
(2002) [24]

Respiratory symptoms, 
upper airway 
inflammation

47 waste collectors, 
15 controls in The 
Netherlands

Prevalence of respiratory symptoms higher 
in collectors and associated with increased 
concentrations of neutrophils and IL-8 in 
nasal fluid

9

Bunger et al.  
(2000) [25]

Health complaints and 
immunological markers

58 compost workers, 53 
collectors, 40 controls in 
Germany

Compost workers had higher prevalence of 
respiratory and skin complaints than other 
groups, as well as higher IgG concentrations 
against fungi and actinomycetes

9

Ivens et al.  
(1999) [26]

Gastro-intestinal 
symptoms and 
relationship with
bioaerosols exposures

1747 domestic waste 
collectors, 1111 controls 
in Denmark

Increased self-reported nausea and 
diarrhoea with increasing exposures to 
endotoxins and fungi

9

Ivens et al.  
(1997) [27]

Occupational injuries 667 domestic waste 
collectors in Denmark

17% of employees experienced injury. 
Number of injuries decreased with 
experience

8

Hansen et al. 
(1997) [28]

Respiratory symptoms 
and relationship to 
exposure to bioaerosols

1515 waste collectors, 
423 controls in 
Denmark

Waste collectors had significantly higher 
prevalence of cough, nasal irritation, wheeze 
and chronic bronchitis. Prevalence of 
chronic bronchitis was associated with high 
exposure to total microorganisms and fungi

6

Coenen et al. 
(1997) [29]

Respiratory symptoms, 
lung function and 
sensitization to moulds

63 domestic waste 
collectors in Denmark

Increased MMI symptoms in collectors 
of garden waste; increased variability of 
peak flow in those with high exposure to 
Aspergillus fumigatus; increased IgG levels in 
those with high exposure to endotoxins

3

Case reports Main findings Quality rating

SIGN

Alonso et al. 
(2015) [30]

Outbreak of Q fever affecting 62 employees at a waste sorting plant in Bilbao, Spain 3

Poole and Wong 
(2014) [31]

2 cases of ABPA in municipal garden waste collectors in UK 3

Bunger et al. 
(2007) [20]

3 cases of EAA in compost workers in Germany 3

Allmers et al. 
(2000) [32]

1 case of OA and ABPA in a municipal waste collector in Germany 3

Anon (2009) [33] Asphyxiation of 2 workers by hydrogen sulphide gas from rotting 
animal waste in Scotland

3

ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis; EAA, extrinsic allergic alveolitis; HRQoL, health-related quality of life; IgE, immunoglobulin E; IgG, immunoglobulin 
G; IL-8, interleukin-8; MMI, mucosal membrane irritation; OA, occupational asthma; VOCs, volatile organic compounds.

Table 1. Continued
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plate and from lead-acid battery recycling. Three papers 
reported raised ambient levels of dioxins and dibenzo-
furans [41] and one of raised serum markers of oxida-
tive stress in workers engaged in the melting of scrap 
metal.

There were reports of raised blood lead in children 
living near or working in lead-acid battery recycling fac-
tories in various parts of the world and being fatally or 
sub-clinically poisoned with lead [42]. Children of metal 
or battery recycling workers were found to have raised 
blood lead from dust carried home on their parents’ 
clothing [43].

There was one case report from Italy of a worker 
recycling  lead-acid batteries developing anaemia and 
polyneuropathy due to lead poisoning [44]. Urinary 
mercury in excess of the biological exposure index was 
reported in alkaline battery recycling workers [45]. 
There is also the potential to be exposed to toxic levels of 
other heavy metals, such as cobalt, lead and copper from 
the recycling of lithium-ion batteries. Four factories in 
the USA that recycled lead-sheathed copper telephone 
cables were closed after workers were found to have high 
concentrations of blood lead [46].

There were several reports of radioactive material 
being found among scrap metal and a few of radio-
active material getting into the finished product [47]. 
Particulates in air containing hexavalent chromium or 
lead may also be relevant because of their carcinogenic 
risk. Exposure to dioxins from the thermal degradation 
of printed circuit boards was reported, but no health 
effects [48].

In the glass and fluorescent lights recycling sub-
sector, 16 papers were identified, to include one obser-
vational health study and two case reports. The others 
were mainly non-medical reports about ambient levels 
of mercury, lead, dust, bioaerosols and noise. Although 
the main hazards are probably noise from the tipping of 
glass [49] and ergonomic problems when boxes of glass 
are manually handled, very little about this has reached 
the published literature.

A cross-sectional study reported increased nasal and 
chest symptoms from presumed fungal and particulate 
exposure in glass recyclers [50]. There was one case re-
port of raised blood lead in a worker and his two children 
from the recycling of cathode ray tubes that were made 
from a leaded glass [51].

In the recycling of fluorescent lights, there is potential 
for exposure to mercury vapour and to dust containing 
lead and yttrium. There was a case report of two workers 
from a fluorescent tube recycling factory in Germany, 
one with membranous glomerulonephritis and the other 
with nephrotic syndrome due to mercury poisoning [52]. 
There was also reference to a case of chronic mercury 
poisoning in a glassblower in a fluorescent lamp manu-
facturer in the UK [53]. The disposal of solar photovol-
taic panels containing heavy metals such as cadmium 

has not been reported to be associated with any health 
effects.

In the landfill, textile and wood recycling sub-sector, 
44 papers were identified to include six observational 
health studies and one case report. The rest were mainly 
hygiene studies of emissions to air or of ground elu-
ates. The main hazards from landfill were identified to 
be exposure to dust, metal particulates, bioaerosols to 
include endotoxins, asbestos fibres and truck exhaust 
emissions. There were two cross-sectional studies from 
the USA reporting increased dermatological, respiratory, 
throat and gastro-intestinal symptoms in landfill work-
ers [54,55]. Raised total serum IgE levels were found in 
landfill workers, but these levels did not correlate with 
symptoms.

The sorting and shredding of fabric for recycling may 
be associated with high exposures to cotton dust and 
endotoxin [56]. Textile workers may experience rhino-
conjunctivitis and respiratory symptoms on the first day 
back at work, which improves with persistent exposure 
throughout the working week (byssinosis). Symptoms 
may persist throughout the week and lead to chronic 
lung disease. Cross-shift falls in FEV1, non-specific bron-
chial hyper-reactivity and an accelerated longitudinal de-
cline in FEV1 have been reported [45,57,58], but there 
were no case reports of byssinosis.

High concentrations of dust in excess of the Workplace 
Exposure Limit of 5  mg/m3 and of airborne micro-
organisms, particularly fungi, and bacterial endotoxins 
were measured in wood (to include fibreboard and chip-
board) recycling factories, particularly during shredding 
and cleaning processes and when storing wood chips, but 
no reports of occupational illness were found. Irritant-
induced asthma was reported in three workers in a wood 
burning waste facility in Germany [59] and two cases of 
acute pulmonary aspergillosis on exposure to bark chip-
pings [60].

In the medical waste, paper and nappy recycling sub-
sector, 45 papers were identified to include six observa-
tional health studies and one case report. The majority 
of the other papers were commentaries about the tox-
icity of medical waste; studies to measure the pharmaco-
logical, steroid hormone or radioactive contamination of 
waste; or studies of the dust and bioaerosol levels gener-
ated from paper recycling. The main hazards for medical 
waste handlers are sharp injuries and exposure to blood 
or blood stained materials. Pathogenic infections, toxic 
chemicals and radioactive materials are other potential 
hazards. Blood splashes to the face were reported in 
workers handling medical waste. There were no reports 
of occupational infections caught from medical waste; 
however, increased seropositivity to HBV and HCV in 
these workers has been reported from Greece and Libya.

For paper recycling, other than the potential conse-
quences of manual handling, the recycling of clean, dry 
paper does not appear to be hazardous. Paper or cardboard 
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stored damp or if contaminated with organic material such 
as faeces may be associated with concentrations of bacteria 
up to 106 cells/m3 or fungi up to 106 cfu/m3. There was one 
cross-sectional study of increased respiratory symptoms, 
increased inflammatory markers in serum and increased 
methacholine bronchial reactivity in paper workers [61]; one 
case report of occupational asthma due to hydroxylamine  
used for ‘de-inking’ in a paper recycling factory in the UK 
[62] and an abstract reporting increased sensitization to 
storage mites in recycling paper-mill workers.

There was one report of concentrations of enteric 
pathogens in a municipal domestic solid waste site to 
which nappies were added, but levels were found to 
be below the detection limit suggesting that they were 
destroyed in the composting process.

The WEEE sector includes white goods, telephones, 
televisions, printed circuit boards and printers, much of 
which is transported to low labour cost countries for the 
recovery of precious metals. Sixty-five papers were iden-
tified to include 12 cross-sectional studies and three case 
reports of health outcomes. Most of the research came 
from China.

Apart from heavy manual handling, the main hazards  
in this sector are exposure to heavy metals such as copper, 
silver and gold, as well as dioxins, furans and polycyclic  
aromatic hydrocarbons. Cross-sectional studies  using 
biological monitoring showed raised serum levels in 
workers of copper, cadmium, lead, cobalt, mercury,  
polycyclic  aromatic hydrocarbons and platinum from 
catalytic converters. Exposure to polybrominated 
diphenyl  ethers (a flame retardant) and raised levels in 
the blood of workers were found in WEEE recyclers [63]. 
Abnormal thyroid function, adverse neonatal outcomes, 
chromosomal aberrations and DNA damage were also 
reported [64]. Exposure to heavy metals has been associ-
ated with abnormal lung function in children and neo-
natal defects including stillbirths, premature births and 
low birth weights in China [65]. There was one case re-
port from the USA of argyria in an X-ray and photo-
graphic recycler [66].

HSE’s Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous 
Occurrences Regulations (RIDDOR) identified four 
cases of occupational asthma, two of Q fever, two of 
leptospirosis, one of extrinsic allergic alveolitis, one of 
contact dermatitis and a cluster of lead poisoning in the 
waste and recycling sector from 2005 to 2015. Some of 
these cases led to enforcement action against the em-
ployer. There was no information about the evidence for 
diagnosis or attribution.

The THOR network, University of Manchester iden-
tified 371 cases of work-related illness diagnosed by a 
doctor in the waste and recycling sector between 1989 
and 2015. Because some reporters collect work-related 
illness for only 1 month of the year, this corresponds with 
an estimated incidence of 1504 cases (M. Carder, per-
sonal communication). As the schemes have not been 

running concurrently, no attempt was made to calculate 
the rate per year.

For OPRA, most cases in this sector were musculo-
skeletal involving the back and upper limbs to include 
injuries, fractures, epicondylitis and tenosynovitis, but 
there were also cases of contact dermatitis, asbestos-
related lung disease, Q fever, leptospirosis and three 
fatalities from toxic gas.

For SWORD, most cases were of asbestos-related 
lung disease and asthma due to exposure to dust, bio-
aerosols and chemicals such as isocyanates, solvents and 
methane.

For EPIDERM, most cases were of contact dermatitis 
due to irritants to include oils and solvents, or sensitizers 
in gloves such as thiurams, mercapto mix and chromates, 
as well as neoplastic disease from sunlight.

For THOR-GP and MOSS, most cases were muscu-
loskeletal from heavy manual handling, but included one 
case of lead poisoning. For SOSMI, there were cases of 
anxiety, depression and post-traumatic stress disorder; 
SIDAW diarrhoeal disease and leptospirosis and OSSA 
noise-induced hearing loss. The hazards and health 
effects for the waste and recycling industries are sum-
marized in Table 2.

Discussion

This review found that the main occupational hazards 
in the waste and recycling sector are heavy manual 
handling  and exposure to bioaerosols, heavy metals and 
organic pollutants. The majority of research has exam-
ined bioaerosol emissions and the health complaints of 
workers in the green waste sector, with most studies of a 
cross-sectional design and of variable quality. Bioaerosol 
exposures were associated with eye, nose, throat and res-
piratory symptoms of a toxic, irritant or allergic origin. 
Abnormal lung function, bronchial hyper-reactivity and 
increased inflammatory markers in nasal fluid, sputum 
or serum were also identified in compost workers as well 
as sensitization to A. fumigatus and T. actinomycetes, but 
whether they are more likely to develop allergic disease 
due to their workplace exposures is unknown. There 
were six cases of extrinsic allergic alveolitis, allergic bron-
chopulmonary aspergillosis and occupational asthma in 
compost workers identified by this search strategy. Five 
other /cases were reported under RIDDOR, but it was 
not possible to attribute them to a specific exposure or 
sector of the waste and recycling sector.

Fewer studies were found in the metal, battery, 
cable and wire recycling sector with most reporting 
exposure to heavy metal particulates, particularly 
lead. There was limited research examining occu-
pational hazards in other sectors. There were three 
case reports of mercury  poisoning  from fluorescent 
light recycling. Wood recycling was associated with 
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exposure to bioaerosols with case reports of asthma and  
pulmonary aspergillosis. There were no reports of oc-
cupational illness from the recycling of medical or 
paper waste.

A strength of this review is the inclusion of a wide 
range of waste and recycling activities and the profession-
ally guided scrutiny of a number of different databases. 
We can be confident therefore that we have collated all 
the reported evidence for health effects associated with 
working in the waste and recycling sector. The use of 
grading systems adds further value, so that those wish-
ing to examine the literature in this field may direct 
their attention to particular studies. In the absence of an 
established grading system for cross-sectional studies, we 
used a modified version of the Newcastle-Ottawa Scale 
(NOS) to score them in a systematic way. Although the 
NOS has been criticized for lacking an evidence base for 
case–control and cohort studies [67], it has been used for 
several other systematic reviews of cross-sectional studies. 
Assessing the quality of the papers in the non-composting 
industries in a systematic way was not undertaken, as they 
were relatively few in number. We do not believe that this 
detracts from the quality or usefulness of this review.

Limitations of this review include the small num-
ber of cases of illness retrieved from the world’s scien-
tific literature and the inability to link cases to specific 
parts of the waste and recycling sector identified by 

the UK’s regulatory (RIDDOR) and national surveil-
lance (THOR) schemes. Very few, if any, of these cases 
appear to have been reported in the literature. Minor 
illnesses such as rhinoconjunctivitis and gastric upsets 
will probably have gone unreported by these schemes. 
Furthermore, the rigour by which diagnoses and attribu-
tion of the cases that were reported was established is 
unknown. It is likely therefore that much work-related 
illness went uncaptured by the surveillance schemes 
and the scientifically reviewed literature. It is important 
therefore that doctors investigate and report cases of 
work-related illness.

Some studies suggested a dose–response relation-
ship for the health effects seen in compost workers, but 
a recent review of the evidence concluded that there 
was not strong enough evidence to set exposure limits 
[35]. Controls to contain the bioaerosols or limit the 
exposure of workers to them by the use of air-condi-
tioned vehicles or personal protective equipment may 
not be effective due to problems with maintenance and 
compliance. More research is required to link exposure 
to the components of bioaerosols to symptoms and ill-
health in workers. The evidence indicated that workers 
exposed to compost were at an increased risk of occu-
pational illness for which regular health surveillance 
may assist in identifying early cases of disease and the 
medically vulnerable. The recycling of food waste will 

Table 2. Hazards and health effects by activity

Recycling activity Hazards to health Reported clinical and biological effects

Composting, municipal 
solid and toxic waste

Heavy manual handling, inorganic dust, 
bioaerosols, VOCs, PAHs, heavy metals, 
dioxins, furans

Fatal and non-fatal injuries, MMI, OA, EAA, ABPA, 
asbestos-related lung disease, abnormal lung function, 
gastro-intestinal disease, contact dermatitis, Q fever, 
leptospirosis

Metals, batteries, cables, 
wires and catalytic 
converters

Inorganic dust, lead, other heavy metals 
to include Hg and Pt, noise, radioactive 
materials, dioxins, furans

Pb poisoning in lead-acid battery; raised urinary Hg in 
alkaline battery workers

Glass to include cathode 
ray tubes

Noise, bioaerosols MMI, raised blood Pb

Fluorescent lights Inorganic dust, metal fume, mercury, lead, 
yttrium

Hg and Pb poisoning, MGN and nephrotic syndrome

Landfill Inorganic dust, bioaerosols, asbestos, gases MMI, respiratory, dermatological and gastro-intestinal 
symptoms

Textiles Organic dust, bioaerosols MMI, respiratory symptoms, abnormal lung function tests, 
byssinosis, COPD, OA

Wood, chipboard and 
bark chippings

Dust, bioaerosols Acute pulmonary aspergillosis from bark chippings; 
OA from burning wood; MMI, OA, EAA, COPD from 
manufacturing with wood

Medical waste Sharps, blood-borne viruses, radioactive 
materials, heavy metals in incinerator ash

Seroconversion from sharps injury

Paper Organic contamination, bioaerosols MMI, OA, sensitization to storage mites
WEEE Heavy manual handling, inorganic dust, 

PAHs, heavy metals, dioxins, furans, 
brominated diphenyl ethers (flame retardants)

Respiratory symptoms, abnormal lung function, adverse 
neonatal outcomes, chromosomal aberrations, argyria

ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EAA, extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis); Hg, 
mercury; MGN, membranous glomerulonephritis; MMI, mucosal membrane irritation; OA, occupational asthma; PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons; Pb, lead; 
Pt, platinum; VOCs, volatile organic compounds.
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expose workers to similar bioaerosols. Although muni-
cipal waste workers not exposed to garden waste may 
be exposed to other hazards from incinerator fly ash 
such as heavy metals, dioxins, furans and polycyclic 
hydrocarbons, there was no evidence from the litera-
ture that these exposures had caused significant bio-
logical effects or illness.

Workers in the metal, battery (lead acid, alkaline, 
lithium ion) and cable recycling sector may be exposed 
to heavy metals including lead, mercury, copper and 
cobalt. Raised blood lead in workers and in their 
families has been reported reinforcing the import-
ance of workplace controls and personal hygiene. For 
UK workers, the Control of Lead at Work Regulations 
2002 will apply to many of these workplaces for which 
biological monitoring will be required. Whether this 
should be undertaken for other heavy metals will be 
determined by health surveillance where cases of ill-
health have been detected or where there is a need 
to know if workers are being exposed to significant 
concentrations of these metals from their exposure to 
dust or fume.

Some health effects identified might be regarded as 
‘unexpected’ such as mucosal membrane irritation from 
microbiologically contaminated glass, raised blood lead 
from recycling of cathode ray tubes, adverse neonatal 
outcomes from recycling of e-waste or acute pulmonary 
aspergillosis from exposure to tree bark, which illustrates 
the importance of a good understanding of the constitu-
ents of the materials being recycled and their potential 
breakdown products.

The geographical variations in the way that these 
industries operate and the adequacy of controls will in 
part determine what health effects occur. A site-specific 
risk assessment with occupational health input, in con-
junction with this review, should help with decision-
making about the need for health surveillance. Such 
surveillance might include a health questionnaire tai-
lored to the relevant hazards, exposures and likely health 
effects, testing for sensitization, lung function tests and 
biological monitoring.

Key points

 • Waste and recycling workers are at increased risk 
of ill-health, the nature of which is specific to the 
sector and geographical location in which they 
work.

 • This review found that exposure to bioaerosols, 
heavy metals and organic pollutants were the main 
occupational hazards.

 • This review should help to inform risk assessment 
across the sector.

Funding

This article was supported by GB Health and Safety Executive.

Conflicts of interest

None declared.

References

 1. http://www.hse.uk/statistics/industry/waste-recycling (19 
September 2016, date last accessed).

 2. Stagg S, Sandys V, Crook B, Wood J, McAlinden J. Occupational 
Hygiene Implications of Processing Waste at Materials Recycling 
Facilities. HSE Research Report 977. 2013.

 3. Swan JRM, Kelsey A, Crook B, Gilbert EJ. Occupational 
and Environmental Exposure to Bioaerosols from Compost and 
Potential Health Effects—A Critical Review of Published Data. 
HSE Research Report 130. 2003. 

 4. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Peterson J, Welch V, Losos 
M. The Newcastle–Ottawa Scale (NOS) for Assessing the 
Quality of Nonrandomized Studies in Meta-analyses. Ottawa, 
Canada: Ottawa Hospital Research Institute, 2011.

 5. Pearson C, Littlewood E, Douglas P, Robertson S, Gant 
TW, Hansell AL. Exposures and health outcomes in rela-
tion to bioaerosol emissions from composting facilities: a 
systematic review of occupational and community studies. 
J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2015;18:43–69.

 6. Searl A, Crawford J. Review of Health Risks for Workers in 
the Waste and Recycling Industry. Research Report 2012. 
Institute of Occupational and Environmental Medicine. 
www.bohrf.org.uk/other issues (27 September 2017, date 
last accessed)

 7. Binion E, Gutberlet J. The effects of handling solid waste on 
the wellbeing of informal and organized recyclers: a review 
of the literature. Int J Occup Environ Health 2012;18:43–52.

 8. Porta D, Milani S, Lazzarino AI, Perucci CA, Forastiere 
F. Systematic review of epidemiological studies on health 
effects associated with management of solid waste. Environ 
Health 2009;8:60.

 9. Giusti L. A review of waste management practices and their 
impact on human health. Waste Manag 2009;29:2227–2239.

 10. Domingo JL, Nadal M. Domestic waste compost-
ing facilities: a review of human health risks. Environ Int 
2009;35:382–389.

 11. Fleming LE, Bean JA, Englehart J et al. Solid waste work-
ers: occupational exposures and health. J Solid Waste Tech 
Manag 2002;28:79–96.

 12. Poulsen OM, Breum NO, Ebbehøj N et  al. Sorting and 
recycling of domestic waste: review of occupational health 
problems and their possible causes. Sci Total Environ 
1995;168:33–56.

 13. Heldal KK, Madsø L, Eduard W. Airway inflammation 
among compost workers exposed to actinomycetes spores. 
Ann Agric Environ Med 2015;22:253–258.

 14. Schantora AL, Casjens S, Deckert A et  al. Prevalence of 
work-related rhino-conjunctivitis and respiratory symp-
toms among domestic waste collectors. Adv Exp Med Biol 
2015;834:53–61.

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/occm

ed/article-abstract/67/8/626/4641845 by guest on 23 January 2020

http://www.hse.uk/statistics/industry/waste-recycling
http://www.bohrf.org.uk/other issues (27 September 2017, date last accessed
http://www.bohrf.org.uk/other issues (27 September 2017, date last accessed
ATRIAN FAR
Highlight

ATRIAN FAR
Highlight



Review

A review of waste management practices and their impact on human health

L. Giusti *

Faculty of Health and Life Sciences, UWE Bristol, Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QY, United Kingdom

a r t i c l e i n f o

Article history:
Accepted 25 March 2009
Available online 28 April 2009

a b s t r a c t

This work reviews (i) the most recent information on waste arisings and waste disposal options in the
world, in the European Union (EU), in Organisation for Economic Co-operation and Development (OEDC)
countries, and in some developing countries (notably China) and (ii) the potential direct and indirect
impact of waste management activities on health. Though the main focus is primarily on municipal solid
waste (MSW), exposure to bioaerosols from composting facilities and to pathogens from sewage treat-
ment plants are considered. The reported effects of radioactive waste are also briefly reviewed. Hundreds
of epidemiological studies reported on the incidence of a wide range of possible illnesses on employees of
waste facilities and on the resident population. The main conclusion of the overall assessment of the lit-
erature is that the evidence of adverse health outcomes for the general population living near landfill
sites, incinerators, composting facilities and nuclear installations is usually insufficient and inconclusive.
There is convincing evidence of a high risk of gastrointestinal problems associated with pathogens orig-
inating at sewage treatment plants. In order to improve the quality and usefulness of epidemiological
studies applied to populations residing in areas where waste management facilities are located or
planned, preference should be given to prospective cohort studies of sufficient statistical power, with
access to direct human exposure measurements, and supported by data on health effect biomarkers
and susceptibility biomarkers.

� 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Human activities have always generated waste. This was not a
major issue when the human population was relatively small and
nomadic, but became a serious problem with urbanisation and
the growth of large conurbations. Poor management of waste led
to contamination of water, soil and atmosphere and to a major im-
pact on public health. In medieval times, epidemics associated
with water contaminated with pathogens decimated the popula-
tion of Europe and even more recently (19th century), cholera
was a common occurrence. Some of the direct health impacts of
the mismanagement of waste are well known and can be observed
especially in developing countries.

As science and technology developed, the management of an
ever increasing volume of waste became a very organised, specia-
lised and complex activity. The characteristics of waste material
evolved in line with changes in lifestyle, and the number of new
chemical substances present in the various waste streams in-
creased dramatically. The long-term health effects of exposure to
substances present in the waste, or produced at waste disposal
facilities are more difficult to measure, especially when their con-
centrations are very small and when there are other exposure
pathways (e.g. food, soil). Nonetheless, lack of evidence can cause
public concern. Well-publicised industrial accidents, often unre-
lated to waste management activities, have produced a NIMBY
(not in my backyard) syndrome that causes fierce opposition to
the construction of landfills, incinerators, or other waste disposal
facilities. Government and health authorities are under increasing
pressure from the public to provide epidemiological evidence of
potential adverse health effects produced by these activities. Thou-
sands of manuscripts have been published on the impact of emis-
sions in proximity of waste disposal sites. A number of authors
have written reviews, and reviews of reviews. Epidemiological
studies have often shown the existence of an association between
human illnesses and proximity to a waste disposal site, or length of
residence near such site, but the overwhelming majority have
failed to provide significant evidence of a causal link.

The main aims of this review are the following:

(i) summarise the most recent information on waste arisings
and waste disposal options in the world, in the European
Union (EU), in Organisation for Economic Co-operation and
Development (OEDC) countries, and in some developing
countries;

(ii) evaluate the epidemiological evidence of direct and indirect
impact of waste management activities on health.

The main focus is on municipal solid waste (MSW), but com-
posting facilities and sewage treatment plants are also considered.
Also, the results of epidemiological studies on the effects of expo-
sure to radioactive waste are briefly reviewed.

This study builds on the work carried out by Saffron et al.
(2003). The literature search was carried out using the same online
databases and included primary studies and reviews of epidemio-
logical investigations. The quality of the studies was classified on
the basis of the following criteria:

(i) epidemiological study design (experimental studies and pro-
spective cohort studies were listed at the top of the hierarchy);

(ii) sample size and statistical power of the study;
(iii) consideration of confounding factors (such as other sources

of pollutants both indoors and outdoors);
(iv) availability of exposure data (as opposed to using surrogates

such as distance from waste management facilities, or post
code of residence);

(v) inclusion of information on waste management procedures
at each site (as this can affect the level of a pollutant, its
pathways, and exposure route);

(vi) studies carried out on human population (as opposed to
studies on animals);

(vii) the strength of the relationship found between possible
cause and effect, based on the reported ‘relative risk’.

General information on the different types of epidemiological
studies is also provided for readers unfamiliar with the research
methodologies used in this field.

2. Waste production

2.1. Municipal solid waste (MSW)

The mass of waste produced in the world has been growing con-
siderably for many decades especially in affluent countries as
shown by the link between national gross domestic product
(GDP) and waste generation per capita (World Bank, 1992; OECD,
2003). Though waste data on waste arisings is often incomplete
and in some cases unreliable, recent estimates suggest that the
municipal solid waste (MSW) alone generated globally exceeded
2 billion tonnes per year at the turn of the millennium (e.g. Key
Note, 2007).

In 2006, the USA produced more than 228 million tonnes (EPA,
2008; OECD, 2008a,b) of MSW, or 750 kg per capita. The quantity of
MSW generated in the OECD area in 2006 was more than 619 mil-
lion tonnes, or 580 kg per inhabitant (OECD, 2008b). Fig. 1a and b
shows the MSW arisings in selected OECD countries and in China,
as total weight and as kg/yr/capita, respectively.

In 2006, the 15 countries of the European Union (Austria, Bel-
gium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, UK) generated
219 million tonnes of MSW, or 560 kg/yr/capita (OECD, 2008a,b).

As less developed countries such as China and India industrial-
ise and their populations urbanise, huge amounts of municipal
waste are disposed of, though the production per capita (less than
0.5 kg/day/capita in India and less than 0.9 kg/day/capita in China)
is still relatively small compared to the production in most individ-
ual OECD counties (up to 2.1 kg/day/capita in the USA). However,
this masks the fact that a large proportion of the MSW is produced
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Fig. 1. (a) MSW arisings in selected OECD countries and in China, in million tonnes
per year, and (b) MSW arisings in selected OECD countries and in China, as kg/yr/
capita. Sources of data: OECD, 2008a; OECD, 2008b; EASUR, 2005.
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in urban centres. In 2002, more than 1 billion tonnes of industrial
waste (about five times the amount of MSW) was produced in Chi-
na, mostly mine tailings, coal ash, and slag, and by 2030 China is
expected to generate approximately twice as much municipal
waste as the USA, while India will overtake the USA (EASUR,
2005). The published projections of municipal waste generation
for China were based on three different waste growth scenarios
(i.e. waste generation increasing gradually from 0.9 kg/day/capita
to 1.2 kg/day/capita, 1.5 kg/day/capita, and 1.8 kg/day/capita).
Even assuming a low waste generation scenario, the total amount
of MSW generated in 2030 would be close to twice the waste pre-
dicted to be produced in the USA. Though the GDP growth rate for
China is no longer in double digits, the global economic downturn
is unlikely to affect the projected relative waste production of
these countries.

2.2. Radioactive waste

Radioactive waste and ionising radiation are produced at every
step of the nuclear fuel cycle, starting from mining and mineral
processing, through uranium enrichment, fuel rod fabrication and
reprocessing, to nuclear power generation, and the decommission-
ing of nuclear power plants. Weapon production in the military
sector is another major source of radioactive waste. According to
2007 estimates (IAEA, 2007), there are about 5.5 million tonnes
identified uranium resources, and the total world production is
about 40,000 tonnes of uranium (39,600 tonnes in 2006), with ma-
jor producers including Canada (25%), Australia (19%), Kazakhstan
(13%), Niger (9%), and the Russian Federation (8%). The annual de-
mand of uranium by the nuclear industry is around 67,000 tonnes,
so the additional demand of uranium is balanced by supplies from

other sources, particularly military sources and spent fuel repro-
cessing plants.

Nuclear energy presently provides about 15% of the world’s
electricity, almost 24% of electricity in OECD countries, and 34%
in the EU (EIA, 2008). In Europe, France is the largest producer
(about 42% of all EU electricity), followed by Germany (14%) and
the UK (9%). Thirty countries are members of the OECD, including
20 of the 27 EU states, Canada, the USA, Japan, Australia, New Zea-
land, Mexico, Switzerland, Turkey, Iceland, and South Korea. Fig. 2
summarises the distribution of nuclear power plants in the world,
and Fig. 3 shows the annual spent fuel arisings in countries that
have a large number of nuclear reactors and in a few others listed
for comparative purposes. Of the 439 plants operating in 2008, 104
were in the USA, 59 in France, 55 in Japan and 31 in Russia. The
main planned expansion of nuclear power production is based in
Asia, where 20 plants are presently under construction, of which
6 in China and 6 in India (McDonald, 2008). In addition to the oper-
ating power reactors, at least 110 reactors shut down (IAEA, 2006)
and the majority of the operating plants have been in production
for more than half their planned life. Up to 2007, only 10 power
reactors in the world had been completely decommissioned and
their sites released for unconditional use, others have been par-
tially dismantled, but the majority still require decommissioning
(IAEA, 2007). Other types of nuclear facilities will also require
decommissioning, such as reprocessing plants, uranium enrich-
ment plants, and nuclear submarines.

About 10,000–12,000 tonnes of heavy metals of spent fuel
material are produced annually. So far, just over 30% of the
290,000 tonnes of heavy metals discharged from commercial nu-
clear power plants has been reprocessed to recover uranium and
plutonium (WNA, 2008). The world commercial reprocessing
capacity is 5550 tonnes of heavy metals per year and most of the
spent fuel is kept in storage facilities. The main reprocessing facil-
ities are at La Hague (France), Sellafield (UK) and Mayak (Russia).

3. Waste management practices

A number of serious and highly publicised pollution incidents
associated with incorrect waste management practices, led to pub-
lic concern about lack of controls, inadequate legislation, environ-
mental and human health impact. This in turn forced many
national and federal governments to introduce new regulatory
frameworks to deal with hazardous and unsustainable waste man-
agement operations. A waste management hierarchy based on the
most environmentally sound criteria favours waste prevention/
minimisation, waste re-use, recycling, and composting. In many
countries, a large percentage of waste cannot presently be re-used,
re-cycled or composted and the main disposal methods are land-
filling and incineration.

In Europe, landfilling is the main disposal method. In 1999, 57%
of MSW was landfilled (67% in 1995) in western Europe, and 83.7%

Operating nuclear power plants in the world in 2008 
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in central and eastern Europe (DHV CR, 2001). In 2000, about 18%
of MSW was incinerated and 25% recycled in western Europe,
whereas incineration and recycling accounted for 6% and 9%,
respectively, in central and eastern Europe (Eurostat, 2002). Over-
all, recycling is increasing in western Europe. Lack of data makes it
difficult to identify trends for eastern Europe.

In 2006 the USA landfilled 54% of MSW, incinerated 14%, and
recovered, recycled or composted the remaining 32% (EPA, 2008).
Fig. 4a and b shows the weight of MSW generated and some con-
trasting examples of waste management practice in different coun-
tries. The data for Japan refers to 2003, for Germany to 2004, and
for UK, France, Italy and the USA to 2005. The percentage of
MSW disposed at landfills accounted for 3% in Japan, 18% in Ger-
many, 36% in France, 54% in Italy and the USA, and 64% in the
UK. As legislation becomes more stringent, and landfilling becomes
a less cheap option, alternative solutions are considered. For exam-
ple, there has been a significant reduction in the amount of waste
landfilled in the UK and Italy. In 1995, Italy landfilled 93% of MSW,
and the UK 83%.

It is worth mentioning that a wide range of waste materials
(sewage sludge, industrial waste) is increasingly spread on agricul-
tural land as soil amendments. These undoubtedly produce a num-
ber of positive effects on soil quality, but also raise concern about
potential short-term (e.g. pathogen survival) and long-term effects
(e.g. accumulation of heavy metals). Climate change will also be-
come a major incentive to the use of biosolids on agricultural land,
especially in regions where longer periods of low rainfall and mean
higher temperatures are expected. In many parts of the world (e.g.
Europe, USA) agricultural soils receive large volumes of soil
amendments. Approximately 5.5 million dry tonnes of sewage
sludge are used or disposed of annually in the United States and
approximately 60% of it is used for land application (NRC, 2000a).
The application of biosolids to soil is likely to increase as a result
of the diversion of waste away from landfill sites, and due to
increasing cost of artificial fertilisers (UNEP, 2002; Epstein, 2003).

The type of waste management practices adopted in each coun-
try are mostly a function of economic considerations, but are also a
reflection of technical aspects due to the type of waste to be han-

dled. For example, if houses and buildings are heated by coal burn-
ing, large amounts of coal ash may end up disposed together with
other urban waste. As coal ash contains high concentrations of hea-
vy metals and other potential contaminants, this type of mixed ur-
ban waste cannot be easily composted. Coal ash also makes
incineration less efficient. A change of energy source from coal to
gas can thus have important beneficial effects on waste manage-
ment options. This is important for many developing countries.
Landfilled putrescible waste causes gas and leachate production.
In Europe, the EU Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
has stimulated the diversion of organic matter to composting or
specialised landfill sites, especially in the Netherlands, Sweden,
Denmark, and Austria. Incineration is not an option for organic
material due to its water content. Waste separation at source al-
lows the removal of hazardous (flammable, toxic) items, better
recycling and composting options, and a reduction of MSW to be
disposed of. Therefore, knowledge of waste composition is of vital
importance for the choice of waste treatment and disposal.

4. Health issues

Despite important technological advancements, improved legis-
lation and regulatory systems in the field of waste management,
and more sophisticated health surveillance, the public acceptance
of the location of new waste disposal and treatments facilities is
still very low due to concern about adverse effects on the environ-
ment and human health. Health issues are associated with every
step of the handling, treatment and disposal of waste, both directly
(via recovery and recycling activities or other occupations in the
waste management industry, by exposure to hazardous substances
in the waste or to emissions from incinerators and landfill sites,
vermin, odours and noise) or indirectly (e.g. via ingestion of con-
taminated water, soil and food).

In the past, the performance of a large number of landfills and
incinerators has been quite poor, including landfills that were built
with a containment barrier (a clay liners or a synthetic membrane).
Roche (1996) pointed out that the frequency of landfill failure in
the UK was quite high, resulting in surface and groundwater pollu-
tion, despite the fact that about one third of 4000 sites surveyed
had a clay liner. As a result of these technical failures, the public
has developed a mistrust of the opinions of politicians and techni-
cal advisors. Plans for the construction of a new waste disposal
facility or treatment plant normally meet fierce opposition from
the local community due to the fear of potential adverse health ef-
fects, the association of these facilities with odours, noise, visual
intrusion, and the reduction in value of land and property. Table
1 shows a simplified summary of the main known emissions and
environmental impacts of waste management activities associated
with MSW. A full assessment of environmental impact should also
consider the positive effects of these activities to the local and
wider community, especially in the case of modern, properly man-
aged facilities. A similar table could be drawn for the direct and
indirect health impacts of each waste management activity, but
the range of possibilities is so large that any summary would be
incomplete and subjective. The main pathways of exposure are
inhalation (especially due to emissions from incinerators and land-
fills), consumption of water (in the case of water supplies contam-
inated with landfill leachate), the foodchain (especially
consumption of food contaminated with bacteria and viruses from
landspreading of sewage and manure, and food enriched with per-
sistent organic chemicals that may be released from incinerators).
It is also important to remember that occupational accidents in the
waste management industry can be relatively common, higher
than national average for other occupations (HSE, 2004), and often
higher than the potential cases of adverse effects to the resident
population investigated by epidemiological studies.
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In the case of exposure to ionising radiation, natural back-
ground exposure (around 2–3 mSv per year) is the main source
for the general population (Sutherland, 2003; Watson et al.,
2005). In some parts of the world, due to high levels of uranium
and thorium in the local bedrock, the background exposure can
be a lot higher, especially when radon gas accumulates indoor or
inside mines (up to a few thousands of mSv per year). The maxi-
mum recommended occupational limit is 100 mSv (ICRP, 1990)
over a period of 5 years (i.e. an average of 20 mSv per year) and
no more than 50 mSv in any one of these five years.

The average dose received by nuclear radiation workers is about
2 mSv (UNSCEAR, 2000) though some radiation workers can re-
ceive a few tens of mSv. The recommended exposure limit from
industrial sources is 1 mSv for the general public. The additional
dose received by people residing near nuclear power plants is
0.002 mSv, one order of magnitude less than for those living near
coal fired power plants (UNSCEAR, 2000; Sutherland, 2003). Over-
all, 75% of the average annual dose of ionising radiation is of natu-
ral origin, and nearly 25% is due to medical sources, with 0.01%
caused by exposure to radioactive material from the nuclear fuel
cycle (UNSCEAR, 2000). Records of exposure of miners and resident
population of mining districts to ionising radiation and radon gas
are very poor. In many countries where uranium deposits are lo-
cated, regulations and legislation on human health protection are
inexistent or inadequate.

Indirect health effects due to the contribution of greenhouse
gases from waste disposal activities could be significant. Rising
temperatures (and low level ozone levels) due to climate change
would affect old people with cardiovascular problems and both
old and young people with respiratory problems such as asthma.
On the positive side, fewer people would die from cold-related ill-
nesses. Diseases (e.g. malaria) that are spread by vectors such as
mosquitoes could become more common. Rising sea levels, flood-
ing and extreme weather events are also likely to cause destruction
and casualties. The main cause of global warming is the increasing
amount of greenhouse gases (CO2, CH4 and N2O) in the atmo-

sphere. A significant contribution comes from waste management
practices (Smith et al., 2001), as indicated in Table 2 which refers to
the EU emissions in 1994. The main contribution to the greenhouse
effect in the EU is from methane released from landfills where bio-
degradable waste undergoes anaerobic decomposition. Given the
high proportion of waste traditionally landfilled in Europe, the
Landfill Directive 1999/31/EC introduced targets for the reduction
of biodegradable waste disposed of in landfills in member states, in
addition to requirements for the collection of landfill gas. A variety
of voluntary and regulatory actions have also been proposed or
undertaken in other countries. According to Smith et al. (2001),
the estimated overall positive greenhouse gases flux in the EU in
2000 was 50 kg of CO2 equivalent per tonne of waste. The calcula-
tion was based on the average European Union MSW composition
and took into account gas emissions, carbon sequestration, and the
avoided emissions due to electricity production with landfill gas.
Also, if the EU landfill directive target to reduce the landfilling of
untreated wastes in 2016 to 35% of 1995 levels is achieved, the
estimate for 2020 is a negative flux of about 200 kg of CO2 equiv-
alent per tonne of waste. Even larger negative fluxes were esti-
mated assuming different scenarios (e.g. more recycling, more
incineration with energy recovery, more biological treatment).

5. Epidemiological investigations

Epidemiological studies dealing with the impact of waste man-
agement activities on human health are normally observational, as
opposed to experimental, due to ethical reasons. Experimental stud-
ies are more typical of clinical trials carried out by/for the pharma-
ceutical industry, involving a test population (exposed to a specific
substance, or drug) and a control (not exposed) population. In this
case, the expected outcome is normally a positive one (e.g. good
health outcomes as a result of administration of vitamins, reduc-
tion of high blood pressure with hypotensive drugs).

There is a large variety of observational studies, and the inter-
ested reader can find detailed information in many publications

Table 1
Main environmental impact of municipal solid waste management.

Water Air Soil Landscape Climate

Activity
Landfilling Leachate (heavy metals,

synthetic organic
compounds)

CO2, CH4, odour, noise, VOCs Heavy metals, synthetic organic
compounds

Visual effect,
vermin

Worst option for
greenhouse gases
emissiona

Incineration Fall-out of atmospheric
pollutants

SO2, NOx, N2O, HCl, HF, CO, CO2,
dioxins, furans, PAHs, VOCs, odour,
noise

Fly ash, slags Visual effect Greenhouse gasesa

Composting Leachate CO2, CH4, VOCs, dust, odour,
bioaerosols

Minor impact Some visual
effect

Small emissions of
greenhouse gasesa

Landspreading Bacteria, viruses,
heavy metals

Bioaerosols, dust, odour Bacteria, viruses, heavy
metals, PAHs, PCBs

Vermin, insects Small emissions of
greenhouse gases.

Recycling Wastewater Dust, noise Landfilling of residues Minor emissions
Waste

transportation
Spills CO2, SO2, NOx, dust,

odour, noise, spills
Spills Significant contribution

of CO2

CO2 = carbon dioxide; CH4 = methane; VOCs = volatile organic compounds; SO2 = sulphur dioxide; NOx = nitrogen oxides; N2O = nitrous oxide; HCl = hydrochloric acid;
HF = hydrofluoric acid, CO = carbon monoxide; and PAHs = polycyclic aromatic hydrocarbons.

a Assuming no energy recovery.

Table 2
Emissions of greenhouse gases in the EU-15 and solid waste management contribution in 1994 (Source: Smith et al., 2001).

Greenhouse gas Emissions (Mt) Global warming potential (GWP) over 100 years Emissions as CO2 equivalent (Mt) % From solid waste disposal

CO2 3215 1 3215 <0.5
CH4 22 21 460 33
N2O 1.05 310 325 1

EU-15: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and UK.
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(e.g. Bertollini et al., 1996; Elliott et al., 2000; Rushton and Elliott,
2003). The most common types of investigations are the following:

(i) Prospective cohort studies: Two cohorts of people (the
exposed group and the non-exposed group) are assessed
over a long period of time during which the degree of expo-
sure of the population and the rate of development of a dis-
ease are recorded, in addition to other information collected
via questionnaires. These studies normally involve the col-
lection and analysis of human fluids or tissue (e.g. blood,
urine, hair, teeth). In order to be able to control the possible
confounding factors and to ensure the statistical significance
of the results, a large population needs to be enrolled and
the overall cost can be considerable.

(ii) Retrospective case-control studies: In this case, a case group of
people is selected (i.e. patients that have already developed
a specific disease), and a control group of healthy people. All
participants are interviewed, and information on past expo-
sure is collected retrospectively. These studies are usually
less expensive than prospective cohort studies, involve
smaller groups of people, and require fewer investigators,
but are more prone to bias.

(iii) Cross-sectional studies: They are conducted on a specific sub-
group of the exposed population over a relatively short per-
iod of time. They are the opposite of longitudinal studies that
are carried out over long periods of time. Cross-sectional
studies can be useful to generate hypotheses that can be
tested later by more comprehensive studies. They can be
effective if the illness investigated is quite a common one,
and they are normally cheaper to carry out. Unfortunately,
it can be difficult to distinguish whether a particular illness
developed before or after the group was exposed to a poten-
tial hazard.

Human exposure to substances released at waste management
facilities can be (i) acute in case of a serious accident causing short-
term exposure to high levels of potentially hazardous substances,
ionising radiation, bioaerosols, dusts and (ii) chronic, when it in-
volves long-term exposure to low concentrations of these sub-
stances or radiation.

In most cases, environmental epidemiologists need to investi-
gate the occurrence of clinical effects in a population that may
have been affected by emissions slightly above natural back-
ground levels. Their task becomes particularly difficult at sites
where sanitary landfills, incinerators, or other waste management
facilities are state-of-the-art, built with the best available technol-
ogy, and are operated according to guidelines and in full compli-
ance with legislation. In order to have a reasonable chance of
detecting significant clinical differences between a control popu-
lation and a ‘test’ population, the investigation needs to have ade-
quate statistical power in order to avoid making false positive or
false negative conclusions. As the difference in the incidence of
specific clinical effects between the two populations is usually
small, the power of the investigation relies heavily on sample size.
This would normally mean studying at least thousands or tens of
thousands of persons in the exposure area and in the control area.
The theoretical population size required for a statistically valid
interpretation of the data may be larger than the entire popula-
tion in the geographical area that needs to be studied. The re-
sources required for such investigations are rarely available. A
compromise approach is based on a meta-analysis that combines
the results of a number of single-site studies, though this type
of analysis has its own weaknesses (e.g. the difficulty of control-
ling bias in the original studies, the difficulty accessing studies
that showed no statistically significant results and thus remained
unpublished).

Other potential limitations in epidemiological studies include:
insufficient data on emissions, no data on direct exposure to emissions
from waste management facilities and other sources, confounding
factors (e.g. ethnicity, income, hazards from other sources), popula-
tion mobility, and long latency period of some illnesses. These issues
are well known in the field of clinical trials, and a number of useful
suggestions and guidelines have been published (e.g. Freiman et al,
1978; Moher et al., 2001; Schultz and Grimes, 2005). Schultz and
Grimes (2005) also stressed the importance of avoiding ‘‘publication
bias” and also bias due to the lack of adequate randomisation in the
study. Publication bias is common in case of low-powered studies.
This means that the literature may include preferentially publications
with statistically significant results.

An important step in an epidemiological study is to define the
strength of the association between exposure to a potentially toxic
substance and specific health effects. This is usually achieved by
calculating the ratio of the incidence of a disease in the exposed
population over the incidence of the same disease in the non-ex-
posed population. This is called the Relative Risk (RR). In case-con-
trol studies, a similar index of association called Odd Risk (OR) is
used. An increased risk of developing a specific health outcome
would be indicated by an RR > 1. For example, if the RR = 5, the risk
is five times higher (or an increase of 400%). Though an increased
risk (RR > 1) of a certain disease is found for a specific exposure sit-
uation, the actual cause of the health effect may be one that has not
been investigated. To judge whether an agent actually causes a
health effect, many other issues need to be considered. One of
these is the statistical significance of the association found, as
one must try and exclude that the association may be due to
chance. The confidence level (confidence interval) reported is usu-
ally 95%, occasionally 99%. Table 3 shows the model used by the
World Cancer Research Fund and the American Institute for Cancer
Research (WCRF and AICR, 1997) to define the strength of evidence
of an association between exposure and illness. The risk level allo-
cated derives from the combined assessment of the RR and statis-
tical significance found.

Strong evidence of adverse health effects associated with some
environmental factors is shown by high RR values (e.g. Tomatis,
1990), but the overwhelming majority of epidemiological studies
on health outcomes possibly associated with waste management
activities report RR or OR values of less than 1.5, and rarely of more
than 2, as shown in Table 4.

An attempt to classify the strength of the scientific evidence
was published by SWPHO (2002) and Saffron et al. (2003). It was
based on the model used by the World Research Fund to evaluate
the role of food and nutrition in the prevention of Cancer (WCRF
and AICR, 1997). A total of 1035 publications published since
1982 in Europe, the USA, Australia and New Zealand were re-
viewed. Health risks from ionising radiation were not included. De-
tails of the algorithm used in the appraisal of the epidemiological
evidence can be found in Saffron et al. (2003). Their main conclu-
sion of the overall assessment of the literature was that the
evidence of adverse health outcomes for the general population
living near landfill sites, incinerators, and composting facilities is
‘insufficient’. ‘Convincing’ evidence was found to exist for

Table 3
Simplified version of the relative risk (RR) and odd ratio (OR) model used by WCRF
and AICR (1997).

RR or OR Statistical significance Strength of evidence

0.87–1.5 No No association
1.5–2.0 No No association
1.5–2.0 Yes Moderate
>2 No Moderate
>2 Yes Strong
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gastrointestinal problems associated with ingestion of sewage-
contaminated recreational waters, while the evidence was ‘‘proba-
ble” for airways symptoms in workers of sewage treatment plants.

Though based on different criteria, a number of relatively recent
reviews on this topic reached similar conclusions for the human
health impact of the waste management practices that they re-
viewed. Examples include Bunger et al. (2000), IEH (2000), Vrijheid
(2000), WHO (2000, 2007), Environment Agency (2001), Hu and
Shy (2001), Redfearn and Roberts (2002), Rushton (2003), DEFRA
(2004), Franchini et al. (2004), Harrison (2007), and Sykes et al.
(2007).

6. Health effects of waste management activities

6.1. Landfilling

Many reviews suggested an association between proximity or
exposure to landfill sites and ill health. For example, Sever (1997)
and Johnson (1997, 1999) highlighted an increased risk of birth de-
fects and some cancers for the population living near landfill sites.
Vrijheid’s (2000) review of the literature published over almost
20 years (1980–1998) indicated similar associations, but most stud-
ies lacked data on direct exposure. The scientific evidence of ad-
verse health effects from landfills was described as poor or
inadequate by Redfearn and Roberts (2002) and Wigle (2003).
The World Health Organisation published the findings of two work-
shops, the first on the health effects of waste landfills (WHO, 2000),

and the most recent (WHO, 2007) on the health effects of landfills
and incineration. In both cases, the main conclusion is that the evi-
dence that links waste landfills and incinerators to health endpoints
(especially cancer, reproductive outcomes and mortality) is either
inadequate or insufficient. Two large multi-site studies carried
out in the UK are worth mentioning. Elliott et al. (2001a,b) included
about 80% of the UK population residing within 2 km of 9565 land-
fill sites (7803 non-special, 774 special, 988 unclassified) between
1983 and 1998. Given the influence of confounding factors and data
artefacts, no clear cause could explain the slight excess risk of birth
defects and low birth weights that was found. The study of Jarup
et al. (2007) found no excess risk of giving birth to a child with
Downs syndrome in the population residing near 6289 landfill sites
in England and Wales. Some of reports that have shown high rela-
tive risks (RR) for congenital anomalies did not take into account
important confounding factors. In the case of the Nant-y-Gwiddon
landfill site in the UK (Table 4), Fielder et al. (2000) failed to take
into account that the local residents had been also exposed to the
emissions from highly polluting local incinerators well before the
landfill operation started (Roberts et al., 2000).

6.2. Incineration

Though incinerators can potentially emit a number of pollu-
tants (see Table 1), the main concern about incinerators has been
the emission of a group of persistent organic compounds known
as ‘‘dioxins”, more specifically polychlorinated dibenzo-p-dioxins

Table 4
Examples of RR or OD values for the association between environmental factors and health, and between exposure to waste management facilities and health.

Cause Effect RR, OR CI

Environmental factors (Tomatis, 1990)
Hepatitis B virus Liver cancer 104 51–212
Cigarette smoking Lung cancer 7.8 na

1–14 Cigarettes Lung cancer 12.7 na
15–24 Cigarettes Lung cancer 25.1 na
P25 Cigarettes

Landfilling
Nant-y-Gwiddon, UK (Fielder et al., 2000) Congenital anomalies

Before site opened,1983–1987 1.9 1.3–2.9
First 2 years of operation,1988–1989 3.6 2.3–5.7
From 1990 to 1996 1.9 1.2–3.0

9565 UK landfill sites (Elliott et al., 2001a,b) Congenital anomalies 1.01 1.01–1.02
Low birth weight 1.04 1.03–1.05
Cardiovascular defects 0.96 0.93–0.99

Incineration
Besançon incinerator, France (Viel et al., 2000) Non-Hodgkin’s lymphomas 1.27 1.1–1.4

Soft tissue sarcoma 1.44 1.1–1.9
13 Incinerators, France (Viel et al., 2008) Non-Hodgkin’s lymphomas 1.12 1.002–1.251
Incinerator and other industrial sources of dioxins, Italy (Zambon et al., 2007) Sarcoma: population with the highest exposure 3.30 1.24–8.76

Sewage contaminated water
Sydney beaches, Australia (Kay et al., 1994) Gastroenteritis, from exposure to:

0–39 Faecal streptococci/100 mL 1.0
40–59 Faecal streptococci/100 mL 1.91 1.60–2.28
60–79 Faecal streptococci/100 mL 2.90 1.43–5.88
80+ Faecal streptococci/100 mL 3.17 1.12–8.97

Sydney beaches, Australia (Corbett et al., 1993) Any symptoma, from exposure to:
10–300 cfu/100 mL 2.9 1.7–5.1
300–1000 cfu/100 mL 3.8 2.1–7.1
1000–3000 cfu/100 mL 5.2 1.7–16.0

Exposure to ionising radiation
Nuclear industry workers (Cardis et al., 2005) All cancers excluding leukemia 0.97b 0.14–1.97

Leukemia, excluding chronic 1.10c

Lymphocytic leukemia 1.93b <0–8.47
1.19c

na = Not available.
a Cough, ear or eye symptoms, fever, gastrointestinal symptoms; cfu = colony-forming units.
b For a radiation dose of 1 Sv.
c For a radiation dose of 100 mSv.
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(PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlori-
nated biphenils (PCBs). PCDDs and PCDFs are produced by combus-
tion processes, and mostly by incomplete combustion of municipal
waste, medical waste, household waste, by forest fires, by burning
wood and coal, during the manufacture of pesticides and other
chemicals, and are present in tobacco smoke and car exhaust (Dyke
et al., 1997; Fielder, 2007). These substances are quite resistant to
biodegradation, they accumulate in food (dairy products, eggs, fish,
animal fat), and many (29) are considered to be toxic (USEPA,
1994a, 1994b). Dioxin-like toxicity is attributed to 7 of the 75 pos-
sible PCDD congeners, to 10 of the 135 possible PCDF congeners,
and to 12 of the 209 possible PCB (USEPA, 1994a, 1994b). The most
toxic (carcinogenic), according to the International Agency for Re-
search on Cancer (IARC, 1997), is 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-di-
oxin (TCDD), based on laboratory experiments on animals and on
cohort studies of groups living in industrial areas.

The toxicity of dioxins is indicated in Toxicity Equivalent Factor
(TEF) units. The TEF of TCDD (the most toxic) is rated as 1, and the
others less than 1. On the assumption that the effect of various
dioxins is additive, the TEF value of each dioxin is multiplied by
its concentration and a final toxic equivalent quantity is obtained,
the International Toxic Equivalent Quantity (I-TEQ). Quab et al.
(2000) produced the first inventory of 1993-1995 industrial and
non-industrial emission sources of PCDDs and PCDFs in 17 Euro-
pean countries (EU 15 plus Sweden and Switzerland). Despite
some uncertainties due either to lack of data or to the poor quality
of some of the original data included in the study, this work
shows the complications faced by health impact investigators
due to the wide range of potential sources, and some of the pos-
sible causes of confounding factors in epidemiological studies. A
summary of the main sources of PCDDs and PCDFs in 1993–
1995 is shown in Fig. 5. The main source of PCDDs/PCDFs emis-

sions to air was MSW incineration, and clinical waste incineration
was also a large contributor. However, sinter plants for recycled
materials and residential wood combustion represented about
38% of the total emissions. Since the EU set an emission limit
(0.1 ng/m3 I-TEQ) for incineration plants, pollution abatement
technologies have reduced emissions from MSW incinerators sig-
nificantly, and in some EU countries all incinerators comply with
this limit. If all EU incinerators complied with this requirement,
the total annual atmospheric emissions would be about 20 g I-
TEQ (Quab et al., 2000).

The diseases often investigated in epidemiological studies
around MSW incinerators are the non-Hodgkin’s lymphoma and
soft tissue sarcomas. Many studies have been carried out, particu-
larly in France, the country with the largest number of incinerators
in the EU. Examples are the investigation around the Besançon
incinerator (Viel et al., 2000), and around 13 other French inciner-
ators (Viel et al. 2008). These facilities were responsible for high
emissions of dioxins. Though a link between non-Hodgkin’s lym-
phoma and exposure (based on residence and soil levels of dioxins)
to dioxins emitted by municipal solid waste incinerators was
found, the strength of this association was weak, as shown in Table
3. Also, Viel et al (2008) stated that these results cannot be extrap-
olated to modern low-emissions incinerators and that other pollu-
tants (e.g. polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals)
emitted by incinerators may also have been responsible for cancers
in the exposed population.

In a case study carried out by Zambon et al. (2007), exposure to
dioxin-like substances in the Province of Venice was shown to be
responsible for an increased risk of developing sarcoma. In the
study region, there were 33 sources of airborne dioxin, including
incinerators of municipal solid waste, industrial waste, and medi-
cal waste, and a range of other industrial sources including an oil

PCDD/PCDF emissions in 17 EU countries (1993-1995)
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Fig. 5. Main emissions of PCDDs/PCDFs in 17 EU countries in 1993–1995. Source of data: Quab et al., 2000.
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refinery. Emission levels of dioxins (the peak period being 1972–
1986) and exposure levels were not known and had to be recalcu-
lated and modelled. No information on levels of dioxins in the food
that is known to accumulate dioxins was available for much of the
period investigated.

Despite the best effort of epidemiologists to reconstruct emissions
of pollutants from incinerators that have closed down and to estimate
exposure by means of residence records or of atmospheric models,
there is still a degree of uncertainty about the actual exposure of res-
ident populations (e.g. Franchini et al., 2004). Though waste manage-
ment facilities were not involved, a good example of useful exposure
measurements is reported in the work of Bertazzi et al. (2001) on the
population of Seveso (Italy), famous for the industrial accident of
1976. These measurements indicated an RR of 2.8 (95% confidence
interval = 1.1–7.0) of developing non-Hodgkin’s lymphoma. In this
extreme case, the mean TCDD level (136 ng/kg) in the blood lipids
was about 50 times higher than typical background levels.

In the USA, the National Research Council (NRC, 2000b) came to
the conclusion that epidemiological studies could not detect any
significant excess health effects. Though most studies reviewed
by Hu and Shy (2001) showed higher concentrations of heavy met-
als and organic chemicals in the populations residing closer to
incinerators, a causal link could not be proven. A review of the
Department of Environment Food and Rural Affairs (DEFRA,
2004) included a total of 102 publications and concluded that there
is no convincing evidence of a link between incineration and can-
cer or respiratory problems, and between landfilling and cancer.

It is also important to mention that the main exposure to diox-
in-like substances is via food (seafood, dairy products, animal fats
and eggs) contaminated with PCDDs and PCDFs (Kishimoto et al.,
2001).

6.3. Sewage treatment and landspreading

A number of papers (Pruss, 1998; IEH, 2000) focussed on the
health effects of bathing water polluted with bacteria derived from
sewage released from sewage treatment plants. They reported con-
vincing evidence of a high risk of increased symptoms (mostly gas-
trointestinal problems, but also respiratory and ear and eye
symptoms) associated with pathogens released into water bodies,
though there is much controversy about the real cause of these ill-
nesses (i.e. viruses as opposed to bacteria).

There is insufficient information on the fate of pathogens that
are incorporated in the soils after inputs of biosolids, and on the
survival of pathogens after they are transferred to surface water
or ground water. Animal manure, sewage sludge, and compost
(especially compost derived from treatment of manure in win-
drows) may contain large numbers of pathogens such as Salmo-
nella, Campylobacter, Escherichia coli, Giardia and Cyptosporidium
(e.g. Gerba and Smith, 2005) and viruses. In the UK, the huge in-
crease in reported cases of food poisoning was thought to be due
to the presence of E. coli O157 in the organic waste applied to agri-
cultural soil (Jones, 1999). Risks to human health arise at the
spreading stage (as bioaerosols), but also as a result of bacterial
and viral contamination of surface water from runoff (Servais
et al., 2007). Freshwater and marine water contamination incidents
in different parts of the world have been associated with dis-
charges from sewage treatment plants and as a result of land appli-
cation of soil amendments, especially manure (e.g. Goss and
Richards, 2008).

6.4. Composting

According to most review papers (e.g. Maritato et al., 1992; Bun-
ger et al., 2000; Environment Agency, 2001; Harrison, 2007) the
main concern is for compost workers, as they are more likely to de-

velop respiratory and dermal illnesses than the general public. The
overwhelming majority of household waste and green waste com-
posted is treated with open-air windrow systems, though there is a
gradual shift towards in-vessel plants. Respiratory illnesses can be
caused by exposure to dust and bacteria, funghi, actinomycetes,
endotoxins and 1-3 b glucans released at composting facilities.
Few studies were found on the health impact on residents living
close to composting facilities, mostly publications on bioaerosol
dispersion from composting sites. Inconclusive evidence of in-
creased ill-health compared to control populations was found (Mill-
ner, 1995). The definition of a safe buffer distance is still hampered
by the limited knowledge on the hazards associated to bioaerosols,
and on dose–response relationships. The review of Domingo and
Nadal (2008) is the most recent publication found on the chemical
and biological risks for workers of composting facilities and on the
potential impact on local residents. Examples of epidemiological
studies that indicated an association between bioaerosol pollution
derived from outdoor composting facilities and irritative respira-
tory symptoms in nearby residents include Herr et al. (2004a,b).

6.5. Radioactive waste management

Most studies of occupational exposure to a few mSv in excess of
background levels (such as the additional dose to the public from
emissions from nuclear power plants) could not link this additional
dose of radiation to human illnesses; in the case of chronic expo-
sure to low doses, adverse effects could not be statistically associ-
ated with the measured increased levels of exposure (Shihab-Eldin
et al., 1992; Cohen, 1995; Sutherland, 2003). In Europe, a number
of studies (e.g. Black, 1984; Heasman et al., 1986; Viel et al.,
1995; Guizard et al., 2001) were carried out in the UK and France,
mostly as a result of reported clusters of leukemia in children
residing close to nuclear plants or nuclear reprocessing facilities.
These studies did not produce conclusive evidence of a link be-
tween residence near nuclear sites and adverse health effects.
The results of a case-control study (Gardner et al., 1990) of the inci-
dence of leukemia and lymphoma among young people near the
Sellafield nuclear power plant in the UK caused some concern,
but the subsequent investigation by COMARE (2002) came to the
conclusion that no valid statistical base existed for such cause–ef-
fect relationship. The largest retrospective cohort study (Cardis
et al., 2005) carried out on 598,068 workers (90% men) in the nu-
clear industry in 15 countries concluded that there was a small ex-
cess risk of cancer for a cumulative dose of 100 mSv (90% of
workers received cumulative doses of less than 50 mSv, 5% re-
ceived more than 100 mSv, and less than 0.1% received cumulative
doses of more than 500 mSv), equating to 1–2% of deaths from can-
cer attributable to radiation. As shown in Table 4, the relative risk
found for all cancers excluding leukemia was 1.10, and for leuke-
mia, excluding chronic lymphocytic leukemia, it was 1.19 for a
radiation dose of 100 mSv. Reviews of epidemiological studies in-
clude those of Laurier and Bard (1999) and Doll (1999).

6.6. Waste management, occupational health and safety
considerations

The health and safety performance of the waste management
industry is likely to vary significantly across the world, with major
differences between developed and developing countries. In devel-
oped countries, workers protection and health and safety measures
have substantially reduced the likelihood of fatal or major acci-
dents. In the UK, about 160,000 workers are employed in the waste
management sector, and a total of about 3800–4300 accidents are
reported every year (HSE, 2004). This translates into an accident
rate that is about four times the national average; the fatal injury
accident rate is about 10 per 100,000 workers (i.e. 10 times the na-
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tional average), and the major injury rate is about 330 per 100,000
workers (i.e. more than three times the national rate), with most
accidents (handling/sprain injuries, being struck by refuse collec-
tion vehicles) occurring during refuse collection and unloading
(HSE, 2004).

Epidemiological studies on the occupational health impact of
recycling are extremely rare. Given the increased recycling rate
in many developed and developing countries, research in this field
is urgently required. In developing countries, the main issue is
associated with infections and injuries from unregulated recycling
(scavenging) in open dumps.

6.7. Waste management, epidemiology and biomarkers

The total amount of a toxicant to which a person is exposed is
not necessarily directly correlated with possible adverse effects.
It is the amount that becomes bioavailable, and more specifically
the amount that is absorbed by a particular organ, tissue, cell, that
may cause a toxic effect and a health outcome. And even if this
effective dose were known, individuals are likely to react differently
depending on age, gender, and genetic susceptibility. The presence
of toxic substances in groundwater or surface water contaminated
by leachate from a badly engineered and operated landfill does not
necessarily imply exposure of the resident population, as drinking
water in the region may be sourced elsewhere. This highlights the
weaknesses of epidemiological investigations that base their dose–
response relationship on exposure data derived from emission
information from point or diffuse sources or, even worse, on surro-
gates of exposure such as residence or distance from waste man-
agement facilities.

Biomarker epidemiology has developed important new ap-
proaches to the assessment of environmental and occupational
health that have the potential of overcoming these weaknesses in
epidemiological investigations. Biomarkers are biological parame-
ters or indices that can be used to measure at cellular or molecular
level the exposure to effective dose of toxic substances and their
adverse effects. Biomarkers can be broadly classified into three
groups, though there is some overlap between these: (i) exposure
biomarkers, (ii) health effect (outcome) biomarkers, and (iii) sus-
ceptibility biomarkers.

Exposure biomarkers can be xenobiotic substances or metabo-
lites found in the human body, or substances that are produced
from the interaction between xenobiotics or metabolites with
other substances present in the body. Their concentrations are usu-
ally determined in blood, serum, urine, teeth, and adipose tissue,
but breath biomarkers have also been determined (Pleil, 2008).
Exposure biomarkers are also cellular, molecular or DNA changes,
and inherited gene variations resulting from exposure to toxic sub-
stances (Schmidt, 2006; Pleil, 2008). Exposure biomarkers allow an
estimate of the amount of toxic agent absorbed by each individual.

Health effect biomarkers are indicators of the abnormal func-
tioning of the body or a specific organ as a result of exposure to
a specific substance (specific biomarkers) or to a group of sub-
stances (non-specific biomarkers). They allow the assessment of
the impact (permanent or reversible) of the absorbed toxicant.

Susceptibility biomarkers are parameters (physical, chemical,
genetic) that can make a person more sensitive to a toxic substance
and increase the health risks arising from exposure. For example,
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) are inherited gene varia-
tions that can increase or reduce disease susceptibility following
environmental exposure (Schmidt, 2006).

Biomarkers allow early detection (at cellular or molecular level)
of pathological changes associated with exposure to chemicals and
radiation. The usefulness, weaknesses, and the applicability of bio-
markers to environmental and occupational epidemiology can be
found in many publications (e.g. Gunn et al., 1991; WHO, 1993;

Indulski, 1995; Bonassi, 1999; Wild et al., 2002; Vasseur and Cos-
su-Leguille, 2003; Linzalone and Bianchi, 2009). A few examples of
the application of biomarkers in environmental and occupational
epidemiology are mentioned here. Unfortunately, a literature
search did not provide many examples of the use of biomarkers
to assess the effects of exposure of the general public to emissions
from municipal solid waste management facilities.

The determination of biomarkers of genotoxic damage (e.g.
chromosomal aberrations in lymphocites) and cell proliferation
indices can be used for early detection of an association between
exposure to hazardous waste and DNA damage/changes (e.g. Gons-
ebatt et al., 1995). It is likely to be more difficult to find genotoxic
effects in the local resident population, though it may be possible
to detect an abnormal DNA repair response compared to cells from
a control population. This was shown in a case study (McConnell
et al., 1998) of residents exposed to waste from uranium mining
and milling. In this study, radiogenic isotopes were used as bio-
markers of exposure, i.e. 238U and Pb isotope ratios in soil samples.

Staessen et al. (2001) found that biomarkers of renal disfunction
were positively correlated with Pb levels in the blood of adoles-
cents living near a Pb smelter. In the same study, biomarkers of
DNA damage were positively correlated with urinary metabolites
of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and volatile organic
compounds (VOCs). Kap-Soon et al. (2004) used the 1-hydroxypy-
rene (1-OHP) urinary metabolite to assess exposure to PAHs. The 1-
OHP concentration in the exposed groups was 0.28 lmol/mol cre-
atinine, and 0.078 lmol/mol creatinine in the unexposed (control)
groups.

Yoshida et al. (2005) measured dioxins and creatinine in serum
and urinary estrogen metabolites of 57 male waste incinerator
workers and concluded that creatinine increased with increasing
dioxins levels, and that dioxins metabolise estrogens to 16-
hydroxyestrogens.

In the study of Yoshida et al. (2003), blood and urinary levels of
oxidative stress markers were measured in 81 municipal solid
waste incinerator workers. The concentration of urinary 8-OH-dG
increased significantly in workers exposed to fly ash, which is
known to contain PCDDs, PCDFs, PAHs and heavy metals.

Existing environmental surveillance standards can be inade-
quate because biological effects can be detected only when ill-
nesses are diagnosed. Biomarkers allow investigators to detect
excessive exposure and changes at cellular or molecular level be-
fore a potential outcome reaches the clinical stage. Therefore,
timely and adequate preventive action to reduce possible risks be-
comes possible.

7. Conclusions

The existing epidemiological evidence linking waste manage-
ment and human health is quite controversial. Most studies inves-
tigated health impacts of old types of waste management facilities,
especially in the case of incinerators. There is very little data on di-
rect human exposure, and most studies resorted to surrogates such
as residence information, with most recent studies including data
on potential exposure pathways (e.g. pollutant concentration in
soil, modelled atmospheric exposure). Confounding factors have
not been adequately controlled in many studies, especially social
deprivation and exposure to other sources rather than the one
investigated.

In the case of landfills, the strongest association with human
health is for congenital malformations. Incineration is often re-
ported to be associated with an increased risk of developing non-
Hodgkin’s lymphomas and sarcomas. The dose–response of serum
dioxins suggests that the main intake pathway of these substances
is not inhalation but food. Few studies are available on new-gener-
ation incinerators fitted with modern emission-abating technol-
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ogy, and any future epidemiological investigations will find it quite
difficult to detect excess adverse effects as these will become even
more difficult to measure.

There are very few studies on the health impact of composting
on resident populations, but there is some evidence that compost
workers have significantly more diseases of the respiratory tract
and increased antibody concentrations against funghi and actino-
mycetes. As the spreading of soil amendments (including sewage
sludge and manure) has increased considerably in many countries,
there is a need for more research into the effect of potential patho-
gens (via bioaerosols, via food contamination, via soil erosion and
mobilisation into water bodies) on human health. Most studies
on landspreading are about occupational diseases, the remaining
studies are on respiratory illnesses and gastrointestinal symptoms
associated with contaminated bathing waters. There is convincing
evidence of a high risk of increased symptoms associated with
pathogens originating at sewage treatment plants. In most cases,
a significant dose–response relationship has been shown, espe-
cially with enterococchi and faecal streptococchi. Given the
increasing evidence of the role of viruses as the cause of human
infections in sewage-contaminated waters, the lack of research in
this area is surprising, though this is likely to be due mostly to
the costs involved in viral investigations.

High level radioactive waste produced by nuclear facilities in
the form of spent nuclear fuel is accumulating in many countries
while a decision is taken about a final repository. The construction
of many new nuclear power stations in various countries, espe-
cially in Asia, is likely to increase the volume of radioactive waste
to be disposed of. At the same time, decommissioning of old nucle-
ar power stations will produce large volumes of low level radioac-
tive waste. The risk of excess exposure to ionising radiation is a
very emotive issue in areas where nuclear reactors, spent fuel stor-
age facilities and nuclear waste reprocessing facilities are in oper-
ation or are at the planning stage. If the best technologies and
controls are used in the construction of new reactors, in the
decommissioning of old ones, and in the operations associated
with fuel enrichment and recycling facilities, radioactive waste dis-
persion in the environment and exposure of the general public to
ionising radiation should be minimal. Most epidemiological stud-
ies did not produce conclusive evidence of a link between resi-
dence near nuclear sites and adverse health effects. However,
public health surveillance is of paramount importance. Public
health protection needs to include new molecular monitoring tech-
niques for the early identification of exposure to ionising radiation
so that preventive action can be taken before illnesses develop. In
order to reduce the uncertainties in epidemiological research it is
necessary to focus on prospective cohort studies of sufficient sta-
tistical power, consider confounding factors and bias (including
publication bias), to select biomarkers that are specific to the
health risk investigated, and to have access to detailed records of
environmental exposure (air, water, soil, food) to toxicants, and
to the details of the characteristics and operation of waste manage-
ment facilities.

In many developing countries, lack of resources and political
will, poor education and widespread illnesses due to bad sanitation
and potable water, make waste management a low priority. Poor
communities often obtain their livelihood from salvaging solid
waste for recycling and are affected by parasites and intestinal
infections, not to mention injuries from sorting solid waste. In
developed countries, public concern about the location of landfills
and incinerators is largely based on the effects on human health of
notorious cases of poor management of industrial waste (e.g. Love
Canal in the USA in the 1970s) and landfill sites (Loscoe, UK, 1986;
Naples, Italy, 2008), or more commonly, to major industrial acci-
dents unrelated to waste management operations, such as Seveso
(Italy) in 1979 and Bhopal (India) in 1984, but there is also fear

about possible adverse effects in the general population residing
near relatively modern landfills and incinerators. However, the
overwhelming majority of epidemiological studies have not man-
aged to prove convincingly and unequivocally that excess risk of
contracting specific illnesses is associated with waste management
facilities. This is due to the limitations of environmental epidemi-
ological studies and to improved technology and organisation of
waste management activities. There is a need to set up well-de-
signed epidemiological studies capable of giving evidence of the ef-
fect of exposure to low levels of potentially hazardous substances.
It is extremely important to have direct human exposure data,
especially from exposure biomarkers, possibly collected before
(not only during and after) a waste management facility becomes
operational.

The level of significance of the risks to develop cancers or other
illnesses from emissions from waste management facilities should
also be seen in the overall context of other risks to the local popu-
lation, not only with reference to the appalling mortality rates in
developing countries due to lack of safe drinking water, poor san-
itation, lack of sewage treatment plants and of adequate waste dis-
posal facilities, but also with the typical health risks recorded in
affluent societies. Last but not least, it is important to consider
the benefits to public health that derive from disposing waste in
state-of-the art facilities, until ways are found to minimise, re-
use, and re-cycle more waste.

On a global scale, given the accelerated industrialisation and
urbanisation in developing countries, billion of tonnes of waste
are produced every year. The health issues associated with the dis-
posal of waste are escalating in countries such as China and India,
to name a few. Massive investment in waste management facili-
ties, training and education is required in order to reduce the
health impact of inappropriate waste disposal methods. However,
the issue of health risks associated with waste management also
needs to be tackled on many other fronts, i.e. (i) introduction of
measures and incentives for waste minimisation, waste preven-
tion, recycling, and composting, (ii) addition of waste management
costs to consumer products, (iii) more public participation in the
choice of waste management practices at local and regional level,
(iv) public health surveillance, and (v) the use of biomarker epide-
miology techniques in future investigations.
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Abstract

Objectives Potential health hazards for the environment

and people living nearby landfills and incinerators are

claimed to be related to several methods of waste man-

agement. Independent systematic review of the scientific

literature is a key procedure to support the lay public and

policy makers to achieve informed decisions.

Methods The study design and potential biases of papers

retrieved in this comprehensive literature search were

analyzed.

Results The most consistent result is that the risks of

congenital anomalies and hospitalization due to respiratory

disease are likely to be real nearby special waste landfills.

From the very little information on exclusively urbanwaste

depots it is reasonable to say that correct management of

landfill does not increase the risk of these health effects. It

is confirmed that historically incinerators are an important

source of pollution and harm for the health of populations

living nearby; however, changes in technology are pro-

ducing more reassuring results.

Conclusions A moderate level of confidence is possible

in limited areas of knowledge, implying the need to over-

come the limitations of current studies about exposure

assessment and to control confounders at the individual

level.

Keywords Incinerator � Landfill �
Environmental exposure � Environmental diseases �
Population health

Introduction

Management of solid waste disposal is a priority issue in

the organization of modern societies. In spite of the

increasing recycling activities, landfills and incinerators are

widely used to manage the final phase of waste disposal.

Potential health hazards for the environment and people

living nearby are claimed to be related to waste manage-

ment, which is known to release potentially harmful

substances although in small quantities and at very low

levels. Many uncertainties surround the assessment of

health effects, and the need for independent systematic

reviews of the current scientific information is urgent in

order to provide the lay public and policy makers with

reliable lines of scientific knowledge. A number of reviews

are already available (Vrijheid 2000; Hu and Shy 2001;

Rushton 2003; Dolk and Vrijheid 2003; Department for

This article is part of the special issue ‘‘Environment and Health

Reviews’’.
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Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 2004;

Franchini et al. 2004; Michaels and Monforton 2005;

Minichilli et al. 2005; Linzalone and Bianchi 2007; World

Health Organization (WHO) 2007; Russi et al. 2008;

Signorelli et al. 2008; Giusti 2009; Porta et al. 2009). The

reviews underline the difficulties in interpreting data from

primary studies because of the lack of accurate exposure

information and control of potential confounders. This

problematic interpretation further complicates a scenario

where risk communication is poorly manageable, risk

perception is greatly biased, and conflicting interests

become the dominant issues for discussion, implying huge

difficulties in managing public health issues affecting the

safety of communities. This review updates the evaluation

of evidence (19 more papers on landfills and 13 on incin-

erators included in the tables in the ‘‘Electronic

supplementary material’’) derived from the literature on the

health effects of landfills and incinerators in people living

in their proximity and discusses the degree of uncertainty

associated with the risk estimates, thereby providing

researchers, citizens, and institutions with an updated

independent piece of evidence. This process has been

promoted by the Italian authorities after the dramatic gar-

bage management failures in Campania, an Italian area

where the safety of communities has been put in danger by

very bad organization and the presence of several illegal

landfills; the resultant potential health hazards in some

areas of Campania are associated with higher mortality

rates for various diseases in comparison with those in other

regional areas (Altavista et al. 2004; Comba et al. 2006;

Martuzzi et al. 2009; Fazzo et al. 2008, 2011).

Methods

The scientific literature was scrutinized through comput-

erized literature searches using PubMed, Embase, Web of

Science, and the Cochrane Library from 1 January 1983 to

1 June 2012. The search strategy consisted in the use of

various combinations, in line with the specific database

language, of the terms ‘‘incinerat* OR ‘‘refuse disposal’’

OR ‘‘refuse disposals’’ OR landfill*’’, ‘‘population* OR

habitant*’’, ‘‘environmental exposure’’, ‘‘environmental

disease’’; the search was subsequently improved using

more restrictive terms related to both exposure to disposal

sites and disease outcomes. Primary publications on the

health effects of landfills and/or incinerators on the popu-

lation living in the proximity were the subject of this

systematic review. Other types of papers (systematic

reviews, biomonitoring of toxic agents in the proximity of

waste disposal sites, environmental impact estimation)

were consulted in order to integrate all the available sci-

entific information for the interpretation of the results. The

search was completed using the references identified in the

retrieved papers and any highlighted by the working group.

A total of 201 relevant papers were identified, 101 on

landfills and 100 on incinerators. The papers were screened

for eligibility by two independent reviewers; disagreements

were resolved by discussion. Out of 100 papers on landfills,

71 were excluded (1 systematic review, 1 duplicate paper,

1 focused on occupational exposure, 34 biological studies,

34 other non-relevant types of papers); therefore 29 papers

were evaluated (4 cohort studies, 8 case–control studies, 17

ecological studies). Out of 100 papers on incinerators, 69

were excluded (2 systematic reviews, 1 duplicate paper, 1

focused on occupational exposure, 29 biological studies, 36

other non-relevant types of papers); therefore 31 papers

were evaluated (2 cohort studies, 9 case–control studies, 17

ecological studies, 3 cross-sectional studies). The list of

excluded papers is reported in Appendix A (Electronic

supplementary material).

Information on study subjects (number, age, gender,

country), exposure assessment, outcome assessment, esti-

mated effects, and potential bias were independently

abstracted by three observers using a predefined format,

and disagreements were resolved by discussion. Charac-

teristics of the studies are reported in Appendices B and C

(Electronic supplementary material) for landfills and

incinerators, respectively. The tables therein are arranged

by outcome.

To assess the size and direction of potential biases an

evaluation scale is proposed that envisages exposure

assessment, outcome assessment, and confounding control

(Table 1). For each item the null value (0) indicates that no

influence on the estimation is likely, a positive sign that the

effect estimates could be less (?) or more (??) overesti-

mated, and a negative sign that the effect estimates could

be less (-) or more (- -) underestimated. As for exposure

assessment, underestimation is considered according to the

study designs; conversely for outcome and confounding

assessment, overestimation is considered (Porta et al. 2009;

WHO 2007; Franchini et al. 2004; Giusti 2009). The results

of this evaluation were discussed among three authors (SP,

EB, and PC) and the grade was assigned according to the

majority rule in case of inconsistencies.

An attempt to define the relationship between the pro-

cess (landfill/incinerator) and the various diseases in terms

of potential cause–effect evaluation was performed

according to Porta et al. (2009), using the International

Agency for Research on Cancer (IARC) criteria for carci-

nogenesis (IARC–WHO, 2013). The results of this

evaluation were discussed among three authors (SP, EB,

and PC) and the relationship was assigned according to the

majority rule in case of inconsistencies.
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Results

Studies on communities living near landfills

Twenty-nine papers on the health effects in communities

living in the proximity of landfills were evaluated. One of

the major issues in the evaluation was the difficulty in

distinguishing between solid urban waste and other types

of wastes. There is not yet a standardized definition of the

various types of wastes. The terms dangerous, special,

toxic, industrial, and commercial are not uniformly used

in different countries and over time periods. Moreover,

the types of wastes disposed in a landfill may have

changed over time. The outcomes considered in the

papers were all cancers, birth defects, respiratory diseases,

and total mortality. In some papers multiple outcomes

were evaluated.

Cancer

The relationship between landfills and cancer has been

evaluated in seven studies (5 ecological, 1 cohort, and

1 case–control)

Colorectal A cohort study carried out in Finland com-

pared the incidence of colorectal cancer in a community in

the proximity of a landfill containing industrial and urban

wastes to that in a control cohort (Pukkala and Pönkä

2001). No difference was found, but the low number of

cases and the lack of adjustment for confounders, beside

age and sex, make the results less reliable. An ecological

study in Australia evaluated mortality and incidence in

populations living nearby a landfill containing urban spe-

cial and dangerous wastes, both liquid and solid, did not

find any risk excess, but again involved a low number of

cases (Williams and Jalaludin 1998).

Liver In an ecological study that analyzed mortality in a

community living in an Italian area containing a landfill, an

incinerator, and a refinery, liver cancer mortality was not

different in populations living at various distances from the

sites, after adjustment for age and deprivation index and

separately by sex (Michelozzi et al. 1998). In another

Italian study a potential risk was found in males, but no

adjustment was made and information on outcomes cannot

be related to the distance from the landfills (Minichilli et al.

2005). A Canadian case–control study found no significant

trend in populations living at various distances from an

urban waste landfill, adjusting for some confounders

(Goldberg et al. 1999). Multiple comparisons on 30 cancer

sites and the low number of cases suggest that caution be

adopted in interpreting these results. A Brazilian ecological

study of urban landfills in Sao Paolo found no difference

comparing people living at less and more than 2 km from

several sites (Gouveia and Ruscitto do Prado 2010a).

Bladder A large national ecological study, carried out in

the UK, analyzed the incidence of bladder cancer in pop-

ulations living at various distances from a landfill site

(Jarup et al. 2002) and did not detect any association, nor

when only special wastes were considered. Two other

studies were unable to detect any association (Williams and

Jalaludin 1998; Gouveia and Ruscitto do Prado 2010a).

Larynx A significant decrease of mortality rates as the

distance from the sites increased was reported in Italy, but

with low numbers (Michelozzi et al. 1998). Another study

in Canada did not detect any association (Williams and

Jalaludin 1998).

Lung None of the three evaluated studies was able to

detect any association (Williams and Jalaludin 1998;

Michelozzi et al. 1998; Pukkala and Pönkä 2001).

Table 1 Qualitative assessment

of internal validity of the

reviewed studies

Item Risk of bias Evaluation criteria

Exposure - If defined by both the distance from the site and

some measurement of polluting substances

- - If defined only by the distance from the site or by an

exposure area

0 Use of individual data

Outcome 0 If reported from cancer registries or direct measure

of incidence

? If reported by death registries

?? If reported by hospital discharge forms or detected

through questionnaires

Confounding 0 Use of individual data

? Control at a population level (including deprivation

index)

?? No control

Health effects associated with the disposal of solid waste in landfills and incinerators
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Kidney Two studies found a modest non-significant

increase in risk (Michelozzi et al. 1998; Goldberg et al.

1999).

Lymphomas Only one study (Goldberg et al. 1999) found

a significant association, whereas those by Williams and

Jalaludin (1998) and Michelozzi et al. (1998) did not.

Leukemia Two studies in children (Jarup et al. 2002;

Gouveia and Ruscitto do Prado 2010a) and four in adults

(Williams and Jalaludin 1998; Michelozzi et al. 1998;

Jarup et al. 2002; Gouveia and Ruscitto do Prado 2010a)

were unable to detect any association.

Brain No association was found in a UK study (Jarup

et al. 2002). An increased risk only in males living in the

proximity of the landfill was detected in a US study

(Williams and Jalaludin 1998), limited by low numbers of

cases.

Other cancers In a previously described study no asso-

ciation was found for breast, uterus, prostate, stomach, and

skin cancers (Williams and Jalaludin 1998). Goldberg

found an increased risk for pancreatic cancer but not for

prostate (Goldberg et al. 1999). Another study found an

increased risk for skin and pancreatic cancers only in males

(Pukkala and Pönkä 2001).

Birth defects and reproductive disorders

Out of the 22 studies analyzing the relationship between

these disorders and the presence of landfills, 13 are eco-

logical, 2 cohort, and 7 case–control.

Birth defects in general

Six studies found statistically significant associations

(Fielder et al. 2000, 2001; Elliott et al. 2001, 2009; Palmer

et al. 2005; Vrijheid et al. 2002), but five other studies

(Morris 2003; Dummer et al. 2003b; Boyle et al. 2004;

Kloppenborg et al. 2005; Gouveia and Ruscitto do Prado

2010a) did not. In the UK an ecological study of residential

distance from a site, the risk of congenital malformations

was higher; however, that risk was also detected by ana-

lyzing data before the opening of the landfill (Fielder et al.

2000). A national UK study analyzed congenital anomalies

and low birth weight in populations living at different

distances from a large number of waste sites (19,196)

(Elliott et al. 2001). A statistically significant association

was found (RR 1.05), but it disappeared for urban solid

waste (RR 0.99) when analyzed separately from toxic

waste (RR 1.08) (Elliott et al. 2009). A Danish national

ecological investigation found no association in comparing

people living at different distances from the sites (Klop-

penborg et al. 2005). Evaluating the rates before and after

the opening of 24 landfills in Wales, Palmer et al. (2005)

found a significant increase over time. Among residents of

areas close to 15 landfills in Brazil no association was

detected comparing rates of people living at less than 2 km

and the whole city, after adjustment for sex and age

(Gouveia and Ruscitto do Prado 2010a). Another UK study

reported on a landfill where all kinds of wastes (urban

solid, industrial, and special) were transferred, and com-

pared three areas close to site and 26 distant areas (Fielder

et al. 2001). After the opening of the site a significant risk

increase in the closest areas was found, but the authors

cautiously interpreted the findings owing to poor accuracy

and incompleteness of data. A Scottish investigation found

no association in residents at less than 2 km from the site

compared with those at more after adjustment for age and

deprivation index (Morris 2003). A multicenter case–con-

trol study (EUROHAZCON), carried out in five countries

(Belgium, Denmark, France, Italy, and the UK), found a

significant increase in congenital malformations in people

living nearby sites containing dangerous substances (Vrij-

heid et al. 2002). Caution is suggested in interpreting the

results owing to the difficulty in correctly classifying the

sites according to their dangerousness. A previous inves-

tigation on dangerous waste landfills had found conflicting

results (Geschwind et al. 1992). In a UK retrospective

cohort study stratifying by three time periods and four

types of landfills, Dummer et al. (2003b) found no asso-

ciation. A similar lack of association was found in a study

on urban solid wastes in Northern Ireland (Boyle et al.

2004).

Non-chromosomal birth defects

The EUROHAZCON case–control study detected an

increase in risk of non-chromosomal birth defects in people

living at less than 3 km from landfills containing both

urban solid and industrial or toxic wastes (Dolk et al.

1998). In this study a statistically significant increased risk

was found in the subgroups of neural-tube defects (OR

1.86), malformations of the cardiac septa (OR 1.49), and

anomalies of great arteries and veins (OR 1.81).

Nervous system birth defects

In a UK retrospective cohort study in which data were

stratified by three time-periods and four types of landfills,

congenital anomalies were significantly higher close to

urban solid waste landfills (Dummer et al. 2003b), whereas

a previous study had not found this relationship (Croen

et al. 1997). Another study confirmed the association for a

landfill containing toxic substances (Marshall et al. 1997).
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Cardiovascular defects, hypo- and epispadias, oral defects

Statistically significant higher risk of hypo- and epispadias

was detected in children living close to industrial toxic

wastes (Geschwind et al. 1992). For cardiovascular and

oral anomalies no such risk was found in another investi-

gation (Croen et al. 1997).

Down syndrome

No association was found for Down syndrome in the

analysis of 6,829 sites (Jarup et al. 2007).

Sirenomelia and cyclopia

The two studies on this malformations analyzed four cases

of sirenomelia and four of cyclopia (Castilla and Mas-

troiacovo 2008; Orioli et al. 2009). The identification of a

possible cluster of sirenomelia has to be interpreted cau-

tiously in the light of this very low number of observations.

Low birth weight

A retrospective cohort study in Alaska took into account

several confounders and classified sites according to dan-

gerousness, finding a risk nearby the sites with intermediate

and high dangerous levels (Gilbreath and Kaas 2006). An

ecological study in the UK, part of the EUROHAZCON on

mixed sites, found a small significant risk increase in res-

idents at less than 3 km, evaluating seven areas close to ten

sites (Morgan et al. 2004). A case control study in Quebec

found a small increase in risk which persisted after

adjustment for several confounders; however, it did not

find any association with preterm births (Goldberg et al.

1995). As reported in a previous section a nationwide UK

study reported an increase, with no distinction between the

types of waste disposed (Elliott et al. 2001). Only an

ecological UK study, described above, found no associa-

tion (Fielder et al. 2000).

Respiratory diseases

A retrospective Finnish study on a site containing urban

and industrial wastes reported an increase of asthma inci-

dence (Pukkala and Pönkä 2001), and an ecological

investigation in the UK found an increase in hospitalization

for respiratory diseases, again dealing with a waste site also

containing industrial wastes (Fielder et al. 2001). In

another retrospective US cohort study the results suggested

an increased rate of hospitalization for asthma and respi-

ratory diseases (Ma et al. 2007).

Total mortality

Three ecological studies reported on this association: no

association was reported in one (Williams and Jalaludin

1998), whereas in two there was some indication of a

positive association (Fielder et al. 2001; Minichilli et al.

2005). However, in the study by Williams and Jalaludin

(1998) the detected risk was consistent with that reported

before the opening of the site; in the other studies there is

no indication of the distance from the site. No association

was found in a US cohort study (Gensburg et al. 2009).

Studies of communities living near incinerators

Thirty-one papers on the health effects in the communities

living in the proximity of incinerators were evaluated. The

following outcomes were considered: cancers (15), birth

defects (10), respiratory diseases (5), cardiovascular dis-

eases (1), total mortality (1), and skin disease (1). In some

papers multiple outcomes were evaluated.

Cancer

Fifteen studies analyzed the relationship between inciner-

ators’ activity and cancer. Most studies are ecological or

case–control and only one is based on a retrospective

cohort.

All cancers Three ecological (Elliott et al. 1996; Goria

et al. 2009; Federico et al. 2010) and one retrospective

cohort study (Ranzi et al. 2011) evaluated the association

between incinerators and all cancers in adults. In a UK

ecological study the incidence increased; however, no

adjustment for relevant confounders was performed and the

authors claimed to be cautious in their interpretation

(Elliott et al. 1996). In an Italian study no association was

reported in the four geographical areas analyzed (Federico

et al. 2010), whereas another Italian cohort study reported

an increase in all-cancer mortality (RR 1.47) in women

exposed to elevated levels of heavy metals ([2 ng/m3)

(Ranzi et al. 2011). In a modeling risk estimation study a

linear relationship was found, but limitations in study

design and patient selection imply problems of interpreta-

tion (Goria et al. 2009). In an ecological study no excess

risk of cancer mortality was found in children aged less

than 5 years (Gouveia and Ruscitto do Prado 2010b), but

according to analyses coming from a companion study to

that of Elliott et al. (1996) the influence of population

migration might influence the results owing to poor accu-

racy of the case findings (Knox 2000). Overall, the

evidence appears weak and conflicting.
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Non-Hodgkin lymphomas Three ecological studies and

one cohort study found no association (Elliott et al. 1996,

Federico et al. 2010; Gouveia and Ruscitto do Prado

2010b; Ranzi et al. 2011), whereas two case–control

studies and one ecological study found a positive associa-

tion with dioxin levels (Viel et al. 2000; Floret et al. 2003;

Viel et al. 2008a), especially in women (Viel et al. 2008a);

however, some exposure measurement errors may mises-

timate the effects. An ecological Italian study reported

higher Standardized Mortality Ratio (SMR) between 1986

and 1992 for non-Hodgkin lymphomas (not for Hodgkin

lymphomas) in a municipality where an incinerator had

operated until 1985 (Biggeri and Catelan 2005).

Sarcoma and soft tissues Six ecological (Elliott et al. 1996;

Viel et al. 2000; Floret et al. 2004; Biggeri and Catelan 2005;

Viel et al. 2008a; Federico et al. 2010), two case–control

(Comba et al. 2003; Zambon et al. 2007), and one cohort

studies (Ranzi et al. 2011) provide data. No association was

shown in five (Elliott et al. 1996; Floret et al. 2004; Biggeri

and Catelan 2005; Federico et al. 2010; Ranzi et al. 2011).

The other studies reported: (a) significant risk increase

associated with living less than 2 km from the site, but based

on five cases and with a very wide confidence interval

(Comba et al. 2003); (b) significant risk increase by level and

duration of exposure, especially in women (Zambon et al.

2007); (c) risk increase but at exposure levels higher than

those detectable in more modern incineration technologies

(Viel et al. 2000, 2008a). The evidence of risk due to an old-

generation plant is convincing.

Breast No association was found in a case–control and a

cohort study (Viel et al. 2008b; Ranzi et al. 2011). A small

association was found in a study designed to compare

different ways of modeling exposure and confounding, and

the results are strongly limited by this study objective

(Goria et al. 2009).

Lung Two ecological studies and one case–control study

reported a risk excess in people living close to the emission

site (Elliott et al. 1996; Biggeri et al. 1996; Parodi et al.

2004). In the studies carried out in Italy, there might be an

exposure misclassification because other pollution sources

were present but not identified (Biggeri et al. 1996; Parodi

et al. 2004). More recent investigations, with better expo-

sure measurement, found no association (Federico et al.

2010; Gouveia et al. 2010b; Ranzi et al. 2011).

Colorectal An increased risk with distance from the site

was reported in the UK, but the authors cautiously suggest

possible overestimation due to poor control of confounding

factors (Elliott et al. 1996). No risk was found in an ecological

study in Italy, with a good outcome measurement (Federico

et al. 2010). In the same region another cohort study found

higher mortality in men and higher incidence in women, but

the increased risk was found at heavy metal exposure levels of

1–2 ng/m3 and not at higher levels (Ranzi et al. 2011).

Liver Recent studies found no association (Federico et al.

2010; Gouveia et al. 2010b; Ranzi et al. 2011). A less recent

investigation in the UK had found a significant risk increase

associated with smaller distances from the sites (Elliott et al.

1996). A subsequent analysis of this data and including a

histological evaluation of cancer cases confirmed the find-

ings. (Elliott et al. 2000). A Brazilian study carried out in rural

deprived areas found an association, but its validity is

diminished by flaws in the study design (Goria et al. 2009).

Larynx Three ecological studies and one cohort study

found convincing associations (Elliott et al. 1996; Federico

et al. 2010; Gouveia et al. 2010b; Ranzi et al. 2011)

Leukemia An Italian ecological study found a modest risk

increase in residents between 2 and 3.5 km from the site,

but not at shorter distances; the authors suggest that this

risk is hardly linkable with the distance from the site

(Federico et al. 2010). No association was found in a cohort

study in adults in Italy (Ranzi et al. 2011) and in an eco-

logical study in children in Brazil (Gouveia et al. 2010b).

A UK ecological study in children under 16 years found a

risk increase but with a mixed exposure (incinerator and

industrial combustion) (Knox 2000).

Stomach An ecological study found a significant risk

increase associated with the distance from the site, but

control of confounding factors was poor (Elliott et al.

1996). An Italian cohort study reported a risk increase for

women exposed to heavy metal levels of 1–2 ng/m3, but

not for those exposed to higher levels (Ranzi et al. 2011).

Bladder No association was found either in a UK eco-

logical study (Elliott et al. 1996) and in an Italian cohort

study (Ranzi et al. 2011).

Cerebral, myeloma, lymphatic system, prostate Only one

study reported on these cancers (Ranzi et al. 2011); no

association was found between incidence and mortality for

these diseases and exposure to heavy metals in populations

living nearby two incinerators.

Birth defects and reproductive disorders

Ten studies were evaluated (Lloyd et al. 1988; Jansson and

Voog 1989; Williams et al. 1992; ten Tusscher et al. 2000;

Cresswell et al. 2003; Dummer et al. 2003a; Tango et al.

2004; Cordier et al. 2004; Vinceti et al. 2008; Cordier et al.
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2010): eight ecological, one case–control, and one retro-

spective cohort study. The results are often inconsistent;

however, the paper by Cordier is relevant for interpretation

because confounders were controlled for on an individual

basis, through a questionnaire (Cordier et al. 2010).

Orofacial defects No risk increase was found for cleft

palate by a Swedish study (Jansson and Voog 1989),

whereas both in France and the Netherlands a risk increase

was detected (ten Tusscher et al. 2000; Cordier et al. 2004).

However, the site analyzed in the Dutch study was open to

many chemical substances (ten Tusscher et al. 2000).

Urinary tract defects The French study by Cordier

showed a risk increase (around double after adjustment) for

congenital urinary tract defects when women, resident

within 10 km from 21 active incinerators, were exposed to

atmospheric dioxin and dioxin deposits in the ground

during the first months of pregnancy (Cordier et al. 2010).

The authors also suggest a possible role of the dioxin in

contaminating locally produced food. These data together

with those for renal dysplasia require special attention.

Other congenital anomalies Two studies reported a

modest risk increase of spina bifida, cardiac defects, and

renal dysplasia in the areas proximal to the incinerator

(Dummer et al. 2003a; Cordier et al. 2004). No significant

association was found for low birth weight and reproduc-

tive defects (Tango et al. 2004), chromosomal and non-

chromosomal anomalies (Cresswell et al. 2003), sponta-

neous abortion and other studied reproductive outcomes

(Vinceti et al. 2008). Occurrence of twin and female births

were increased (Williams et al. 1992; Lloyd et al. 1988).

Respiratory diseases

Two studies reported a decrease in respiratory function and an

increase in respiratory wheezing in children living in the

proximity of an incinerator (Hsiue et al. 1991; Miyake et al.

2005). Increased prevalence of chronic respiratory symptoms

was detected in other studies comparing populations resident

at various distances from the site (Lee and Shy 1999; Shy

et al. 1995). In an Italian retrospective cohort a higher

respiratory disease mortality was found in men exposed to

heavy metals levels of 0.5–1 ng/m3; however, no risk was

detected in individuals exposed to higher levels (Ranzi et al.

2011). In the same investigation no difference was found for

total mortality and hospitalization for respiratory diseases.

All-cause mortality and cardiovascular diseases

Ranzi found that total mortality in women was associated

with the presence of an incinerator at any level of exposure

to heavy metals, and an increase in cardiovascular disease

mortality in women, in hospitalization for chronic cardiac

insufficiency and acute myocardial infarction in men in the

mid-category exposure (0.5–1 ng/m3) to heavy metals, but

not for the highest (higher than 2 ng/m3) (Ranzi et al.

2011).

Skin diseases

A Japanese study found no association with atopic der-

matitis (Lee and Shy 1999), but a reporting bias and poor

control of confounding factors indicate a unsatisfactory

quality of the paper.

Discussion

The evaluation of the possible health effects has to be done

taking into account two relevant issues: (a) in the majority

of the papers on landfills it is virtually impossible to dis-

tinguish the role of urban solid from other types of waste

coming from different sources; (b) the evolving technology

of modern incinerators, with improved control of dioxin

and heavy metals emission, may enhance the inconsisten-

cies of the results. Because of these constraints any

conclusion has to be viewed in the light of variability and

some uncertainty in the results. Nevertheless, this review

appears to have new important information if compared

with the latest published systematic review (Porta et al.

2009).

Landfills

For total mortality evidence is insufficient to indicate a role

of urban solid waste; moreover, the lack of control of

important confounding factors in most papers is a real

issue. For cancers the inadequate level of evidence already

reported in previous reviews (Porta et al. 2009) is sup-

ported by more recent data (Gouveia et al. 2010a). More

intriguing are the results on birth defects and reproductive

disorders. An effect is detectable for toxic wastes, as

pointed out by old and more recent papers, but this is much

less clear when only urban solid wastes are considered. The

evaluation of 9,565 landfills in the UK in which Elliott

et al. (2009) distinguished between deposits of non-special

from special or unknown waste confirmed an effect of the

latter and no evidence of harm from the former. The

environmental impact evaluation performed by the INTA-

RESE group in three European countries (Italy, Slovakia,

and the UK) on residents living at less than 2 km from a

landfill with mixed waste estimated an excess risk of 1.96

newborns with defects in the period 2001–2030 (Forastiere

et al. 2011). It is reasonable to conclude that the risk of

Health effects associated with the disposal of solid waste in landfills and incinerators

123

A Bazargan
Highlight



congenital anomalies is likely to be real. Within the

framework of a correct management of landfill of strictly

urban waste, the risk of these defects is less likely, indi-

cating that solid waste should be very accurately selected

before being thrown in a landfill.

Incinerators

Papers dealing with the health effects of incinerators active

in the years 1969–1996 consistently report a detectable risk

of some cancers in the populations living nearby. The good

quality studies confirm these data, as pointed out in other

reviews (Franchini et al. 2004; Linzalone and Bianchi

2007; Porta et al. 2009). The large UK study by Elliott

et al. (1996) on 72 incinerators found a risk excess for all

cancers, stomach, colorectal, liver, lung, and non-Hodgkin

lymphomas; other studies carried out in Italy, France, and

the UK indicate some suggestive but not consistent results

for non-Hodgkin lymphomas and soft tissue sarcomas

(Elliott et al. 1996; Viel et al. 2000; Comba et al. 2003;

Floret et al. 2004; Zambon et al. 2007; Viel et al. 2008a;

Federico et al. 2010; Ranzi et al. 2011). One study that did

not detect any association is quite interesting for a number

of reasons (Ranzi et al. 2011): the investigation was carried

out on a technologically advanced plant which had

undergone a number of improvements; the observations

were based on a complex model of dispersion as an esti-

mate of exposure; morbidity and mortality were quite

accurately evaluated. The paper also provides an interest-

ing analysis comparing emissions at different time periods

relative to a different technology: the ratios of concentra-

tions of released substances in 2008 compared with the

period 1994–1996 are 0.214 for total suspended particulate,

0.20 for mercury and cadmium, and 0.0001 for dioxins

[polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and poly-

chlorinated dibenzofurans (PCDF)]. These data suggest a

dramatic change in the amount of dangerous emissions and

the need for accurate monitoring of pollution. In the

comparison between older and newer observations, the

results for cancer incidence and mortality are largely not

consistent.

Attention should be paid to the risk excess for urinary

tract defects as reported in a well-designed study by Cor-

dier et al. (2010), even if other studies are inconsistent.

Orofacial defects are reported to be associated with expo-

sure to special waste incinerators, whereas no risk is found

for reproductive disorders such as spontaneous abortion

(Vinceti et al. 2008).

A first general comment is that, historically, incinerators

have been consistently indicated as an important source of

pollution and harm for the health of populations living

nearby the sites. Studies on biomarkers support this: pop-

ulations exposed to emissions more than others have higher

biological levels of released substances (Gonzalez et al.

2000; Reis et al. 2007). Where an incinerator had been the

only source of pollution in a defined area for many years in

the past, the harmful effects on the health have been con-

sistently detected in a later period (Viel et al. 2000).

Second, where a health impact of the change of technology

has been reported (as for the Italian study by Ranzi et al.

2011) the results appear reassuring; however, this implies

new challenges for the evaluation of environmental impact

on health in other societal environments. New objectives of

evaluation are needed: (a) the size of incinerators, accurate

measurement of nanoparticles; (b) markers of ‘‘minor’’, but

not less important health outcomes (respiratory symptoms,

annoyance of the residents, stress-induced risk conditions).

The evaluation of the aforementioned conditions in public

health should include both incinerators and landfills owing

to their association with the quality of life of residents

during the time of exposure (de Wet et al. 2011).

Main methodological issues

Environmental epidemiology of waste disposal suffers

from limitations conducive to inadequate or contrasting

results: because most disease are ‘‘rare’’ in populations, a

large number of individuals have to be observed for a long

time period to identify a potential determinant, and studies

carried out in small communities for a limited number of

years lack statistical power; specific attention is often given

to communities where exposure is ‘‘visibly’’ higher com-

pared with others, thereby emphasizing the effect; exposure

is mostly not based on individual measurements or accurate

modeling of differences in population groups; potential

concomitant causes of harm to health should be measured

and controlled for in the analyses as confounders such as

the socioeconomic conditions; the lack of information on

individual risk factors competitive for many diseases such

as smoking, dietary habits, alcohol use, and occupation, is

mostly common. This large variety of conditions impaired

the calculation of summary estimates of risks through

meta-analyses.

Cause–effect relationship

A summary table (Table 2), using the IARC criteria for

cause–effect evaluation, as described in the methods

(IARC–WHO) is proposed. Although this classification is

applied to evaluate the causal role of potential carcinogens,

it allows us to compare the conclusions proposed by us

with those by Porta et al. (2009), the latest comprehensive

systematic review performed before ours. Only two cate-

gories (limited and inadequate) have been used because of

the insufficient design of the evaluated studies that suffer

from poor exposure measurement, outcome definition, and
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adjustment for confounding factors. Nevertheless, we have

important hints. The category limited is used for some

disease, indicating points-of-attention for etiology, the

estimation of risks, and their management in public health.

One reassuring point is that we should appreciate the

continuous improvement in research design and analysis of

the relevant investigations. The choices on the mode of

waste disposal management are not ‘‘neutral’’; powerful

political and economic interests play a great role ‘‘like the

choices on energy production, mode of transportation or

greenhouse gas emission’’ and often stand ‘‘predominant

over the epidemiological evidence’’ (Forastiere et al.

2008). Within this framework—similarly to other public

health decisions taken on a scientific basis—in order to

overcome issues of conflicts of interest in scientific pro-

duction and to avoid the construction of false reassurances

or deplorable uncertainties (Michaels and Monforton

2005), it is advantageous to rely on independent systematic

reviews where transparency of methods and rigorous

evaluation criteria can be checked by the readers.
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Landfills Incinerators

All cancers Inadequate Limited

Stomach Inadequate Inadequate

Colorectal Inadequate Inadequate

Liver Inadequate Inadequate

Larynx Inadequate Inadequate

Lung Inadequate Inadequate

Soft tissues sarcoma Inadequate Limited

Kidney Inadequate Inadequate

Bladder Inadequate Inadequate

Lymphomas Inadequate Inadequate

Leukemia Inadequate Inadequate

Brain Inadequate Inadequate

Children’s cancers Inadequate Inadequate

Other cancers Inadequate Inadequate

All birth defects and reproductive disorders Limited Limited

Neural tube defects Limited Inadequate

Orofacial defects Inadequate Limited

Genitourinary tract defects Limited Limited

Abdominal wall defects Inadequate Inadequate

Gastrointestinal defects Inadequate Inadequate

Cardiac defects Inadequate Inadequate

Low birth weight Limited Inadequate

Respiratory diseases or symptoms Limiteda Inadequate

Cardiovascular diseases Inadequate Inadequate

Skin diseases Inadequate Inadequate

a Data confined to industrial waste
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Abstract: Concerns and uncertainties persist about potential environmental and health effects
associated with exposure to emissions from widely adopted waste management facilities: despite
a limited amount of evidence having been found for some exposure-effect associations, most of
the available studies were characterized by limitations related to poor exposure assessment, which
could introduce biases and weaknesses in the interpretation of results. This communication provides
a brief overview of the exposure assessment methods used in studies on waste management and
health effects: problems, key issues, priorities and challenges are briefly presented and discussed.
The main conclusions refer to the need of newly developed and harmonized exposure assessment
strategies and techniques, which represent an essential step in the study of waste-disposal facilities’
health impacts.
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1. Introduction

Waste management (i.e., the generation, collection, processing, transport, and disposal of solid
waste) is important for both environmental and public health. Concerns and uncertainties persist about
potential environmental and health effects associated with exposure to emissions from widely adopted
waste management facilities (i.e., waste disposal—landfills and energy recovery—incinerators) [1].
In this regard, several studies and a number of reviews are available, leading to the conclusion that
(i) concerns persists over the health effects of different waste management options, despite the lack of
univocal evidence on the health implications of waste-related environmental exposures [2,3]; and that
(ii) emissions from landfills and incinerators could be associated with some health outcomes [2,4–7].
It also should be considered that a distinction should be made between the impact of waste
management sites for household solid wastes and for other “hazardous” (i.e., hazardous, special,
toxic, industrial, commercial, etc.) wastes. However, the association between hazardous wastes
exposure and health effects has been discussed in several studies [8]. Obviously, a separate discussion
should be held concerning the health and environmental impacts of illegal waste management practices
(e.g., illegal waste burying in areas not designated as waste dump sites and illegal waste burning and
the fires), which can also have an impact on the environment and health, with a number of documented
cases [9,10]. In any case, the abovementioned associations can be considered as relevant only when
defined in rigorously conducted epidemiology studies [8]. In this regard, a systematic review of the
literature regarding the health effects of waste management [1] outlined that—given that a limited
amount of evidence has been found for some associations and only a few studies have been selected
for a quantitative evaluation of the health effects—the overall evidence was generally inadequate to
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establish a specific relationship between a waste process and health effects. The same review outlined
that most of the studies indicated weaknesses in their results, mainly due to experimental design
issues. In fact, most of the available studies were characterized by limitations related to poor exposure
assessment, aggregate level of analysis, and lack of information on relevant confounders [1]. Other
major problems include the lack of scientific information for risk assessment and the need of more
resources for the assessment of chemicals for which data are not available [8]. Similarly, Barba et al.
concluded that the available evidence suffers from limitations mainly due to study design, lack of
consideration of confounders and quality of the exposure data [11]. Thus, although many studies
and reviews are available, the lack of adequate and accurate data on exposure levels represents one
of the major issue in the evaluation of health effects arising from exposure to waste management
processes [10,12,13].

2. Exposure Assessment in Studies on Health Impact of Waste Management

Focusing on exposure assessment, it is worth noting that the “exposure” to chemical pollutants
from waste management processes means coming into contact with chemical substances that can
potentially cause adverse health effects, which are modulated by the toxicity of substances, the
susceptibility of exposed individuals, and the extent and exposure pattern. The main pathways
of exposure are (i) inhalation due to emissions from incinerators and landfills; (ii) consumption of
contaminated water (i.e., water supplies contaminated with landfill leachate); and (iii) food chain
(i.e., food enriched with persistent organic chemicals that may be released from incinerators) [12].
In this regard, human exposure to pollutants resulting from either incinerators or landfills can be
very low, or even negligible, if proper operating procedures are followed and normal controls are
maintained. Obviously, it is mandatory that waste management facilities are properly designed,
operated, and monitored to ensure acceptable levels of emissions for airborne pollutants as well
as corresponding levels of environmental and health risks (i.e., levels of pollutants in water and
food should be controlled and regulated to reduce the likelihood of adverse impacts from these
pathways) [14]. The health impact depends also on waste composition, disposal practices and
consequent emissions, but a previous study provided a summary of the main known emissions
and environmental impacts of waste management activities [12]. For example, the most common
air pollutants associated with waste incineration processes are (i) inorganic major-pollutants—i.e.,
with emission in the order of mg/m3 or µg/m3—such as particulate matter, heavy metals, SO2,
NOx, N2O, HCl, HF, CO and CO2; and (ii) organic micro-pollutants—i.e., with emission in the order
of ng/m3 or below—such as dioxins, furans, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), volatile
organic compounds (VOCs). Similarly, landfilling emissions could have an impact on air (e.g.,
emission of CO2, CH4 and VOCs). As already stated, both these processes also have an impact
on groundwater or surface water quality (e.g., contaminated leachate from landfilling, fall-out of
atmospheric pollutants from incineration) and on contamination of soils (e.g., heavy metals, synthetic
organic compounds, fly ash, slags emitted from waste-disposal facilities) [12]. Further, it should be
considered that, despite emissions from waste-disposal facilities having changed considerably over
the last few decades (at least in more technologically advanced countries), in response to increasingly
stringent limits on emissions set in legislative requirements, hazardous substances still continue
to be released into the environment, contributing to the background levels of the surrounding
areas [14]. Besides, exposure to substances released at waste management facilities can be acute
(short-term exposure to high levels of potentially hazardous substances) and chronic, when it involves
long-term exposure to low concentrations of these pollutants [12]. Thus, populations living near
waste management facilities are therefore potentially exposed to a wide variety of pollutants—even
at very low concentrations—directly associated with waste management processes, via inhalation of
polluted air, ingestion of polluted food and water, or dermal contact with polluted soil [8,14]. Then,
the exposure assessment process involves the determination of the magnitude, frequency and duration
of current, past, and future exposure, as well as the identification of potential exposure pathways and
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exposed populations, including those particularly susceptible [14]; information on emitted pollutants
potentially implying impacts on the environment and health and about common exposure patterns of
the study population is therefore primarily necessary. It is well known that different approaches exist
for exposure assessment: direct methods (personal monitoring of pollutants, biological monitoring)
or indirect methods (environmental monitoring, models, questionnaire, diaries) are so-classified
depending on both the fact that the selected sampling system involves/does not involve personal
measurements and the variable they measure (i.e., the levels of exposure itself or factors that affect
exposure). Other alternative approaches could be used to quantify exposure (for example, termed
point-of-contact measurement, reconstruction of internal dose, and scenario evaluation). In any case,
in order to evaluate the potential health impact on a population associated to waste management
facilities, epidemiologists need to investigate the occurrence of clinical effects—which are typically
characterized by a small incidence—in a population of adequate width (i.e., in the order of thousands
of subjects) that may have been affected by emissions, which are likely to be exposed to levels
slightly above environmental background concentrations, in large observational studies [12]. However,
focusing again on the exposure assessment issue, although exposure to pollutants from another pattern
may also have an impact on health, airborne exposure is often the pathway of greatest concern [14].
In any case, generally, data on direct human exposure are unfortunately very limited, and thus
the exposure assessment process becomes even more complicated. As a consequence, most studies
generally resorted only to surrogates such as residence information/distance from the source, with
only few studies including data on potential exposure pathways (e.g., pollutant concentration in
soil, modelled atmospheric exposure and dispersion of airborne pollutants) [1,12,15]. In this regard,
the lack of accurate information on exposure levels represents undoubtedly the major issue in the
evaluation of waste management-related health impacts [10]. More in general, previous studies
outlined that the exposure assessment often represented the main uncertainty in epidemiological
studies, mainly due to inadequate methods, which introduced misclassification of exposure with a
consequent decrease in the likelihood of detecting significant exposure-effect associations [1,12,13].
Future studies in this field should require improvement in the characterization of individual exposures;
in this regard, one of the most promising progresses in the exposure science is the development
of miniaturized instruments for participatory and ubiquitous monitoring strategies for airborne
pollutants [16]. Different studies have shown how measurement data characterized by high temporal
and spatial resolution are essential for personal exposure assessments, in particular when considering
heterogeneous and complex environments [16,17]. The use of these miniaturized devices and/or
network of devices, once validated and in the presence of standardized monitoring procedures, could
easily reduce the current biases (in terms of accuracy) of exposure assessment studies, at least for some
major pollutants such as particulate matter, carbon monoxide and nitrogen oxides. Dynamic mapping
of major air pollutants could allow for a deeper refinement of human exposure estimates for large
populations and a better identification of areas of poor air quality [18]. As outlined in Deary et al., this
approach has the major advantage of determining the personal exposure (for example, considering
intra-daily variability or exposures in different microenvironments), thus providing a better estimation
of health impacts that is not simply reliant on a generalized method for exposure derivation using
exposure surrogates, fixed measurement stations or dispersion modelling [19]. However, despite
the encouraging perspective of a more effective exposure characterization for some major pollutants,
the monitoring of some micro-pollutants (e.g., dioxins, furans, polycyclic aromatic hydrocarbons,
volatile organic compounds) typically related to emissions from waste management facilities is not
so straightforward nowadays [19]. Nevertheless, the development of such approaches would be
highly important since these could be applied in high-quality, low-cost, high-sensitivity exposure
assessment studies and in spatially detailed monitoring networks. However, as stated before, most
studies in the field generally try to overcome the lack of measured exposure data by using exposure
surrogates. In some cases, the estimated differences in exposure of the study subjects are mainly or
only related to differences in the proximity to the sources, with the possible introduction of large
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and not correctly assessed biases. Contrariwise, dispersion models have been demonstrated to be
effective tools to improve exposure assessment and most advanced epidemiological studies assign
exposure to individuals based on residential outdoor concentrations of air pollutants measured or
estimated at the front-door [20,21]. This approach, however, is not devoid of errors: a recent study
showed high potential for misclassification in the epidemiological studies that assign exposure-based
concentrations estimated or measured at subjects’ home addresses [22]. Furthermore, it should be
remembered that inhalation exposure to airborne pollutants represents only one of the possible
exposure patterns. Considering this, biological monitoring and the consequent study of specific
biomarkers could allow an estimate of the amount of pollutants absorbed by each individual through
different exposure patterns. Unfortunately, only a few studies are available in literature concerning the
use of biomarkers to assess the effects of exposure of the general population to emissions from waste
management facilities [12]. This is probably due to the fact that this approach is not always feasible in
epidemiologic studies, especially those involving large population groups, since biological monitoring
presents several challenges, such as the low concentrations of substances to be measured in complex
biological matrices and the difficulty in interpreting results due to the many exposure sources [23].
Finally, the need of extensive and detailed exposure studies aimed to clarify the potential link between
illegal waste-disposal practices and the health impact on the population was recently discussed [24];
in particular, the need of more detailed epidemiological studies was outlined, which, however, would
transpose in a very demanding strategy, assisted by multidisciplinary exposure assessment studies,
including (i) the accurate mapping and characterization of all the potentially contaminated sites (i.e., the
waste management sites, including the surrounding superficial water, groundwaters and soils which
may be subjected to contaminations); (ii) human biomonitoring programs; and (iii) deeply-investigated
individual exposure assessment.

3. Conclusions

In summary, most of the existing studies concerning the evaluation of the health impacts of waste
management facilities are afflicted by limitations, which are often related to poor exposure assessment.
This issue poses specific challenges, due to the great variability of emitted pollutants, exposure patterns
and of the potential associated health outcomes. Reflecting the current state-of-the-art, it is possible
to conclude that despite some recent efforts, methodological gaps persist in currently used exposure
assessment techniques, such as direct (personal monitoring of pollutants, biological monitoring)
or indirect (environmental monitoring, models) methods, as well as alternative approaches and
exposure surrogates. Since each of these approaches is based on different data and has strengths and
limitations, it is advisable to use combined approaches to reinforce the reliability of the exposure
assessment [14]. In particular, exposure assessment could be approached with a tiered approach,
progressing from less refined, more conservative assessment methods, to more refined methods.
In a first step evaluation, models based on generic scenarios and conservative assumptions can be
used to perform a preliminary indirect exposure assessment; the advantage is that initial exposure
estimates can be developed with a small amount of data, but with the possible limit of having a high
level of uncertainty (due to the need to include assumptions and inferences given the limited data).
Subsequently, if the preliminary estimated exposure is not considered to be negligible, a more detailed
and accurate exposure assessment will be desirable. More accurate and specific evaluation of the
exposure can be developed using representative exposure data of known quality; for this purpose, it is
recognized that the use of reliable and relevant measured exposure (i.e., from personal/environmental
and biological monitoring) is generally preferred over estimated exposure, given the uncertainties
which may be associated to the use of certain models. It also should be stressed that while reliable
field data are always preferable, proper measured data on exposure levels are often not available
or difficult to obtain, thus the quality of such data and the relevance to the exposed population
should be carefully considered. Thus, the use of more sophisticated and accurate models can certainly
improve the exposure assessment procedures. Finally, the quantitative results of a robust and accurate
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exposure assessment should be combined with the results of health effects assessments (i.e., risk
characterization phase) in order to evaluate whether or not there is any relationship of concern for
the exposed populations [25]. In any case, the comprehensive characterization of human exposure to
waste-management emissions will probably remain a challenge in the future: technical and scientific
improvements (e.g., newly developed methods with adequate specificity, accuracy and sensitivity)
and the definition of harmonized strategies (to ensure reliable and cost- and time-effective studies) for
exposure assessment are certainly needed.
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Abstract

Waste is part of the agenda of the European Environment and Health Process and included among the topics of
the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health. Disposal and management of hazardous waste are
worldwide challenges. We performed a systematic review to evaluate the evidence of the health impact of
hazardous waste exposure, applying transparent and a priori defined methods. The following five steps, based on
pre-defined systematic criteria, were applied. 1. Specify the research question, in terms of “Population-Exposure-
Comparators-Outcomes” (PECO). Population: people living near hazardous waste sites; Exposure: exposure to
hazardous waste; Comparators: all comparators; Outcomes: all diseases/health disorders. 2. Carry out the literature
search, in Medline and EMBASE. 3. Select studies for inclusion: original epidemiological studies, published between
1999 and 2015, on populations residentially exposed to hazardous waste. 4. Assess the quality of selected studies,
taking into account study design, exposure and outcome assessment, confounding control. 5. Rate the confidence
in the body of evidence for each outcome taking into account the reliability of each study, the strength of the
association and concordance of results.
Fifty-seven papers of epidemiological investigations on the health status of populations living near hazardous
waste sites were selected for the evidence evaluation. The association between 95 health outcomes (diseases
and disorders) and residential exposure to hazardous waste sites was evaluated. Health effects of residential
hazardous waste exposure, previously partially unrecognized, were highlighted. Sufficient evidence was found
of association between exposure to oil industry waste that releases high concentrations of hydrogen sulphide
and acute symptoms. The evidence of causal relationship with hazardous waste was defined as limited for:
liver, bladder, breast and testis cancers, non-Hodgkin lymphoma, asthma, congenital anomalies overall and
anomalies of the neural tube, urogenital, connective and musculoskeletal systems, low birth weight and
pre-term birth; evidence was defined as inadequate for the other health outcomes. The results, although not
conclusive, provide indications that more effective public health policies on hazardous waste management are
urgently needed. International, national and local authorities should oppose and eliminate poor, outdated and
illegal practices of waste disposal, including illegal transboundary trade, and increase support regulation and
its enforcement.
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Background
This paper presents a systematic review of the available lit-
erature on health effects of the residence in the vicinity of
hazardous waste sites. Our aim was to evaluate the evi-
dence of the association between exposure to hazardous
waste and health outcomes.
The term “hazardous” waste is variously applied in

different countries, loosely defining non-household waste
that includes hazardous chemicals. In our search
literature, we included the terms “hazardous”, “toxic”, “in-
dustrial” waste, excluding the papers about municipal
landfills, which have no records of hazardous materials,
incinerators, e-waste and radioactive waste disposals. The
present review does not consider occupational studies.
Waste, and in particular hazardous waste, is one of

the priority areas for the Member States of the World
Health Organization (WHO) Regional Office for
Europe and was in the agenda of the Sixth Ministerial
Conference on Environment and Health [1].
Disposal and management of waste are world-wide

problems. Poor, outdated and illegal practices of urban
and hazardous waste disposal affect local communities
virtually in all countries; this includes illegal transbound-
ary trade, mostly from industrialized countries [2]. The
burden of diseases of waste-related exposures in middle-
low income countries is increasing and not sufficiently
recognized [3].
Several investigations indicate poor and illegal waste

management as the most important world-wide cause of
contamination of soil and groundwater.
In January 2007, the US Environmental Protection

Agency’s National Priority List (NPL) included 1240
hazardous waste sites, comprising 157 federal facilities. The
Environmental Protection Agency (EPA) estimated 41
million people were living within a 4-mile radius of an NPL
site in 2007. Waste storage/treatment/disposal are the main
activities in the 1684 present or past NPL sites across the
country (31.5%), followed by manufacturing and industries
(30.8%) [4].
In Europe, in 2014, 342,000 contaminated sites were

identified (5.7 per 10,000 inhabitants). On the basis of
the data provided by 33 countries, in 2011 the activities
which contributed most to soil and groundwater
contamination were waste disposal, including municipal
and industrial waste (about 38% of the sites), and indus-
trial and commercial activities (mining, oil extraction
and production, power plants - about 34% of the con-
taminated sites) [5].
This type of data is less frequently available in middle-

low income countries. In seven Asian countries, 679 areas
were identified as contaminated by hazardous waste. Of
these, 169 sites were polluted by lead resulting in an esti-
mated 245,949 0–4 years old children exposed to lead. The
estimated levels of exposure might be sufficient to generate

acute and chronic adverse effects, such as a decrease in
Intelligence Quotient (IQ) [6]. Chatman-Stephens and
colleagues analyzed 373 hazardous waste sites in three
Asian countries (India, Indonesia, Philippines) and esti-
mated approximately 9 million people to be at risk; adding
another estimated 43 million people at risk from un-
screened sites to the exposed population, 4 million DALYs
(disability-adjusted life years) associated with hazardous
waste sites were estimated as the impact [7].
In Africa, where WHO estimates that 1/3 of the

burden of disease is attributable to environmental risk
factors [8], hazardous waste have been included among
the first three main such factors [9]; domestic and haz-
ardous waste management is of particular concern [10].
In most African cities, less than 20% of urban waste is
disposed of in landfills. The remaining waste ends up in
illegal dumps [11]. Africa is also one of the main desti-
nations of illegal transboundary trade of urban and haz-
ardous waste from industrialized countries [2].
In this context, waste from end-of-life electrical and

electronic equipment, so called “e-waste”, is especially
important. E-waste contains recognized hazardous sub-
stances that may be directly released or generated after
disposal or during the recycling process. Unsafe recyc-
ling techniques in middle-low income African and Asian
countries, where 75% and 80% of respectively EU- and
USA-produced total e-waste is illegaly exported, involve
high risks, primarly for workers, who are often children
and women [12].
In recent years, investigations reporting a wide

spectrum of health risks for local populations living in
the areas surrounding hazardous waste dumping sites
have been published. Still, an up-to-date evaluation of
the evidence of the association between adverse health
effects and hazardous waste is not available.
In 2000, a review of hazardous waste reported that the

evidence of a causal relationship with cancers “is still
weak”, especially with regard to specific cancers reported
in more than one study: leukemia, bladder, lung and
stomach cancers [13]. A relationship was suggested with
adverse pregnancy outcomes, i.e. low birth weight, total
birth defects and cardiac, musculoskeletal and central
nervous system defects. However, the authors considered
that the studies were still too few to draw conclusions
regarding causality.
In 2007, a WHO report on waste and health con-

cluded: “Despite the methodological limitations, the
scientific literature on the health effects of landfills
provides some indication of the association between res-
iding near a landfill site and adverse health effects. The
evidence, somewhat stronger for reproductive outcomes
than for cancer, is not sufficient to establish the causality
of the association. However, in consideration of the large
proportion of population potentially exposed to landfills
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in many European countries and of the low power of the
studies to find a real risk, the potential health implications
cannot be dismissed”. The Report deals with landfills at
large and not specifically with hazardous waste manage-
ment; some case-studies, though, address this issue and
recommendations about study design are provided [14].
A review on cancer epidemiology studies of populations

resident close to toxic waste sites concluded that available
studies provided valid hypotheses, but cannot determine
whether residence near toxic waste sites causes an in-
creased cancer risk [15].
A subsequent review of the literature on health impact

of municipal waste management assessed the evidence
of association with urban waste landfills as limited for
total, neural tube and genitourinary birth defects, and
low birth weight [16]. Consistent conclusions were
reached by Mattiello and colleagues [17].
In this context, a systematic review is presented to

evaluate the evidence of health impact of hazardous
waste exposure, applying a priori defined criteria.

Methods
As recently recommended by authoritative agencies, such
as the US EPA and WHO [18–21], established methods
and selection criteria defined a priori were applied.
A five-step process, as described by Woodruff, was

followed: 1. Specify the research question; 2. Carry out
the literature search, specifying the search strategy with
sufficient detail so that it can be reproduced; 3. Select
studies for inclusion, analyzing their compliance with a
priori defined criteria; 4. Assess the quality of individual
selected studies; 5. Rate the confidence in the body of
evidence for each outcome [20]. In detail:

1. The research question was formulated in terms of
“Population-Exposure-Comparators-Outcomes”
(PECO): Population: people living near hazardous
waste sites; Exposure: exposure to hazardous waste;
Comparators: all comparators; Outcomes: all
diseases/health disorders.

2. Search strategy: the search was conducted in
Medline and EMBASE, on STN International
(Information Service for research and patent
information: stnk.fiz-karlsruhe.de), using both text-
words (Table 1) and descriptors (Table 2) based on
the above PECO question. Boolean operators were
used to combine exposure and outcome terms, as
reported in the tables. The search was limited to the
articles published in the 1999–2015 period, i.e. after
those considered in the review by Vrijheid et al. [13].

3. Select studies for inclusion. Original epidemiological
studies on populations residentially exposed to
hazardous waste were considered; the criteria for
inclusion of articles in the review were defined a

priori. Exclusion criteria based on types of waste
were defined: urban waste (landfills/incinerators),
e-waste and radioactive waste; the latter two because
of their peculiarities (potentially released agents and
affected sub-populations). Reviews and economic
evaluations were not included in the evidence
evaluation, but considered subsequently for
discussion purposes. Biomonitoring and toxicological
studies were not considered as part of the main body
of primary evidence, but were retained for interpreting
and evaluating the findings of epidemiological
investigations.

Each study identified in the initial literature search
was assessed for inclusion independently by two
investigators. Studies were included or excluded upon

Table 1 Text-word searching in Medline and EMBASE

Search Text words

#1 Exposure (INDUSTR? OR ILLEGAL OR HAZARDOUS OR TOXIC) (W)
(WAST? OR LANDFILL OR DUMP?)

#2 Health
outcomes

(RESPIRATORY OR CARDIOVASCULAR OR URINARY OR
KIDNEY) OR (ADVERSE EFFECT OR HEALTH EFFECT OR
HEALTH IMPACT) OR (CANCER OR TUMOR OR
NEOPLASM) OR (CONGENITAL OR REPRODUCT? OR
BIRTH OR NEONATAL) OR (BIRTH? OR REPROD? OR
TERATO?) OR (DIABETE? OR THYROID?) OR (ACUTE
EFFECT) OR (ACUTE TOXIC?)

#3
Biomonitoring

(BIOMONITOR? OR BIO(W) MONITOR?)

#4 #1 AND #2 AND #3

Table 2 MeSH (Medline) and EMtree (EMBASE) descriptors used
in search strategy

Search

MeSH descriptors

#1 Exposure (HAZARDOUS WASTE + NT/CT) AND
((ENVIRONMENTAL HEALTH + NT/CT) OR
ENVIRONMENTAL EXPOSURE + NT/CT))

#2 Health outcomes (EPIDEMIOLOGY/CT)a OR (MORTALITY/CT)b

#3 #1 AND #2

EMtree descriptors

#1 Exposure *HAZARDOUS WASTE + NT/CT

#2 Health outcomes EPIDEMIOLOGY + NT/CT

#3 #1 AND #2
aEpidemiology: used with human and veterinary diseases for the distribution
of disease, factors which cause disease, and the attributes of disease in
defined populations; includes incidence, frequency, prevalence, endemic and
epidemic outbreaks; also surveys and estimates of morbidity in geographic
areas and in specified populations. Used also with geographical headings for
the location of epidemiologic aspects of a disease. Excludes mortality for
which “mortality” is used. (National Library of Medicine)
bMortality: Used with human and veterinary diseases for mortality statistics.
For deaths resulting from various procedures statistically but for a death
resulting in a specific case, use FATAL OUTCOME, not /mortality. (National
Library of Medicine)
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concordant assessment; a third investigator’s opinion
was used in case of discordant assessment.

4. Assess the quality of individual studies. The full
team of investigators established the reliability of
each study. This step involved an evaluation of the
possible role of chance (random error) and bias
(systematic error), arising from flawed exposure and
outcome assessment, confounding factors or study
design leading to selection bias. A qualitative rating
of these items (exposure and outcome assessment,
confounding control) was included in the
assessment and is reported in tables, with a notation
ranging from “- -”to “+ +”. The overall assessment
was not univocally determined by these ratings, but
reflected a final expert judgement of each paper’s
quality.

This evaluation was performed individually by one in-
vestigator per paper and, subsequently, discussed by the
overall group. The reliability of each study was defined
in 5 classes, from low (1) to high (5).

5. Rate the strength of the body of evidence, for each
outcome. The evaluation of the evidence of
association between each health outcome and
hazardous waste exposure was estimated taking into
account the reliability of each study, the magnitude
and the accuracy of the estimated association, and
the concordance between study findings. The
evidence was rated in three grades: Sufficient/
Limited/Inadequate, partly derived from the
approach used by the International Agency for
Research on Cancer (IARC) Monographs [22], but
specifically defined, as follows.

Sufficient: More than one study of high or moderate/high
quality (rated 5–4) report positive findings with strong
(high values of relative risk) and precise, overall consistent
association. Alternative explanations, in particular the role
of random variability, bias, confounding factors, can be rea-
sonably excluded. The force of association, considerations
on dose-response relationship, time coherence and bio-
logical plausibility further support causality.
Limited: More than one study of high or moderate/high

quality (rated 5–4) report positive findings with strong
(high values of relative risk) and precise association.
Among the concurring different risk estimates, the results
of higher quality studies was given higher weight. A role
of random variability, bias and confounding factors may
not be completely excluded.
Inadequate: Less than two studies of moderate or

higher quality rate (rated 5–3) report findings of risk in
excess; or, there are two or more studies of moderate/

high quality, but the results in excess are not consistent
and/or the associations are weak and inaccurate.

Results
Two thousand five hundred ninety three records were re-
trieved from MedLine and EMBASE text-word and descrip-
tor searching; 913 of these were excluded because published
before 1999.
Of the remaining 1680 records, 1461 were excluded

on the basis of title and abstract, because not responding
to the a priori defined PECO question. The abstracts of
the resulting 219 papers were then evaluated independ-
ently by two investigators on the basis of the inclusion
criteria. The results of this first evaluation were reviewed
by the full team of investigators. 167 papers of epidemio-
logical investigations on populations living near hazard-
ous waste sites were selected. Following a review of the
full-text of each study, 110 were considered not relevant
and were excluded. 57 articles were eventually selected
and underwent the evaluation of the strength of evi-
dence (Fig. 1).
Most of the selected studies reported more than one

health outcome. Altogether, the association between 95
health outcomes (diseases and disorders) and residential
exposure to hazardous waste sites was reported on.
Additional file 1: Table S1, Additional file 2: Table S2

and Additional file 3: Table S3 report, for each outcome,

Fig. 1 Flow chart showing the literature search and screening process
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the studies’ characteristics, the qualitative rating of risk
of bias, a reliability assessment and the overall evidence
evaluation.
As a result, the evidence of the causal association

between hazardous waste related exposures and
chronic and reproductive health outcomes was
evaluated as: limited, for liver, breast, testis and blad-
der cancers, non-Hodgkin lymphoma and asthma
(Additional file 1: Table S1), overall and specific
congenital anomalies (urogenital, neural tube, muscu-
loskeletal and connective system), low birth weight
and pre-term birth (Additional file 2: Table S2); inad-
equate, for all the other health outcomes.
Studies on acute effects in populations living near illegal

dump sites in Abidjan [23, 24] provided sufficient evi-
dence of association between exposure to oil industry
waste and general and neurological acute symptoms, and
specifically otolaryngological, respiratory, digestive and
dermatological symptoms (Additional file 3: Table S3).

Discussion
The present review considers literature pertaining
sites where hazardous waste was handled without
control or suitable environmental management. These
practices take place both in high and low-middle
income countries. However, they occur more
frequently in the latter, through illegal dumping of
hazardous waste, or when waste dumping took place
prior to the enforcement of environmental regula-
tions, or in countries where there is no regulation. In
some cases, hazardous waste can be unknowingly
present in landfills.
Rigourous methodology for systematic and a priori

criteria-based reviews was used. The application of criteria
of “reliability” based on risk of bias to observational stud-
ies requires some consideration. In order to evaluate the
strength of study results, and their risk of bias, exposure
and outcome assessment methods, confounding control
and study design were considered. Most of the selected
studies were ecological, a design which is generally
regarded as weaker than individual-level studies, because
of the so-called “ecological fallacy” (i.e., interpreting
associations at the aggregated level as causality at the indi-
vidual level) [25]. Ecological studies, however, have played
a major role in the investigation of etiological associations
of public health importance [22, 25].
The reliability of the majority of the studies were

considered “moderate”, primarily due to the limita-
tions of exposure assessment based on the residence
at outcome observation time. Data about the contam-
inants present in the waste site at the time of the
study and in the surrounding residential environment
was rarely available. When it was, a higher weight
was assigned to the study.

Furthermore, the definition of hazardous waste limits
comparability between studies. Hazardous waste in-
cludes a broad range of contaminants affecting different
environmental matrices and involving several routes of
exposure, depending on types of waste and hydrogeo-
logical and meteorological factors. These limitations
tend to underestimate, rather than overestimate, the
magnitude of health effects, thus diluting the evidence
for specific types of hazardous waste exposure.
The evidence of the association between general

and neurological acute symptoms, in particular those
regarding otolaryngological, respiratory and digestive
systems and the skin, and exposure to oil industry
waste releasing high concentrations of hydrogen
sulphide was evaluated as sufficient. This evaluation
was based on two cross-sectional studies performed
in the population resident in Abidjan near the sites
where approximately 500 tons of hazardous waste
was illegaly dumped and subsequently emitted hydro-
gen sulphid into the air [23, 24]. The two studies
were evaluated respectively as being of high and
moderate/high quality (rated 5–4). They consistently
reported elevated relative risks, with good accuracy.
Furthermore, strength of association, presence of a
dose-response relationship, time coherence and
biological plausibility support causality. Alternative
explanations, in particular the role of random vari-
ability, systematic bias and confounding factors, can
be reasonably excluded.
Contaminants emitted or released by hazardous waste

might play a role for the occurrence of diseases with
multi-factor etiology, however evidence of an association
was limited, as in the case of liver cancer. In the above-
mentioned review of municipal waste management,
inadequate evidence was attributed to the association
between liver cancer and landfills [16]. B and C hepatitis
viruses, alcohol consumption, tobacco smoking and
aflatoxins are the main ascertained risk factors for liver
cancer. Exposure to vinyl chloride and 1,2-dichloropro-
pane was defined by IARC as associated with hepatic
cancer with sufficient evidence. The evidence regarding
the association of arsenic and its inorganic compounds,
DDT, dichloromethane and trichloroethylene was
defined as limited [26]. Even if 80–95% of hepatocellular
carcinomas at the global level are associated with B or C
hepatitis chronic viral infection [27], an interaction
between chemicals and the other risk factors has been
suggested, i.e. occupational exposure to vinyl chloride
monomer (VCM) and hepatitis B virus infection [28, 29].
Hepatotoxic chemical agents can be both naturally

occurring and synthetic; the latter comprise metals,
aromatic and halogenated hydrocarbons, chlorinated
aromatic and nitro compounds that can, to various
extents, be present in or released by hazardous waste
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[29]; hepatotoxicity can be related to hepatic
carcinogenicity.
Our evaluation on liver cancer was based on the re-

sults of ten articles; some of them reported the presence
of organic chlorinated compounds, such as vinyl chlor-
ide [30] and beta-hexachlorocyclohexane, β-HCH [31],
and of heavy metals, including arsenic [31]. Other studies
[32, 33] regarded areas in which biomonitoring detected
presence of dioxins in breast milk of women [34]. In the
latter studies the synergistic effects between different risk
factors, including B hepatitis virus and hazardous waste
contaminants, may be reasonably hypothesized.
We attributed limited evidence to the association

between bladder cancer and hazardous waste on the
basis of ten articles. The previous review by Porta
defined the association between bladder cancer and
urban waste disposals as limited [16]; another review
found bladder cancer among those reported in excess in
more than one study [13]. A number of agents were
defined by IARC as associated with bladder cancer with
sufficient evidence, including tobacco smoke, arsenic
and its compunds, and occupational exposures occurring
in industries involving the production and/or use of
aluminum, auramine, magenta, rubber, and paint; evi-
dence was classified as limited for occupational exposure
of hairdressers and barbers, coal-tar pitch, printing pro-
cesses and textile manufacturing, and, among chemical
agents, for specific chloro-compounds, i.e. 4-chloro-
ortho-toluidine and tetrachloroethylene [26]. A specific
association between bladder cancer and benzo(a)pyrene
was reported elsewhere [35].
Some of the ten articles on bladder cancer considered

in the present review reported the presence of contami-
nants associated with bladder cancer in the study areas.
Heavy metals in soil and groundwater, and β-HCH in
blood of some residents were reported in the Sacco river
areas [31]; hexachlorocyclohexanes, benzylchlorides,
organic sulfur compounds, chlorobenzenes, and sodium
sulfide/sulfhydrates polluted the Love Canal site [36],
where a biomonitoring study reported also trichloroben-
zene and dichlorobenzene contamination [37]. Dioxins
were detected in biomonitoring studies in Campania
waste sites [34] located in towns where increased blad-
der cancer risk was reported [32, 33].
Nine articles included in the present review determined

the evaluation of limited evidence for the association be-
tween non-Hodgkin lymphoma (NHL) and hazardous
waste: excess risks were reported in areas contaminated
by organic chloro compounds, including vinyl chloride
[30] and β-HCH [31], heavy metals [31] and, in Superfund
sites, in areas with benzene-emitting hazardous waste sites
[38]. The main known risk factors of NHL, associated with
sufficient evidence according to IARC, are viral factors
(Epstein-Barr virus, hepatitis C virus, HIV type1). Several

chemical agents were defined as risk factors for NHL with
limited evidence: benzene, ethylene oxide, 2,3,7,8-tetra-
chlorodibenzo-para-dioxin (TCDD), PCBs, tetrachloro-
ethylene, trichloroethylene, polychlorophenols and their
sodium salts [39].
For breast and testis cancers, the evidence was eval-

uated taking into account similarities in their bio-
logical characteristics. Limited evidence attributed to
breast and testis cancers is based on the etiological
plausibility of their relationship with endocrine
disruptors (EDCs). This evaluation is corroborated by
the results found for urogenital tract defects. A role
of exposure to EDCs was hypothesized in incidence
of breast and testis cancers and urogenital tract
anomalies [40]: positive results for these outcomes in
the selected studies and the possible presence of these
contaminants in hazardous waste sites support the
hypothesis of a causal relationship. A European case-
control study on occupational exposure to endocrine
disrupting chemicals in male breast cancer suggested
a possible role of occupational exposures to oil and
petroleum solvents in motor vehicle mechanics and
to chemicals such as alkylphenolic compounds [41].
IARC defined as limited the association between
breast cancer and the exposute to dioxins, ethylene
oxide and PCBs [26].
In our review, five articles on breast cancer were consid-

ered, including the above-mentioned studies on areas with
documented contamination [31, 32, 36] and an article on
populations living in zip code areas near Superfund sites
polluted by volatile organic compounds (including chlor-
oethenes, chloroethanes, chloromethanes, chlorobenzenes,
benzene, toluene, ethyl benzene, xylene) [42].
For testis cancer, IARC assessed limited evidence for

DDT, diethylstilbestrol (exposure in utero), N,N-dimethyl-
formamide, perfluorooctanoic acid; no agents were de-
fined as associated with testis cancer with sufficient
evidence [26]. An etiological role of exposure to endocrine
disruptors in the onset of testis cancer was hypothesized
[43] and suggested in some reviews [44, 45]. A possible
association between endocrine disruptors and testicular
cancer could be explained by the Testicular Dysgenesis
Syndrome, reflecting a hormonal imbalance due to envir-
onmental or life-style factors during early fetal develop-
ment [40, 46, 47] and during puberty due to the ingestion
of contaminated milk [47].
Finally, evidence of hazardous waste effects on asthma

and adverse reproductive effects was considered limited.
We based the evaluation for asthma on five studies
considering, in particular, populations (both adults and
0–14 year old children) living near hazardous waste sites
with emission of POPs (dioxins/furans, PCB, chlorinated
pesticides) [48, 49], heavy metals and β-HCH [31] and
other organic compounds [50].
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In 2006, WHO suggested that airborne particulate mat-
ter contributes to the exacerbation of asthma based on
“considerable” evidence. Atmospheric particles, including
acid aerosols derived from sulfur dioxide emissions, have
been linked with worsening of symptoms, reduction in
lung function, increased hospital admissions for asthma
and increased use of medication. The evidence that expos-
ure to certain kinds of particulate matter (PM), such as
diesel exhausts, may contribute to causing asthma in sus-
ceptible subjects has been defined as “suggestive” [51]. A
Report of the US Department of Health and Human
Services defined the evidence of the causal role of active
and second-hand smoke, in the incidence and exacerba-
tion of asthma as sufficient or suggestive in different sub-
groups of the population [52]. Therefore, it is plausible
that hazardous waste emitting air pollutants might cause
asthma in susceptible subjects or exacerbate asthma cases.
Diabetes and infectious respiratory diseases, for which

the evidence of association with hazardous waste was
evaluated as inadequate, deserve some considerations.
Two studies included in our review reported consistent
findings of an increased risk for diabetes. One study was
carried out in an area with heavy metals in the soil and
groundwater and β-HCH in dairy products, forage, soils
and in blood samples of residents [31], and the other in
a Superfund site with contamination by Persistent
Organic Pollutants, POPs (PCBs, dioxins/furans, or
chlorinated and persistent pesticides) [53]. Taking into
account the high prevalence of the disease and the need
to thoroughly assess the role of its many ascertained risk
factors, the evaluation of the role of environmental
exposures is challenging. A recent systematic review in-
dicated a positive association between diabetes and
serum concentrations of several pollutants (such as poly-
chlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans, PCBs,
and several organochlorine pesticides) [54]. Type 2
diabetes has recently been recognized as a risk modifier
for PM health effects, enhancing mortality risks associated
with PM exposure [51]. The evidence of a causal associ-
ation between the risk of diabetes and active smoking was
defined as sufficient, with a positive dose-response rela-
tionship with the number of cigarettes smoked [52].
We evaluated as inadequate the evidence of the as-

sociation of hazardous waste with “acute infections of
the respiratory system, pneumonia, influenza” because
of the lack of consistency between studies. However,
consistent results of increased risk were reported near
waste sites with air emissions of POPs [48, 49].
Taking into account the available evidence on health
effects of air pollution [51], these results require fur-
ther confirmation, notably in populations living near
hazardous waste that emits air pollutants.
Regarding congenital anomalies (CAs), the evidence of

association to hazardous waste was evaluated as limited

for overall and some subgroups of CAs (i.e. urogenital,
connective and musculoskeletal system and neural tube
anomalies). These findings are consistent with previous
reviews [13, 16, 17]. Our update confirms some limita-
tions mainly due to the small number of studies and
weak exposure assessment. As CAs are short-term la-
tency outcomes, they are important for investigating
short-term effects in polluted areas. The etiology of CA
is multi-factorial, with an important role of genetic fac-
tors, and a recognized interaction between genetic and
environmental factors [55] and epigenetic mechanisms;
this topic deserves further investigation in order to bet-
ter clarify the etiological pattern.
Since CAs are relatively rare events, affecting about 2–

3% of births, groups including several specific anomalies
are usually investigated in epidemiological studies.
Despite this, the reported risk estimates are often not
accurate. Furthermore, the interpretation of results re-
garding groups of CAs with different causes is difficult
and requires caution [56]. Two of the reviewed studies
investigated the association between exposure to hazard-
ous waste and hypospadias. This association is of
interest since the vast majority of cases seem to have
multi-factorial aetiology, with many genetic and environ-
mental factors playing a role, in particular endocrine-
disrupting chemicals [57–59]. Our results are in agreement
with a recent review claiming that the literature is currently
poor and does not support a conclusive judgment on envir-
onmental contaminants and congenital anomalies in the
general population [60].
Among the five studies considered for pre-term birth

evaluation only two were evaluated as high quality, and
although the estimated risks were above unity for all the
studies, none reached statistical significance, except in the
study of Love Canal residents, who had a significant risk
of pre-term birth compared to New York State reference
rates. The overall results on pre-term birth, however,
could reflect the studies’ low statistical power and do not
warrant an evaluation of evidence higher than limited.
The studies on low birth weight (LBW) were more

numerous; among the nine studies considered, one
was of high quality, reporting no significantly in-
creased risks [61], and two were of moderate-high
quality and reported statistically significant excess of
risk [62, 63]. Although the body of evidence is richer
than for pre-term birth, we believe that it is still not
enough to upgrade the evaluation of limited evidence
previously assigned by Porta (2009) [16] and Mattiello
(2013) [17] for the association with landfills of urban
waste.

Conclusions
The present review highlighted that there is sufficient
evidence of association between exposure to oil
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industry waste releasing high concentrations of hydro-
gen sulphide and acute symptoms. The evidence of
causal relationship with hazardous waste was defined
as limited for: liver, bladder, breast and testis cancers
and non-Hodgkin lymphoma. Among non-neoplastic
diseases, asthma was found to be related to hazardous
waste with limited evidence. We evaluated as limited
the evidence of the association between the exposure
to hazardous waste and adverse birth outcomes, in-
cluding low birth weight, pre-term birth, congenital
anomalies overall and anomalies of the urogenital,
connective and musculoskeletal systems. The evidence
of a causal relationship was defined as inadequate for
most other health outcomes.
The available evidence of the health effects of spe-

cific contaminants present in some hazardous waste
corroborates our evaluation. In particular, drawing
from the evidence described in the previous section:
persistent organic pollutants, in particular benzene
and those chlorinated, i.e. PCBs and dioxins (for liver,
bladder and breast cancers, NHL and asthma), heavy
metals, i.e. arsenic and its compounds (for NHL, liver
and bladder cancers) and EDCs (for testis and breast
cancers, CAs).
These data confirm that hazardous waste, if not suitably

managed, might cause adverse health effects on populations
living near the sites where they are dumped or processed.
The contamination of different environmental matrices, in-
cluding food, water, soil and air, represents a health risk for
these populations. A strong contrast to illegal trade and the
deployment of sound management practices is warranted
as a priority – no further evidence is needed.
In several instances, however, further investigation is

warranted to fill important knowledge gaps: in particular,
population studies analysing different pathways of
exposure, taking into account the characteristics of the
site and the contaminants present in each waste site,
might provide useful information. Acute respiratory
diseases, diabetes and childhood neurological disorders
are of particular interest, also in consideration of the
strong indications that environmental exposures to
EDCs and potential EDCs can cause cognitive and be-
havioural deficits in humans [40].
The results of our review, although not conclusive, pro-

vide indications that public health policies on hazardous
waste management are urgently needed. International,
national and local authorities should oppose and eliminate
poor, outdated and illegal practices of waste disposal (in-
cluding illegal transboundary trade), which still affect some
communities in industrialized and middle-low income
countries, and implement and enforce regulation. Compli-
ance with the Basel Convention on the Control of Trans-
boundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal is necessary to prevent high exposures and

consequent health effects, particularly among the vulner-
able and the poor [64].
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A B S T R A C T

Assessment of the health impacts related to hazardous waste is a major scientific challenge with multiple societal
implications. Most studies related to associations between hazardous waste and public health do not provide
established of mechanistic links between environmental exposure and disease burden, resulting in ineffective
waste management options. The exposome concept comes to overhaul the nature vs. nurture paradigm and
embraces a world of dynamic interactions between environmental exposures, endogenous exposures and genetic
expression in humans. In this context, the exposome paradigm provides a novel tool for holistic hazardous waste
management. Waste streams and the related contamination of environmental media are not viewed in isolation,
but rather as components of the expotype, the vector of exposures an individual is exposed to over time. Thus, a
multi-route and multi-pathway exposure estimation can be performed setting a realistic basis for integrated
health risk assessment. Waste management practices are thus assessed not only regarding their technological
edge and efficacy but also their effects on human health at the individual and community level, considering
intra-subject variability in the affected population. The effectiveness of the exposome approach is demonstrated
in the case of Athens, the capital of Greece, where the health effects associated to long term and short term
exposure to two major waste management facilities (landfill and plastic recycling) are presented. Using the
exposome analysis tools, we confirmed that proximity to a landfill is critical for children neurodevelopment.
However, this effect is significantly modified by parameters such as parental education level, socioeconomic
status and nutrition. Proximity to a plastics recycling plant does not pose significant threats under normal op-
erating conditions; yet, in the case of an accidental fire, release of persistent carcinogenic compounds (dioxins
and furans) even for a short period results in increased lifelong risk, especially for breast feeding neonates.

1. Introduction

Assessment of the health impacts related to hazardous waste is a
major scientific challenge with multiple societal implications. Health
impacts related to the operation of various waste management options
have been investigated up to now only using associations of exposure
proxies with specific health endpoints. Characteristic examples are the
associations observed between cancer prevalence and the presence of
incinerators (Forastiere et al., 2011) or the link between residence
proximity to landfills and adverse birth outcomes (Elliott et al., 2001).
In addition, several review studies have been made available in the last
ten years (Giusti, 2009; Hossain et al., 2011; Porta et al., 2009). The
conclusion of these reviews is not definitive, with some difficulties in

interpreting data from primary studies due to non-homogeneous design,
and lack of accurate exposure information and control of potential
confounders.

Although these studies provide some rough evidence of the asso-
ciation between adverse health outcomes and proximity of the popu-
lation to hazardous waste, they do not provide established mechanistic
links between environmental exposure and disease burden. Causality is
very difficult to establish in these associations, thus prohibiting deci-
sion-makers from exploring cost-effective waste management options
with the certainty that their choices will bear the expected improve-
ment in terms of protecting the health of man and the environment. The
same occurs for other types of hazardous waste, like the ones disposed
of in various environmental media (e.g. air, soil, surface waters) from
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industrial activities resulting in contamination of such media with
hexavalent chromium, mercury or PCBs. It is critical to evaluate and, if
possible, quantify what is the actual burden on overall morbidity and
mortality in the relevant population from exposure to hazardous waste.
This would support targeted policy interventions for protecting public
health and at the same time help develop the optimal technological
options that minimize the cost:benefit ratio.

Given that waste management options are reflected in the type of
compounds emitted and the respective health effects, it is important to
keep in mind the share of the various waste management options em-
ployed across Europe. In the 28 Member States, 28% of municipal waste
was recycled, 15% was composted (through aerobic and anaerobic
processes), while 26% and 31% were, respectively, incinerated and
disposed of in landfill. However, there is a large variability in ap-
proaching waste management across the EU; in Greece, landfilling ac-
counts for 80.7%, composting only for 3.7% and recycling for 15.5%,
while countries which recently joined the EU are characterized by si-
milar figures. In addition, informal activities around waste collection,
sorting, treatment and disposal, and illegal flows and trafficking of
hazardous waste represent a serious challenge. While the extent of the
problem is largely unknown, some data and anecdotal evidence suggest
that such activities are not uncommon. Informal waste management
activities can provide income and support the livelihoods of families
and local communities. Yet, the price in terms of direct health impact
for those involved is likely to be very high. Severe questions of health
inequality and environmental justice arise, as the people engaged in
informal waste management are socially disadvantaged in other re-
spects. A characteristic example in Europe is the Roma population, who
have been repeatedly reported to be involved in informal waste hand-
ling in order to recover high-added value metals such as copper (WHO,
2016).

The complexity of assessing the health impact of hazardous waste is
compounded by the variety of waste types, roughly categorized as (a)
municipal, (b) agricultural, (c) e-waste, (d) hospital and (e) industrial,
which in turn are associated with a broad range of contaminants, such
as dioxins (PCDDs) and furans (PCDFs), toxic metals (Cd, As, Cr(VI),
Hg), volatile and semi-volatile organic compounds (VOCs and SVOCs),
polyaromatic hydrocarbons (PAHs), hydrogen sulphide (H2S), particu-
late matter, methane (CH4), pesticides, phthalates, and PCBs. Exposure
to these compounds is highly variable and the waste management op-
tion selection is critical. For example, plastic waste management and
the associated risks to human and ecosystem health are recognized as
key issues in sustainable waste and resource management worldwide.
The plastic crisis, has induced many jurisdictions to pose bans on use of
plastic bags and enhance plastic recycling in the respective municipal
waste management systems. Still to date, however, landfilling remains
the most common waste management practice in countries like Greece,
despite enforced regulations aimed at increasing recycling, pre-selec-
tion of waste and energy and material recovery. Regarding plastic
waste, a lot of studies have exemplified the adverse effects of low-
biodegradability plastic material on the health and sustainability of
natural ecosystems, disrupting the food web and inducing endocrine
disruption and eventually gender alteration (feminization) in sensitive
species such as fish. This effect in turn endangers biodiversity and
ecosystem sustainability. Yet, there is a much more limited number of
studies focusing on the adverse human health effects of plastic products
and waste, the ubiquitous nature of plastic material notwithstanding.
On the other hand, waste recycling is one of the main cornerstones of
the EU waste management strategy (Farmer et al., 2015). It offers many
advantages contributing to the circular economy and the sustainable
and efficient use of natural and man-made resources. However, waste
recycling facilities may be associated to adverse health outcomes in the
aftermath of industrial accidents involving the inadvertent generation
of toxic chemicals and their release into the environment. One of the
major concerns associated with accidents in plastic recycling plants are
emissions of dioxins and furans (PCDDs/PCDFs). These compounds are

characterized by a high carcinogenic potency (Cole et al., 2003). Be-
cause PCDDs/PCDFs appears to be acting like a potent and persistent
hormone agonist, it appears reasonable to incorporate mechanistic in-
formation on receptor-mediated events in risk assessments for TCDD.
This information may be obtained from steroid receptor action and
from molecular data on the Ah receptor (Lucier et al., 1993). This re-
ceptor based toxicity, results in sex-dependent sensitivities, due to a set
of sex-specific PCDDs/PCDFs -responsive genes. However, the estima-
tion of the additional probability of cancer due to the additional ex-
posure burden is quite difficult (Dong et al., 2016). A major obstacle is
that an elevated short term external exposure associated to the acci-
dental event, must be translated into long term risk estimates. Con-
sidering the significant persistency and bioaccumulation of PCDDs/
PCDFs in human body, the use of biokinetic models for assessing the
actual internal dosimetry of this complex mixture is of importance.
TCDD pharmacokinetics is relatively well understood in adult humans
(Kerger et al., 2006; Michalek and Tripathi, 1999; Milbrath et al.,
2009). However, the impact of pregnancy and lactation on the elim-
ination of TCDD and other dioxins is not clear (Emond et al., 2016).
Accidental fires in plastic industry comprise one of the major events
resulting in contamination of various environmental media to PCDDs/
PCDFs of the surrounding area; air samples collected in the 5th day of
the event were found to contain over 1000 pg/m3 TEQ (toxic equivalent
quantity) of dioxin, exceeding background levels by 2500−25,000 fold
(Fernando et al., 2014).

Overall, the importance of health effects of waste management and
disposal activities has also been extensively recognized by the World
Health Organization (WHO), where the need for multisite cohort stu-
dies and refined current risk estimates has been highlighted (WHO,
2016). Based on all the above and accounting for the methodological
difficulties for a comprehensive assessment of wastes on health, the
current study describes how the exposome can improve the efficiency of
waste management strategies. The ultimate objective is to enable cost-
effective prevention strategies that curb hazardous exposures with
precision at the individual level and only limited uncertainty at the
community level. This is demonstrated in the case of Athens, where the
chronic effects of both short and long term exposure to waste man-
agement environmental releases is addressed.

2. Methodology

2.1. The exposome approach versus the existing environmental – health
impact assessment paradigm

In principle, current environmental – health impact assessment
paradigm relies on the quantitative assessment of exposure to waste
management site emitted compounds and on the dose response relating
these hazards to the exposure vector. In some cases, exposure proxies
are used, such as the proximity to waste management site, further as-
sociated to the health endpoints of interest (e.g. congenital anomalies
close to landfilling sites), without any further clarifications on the type
of compounds that are relevant or the actual magnitude of exposure.
These methods, although have provided significant evidence on the
associations between the proximity to waste management facilities and
effects on public health, yet, they do not provide information on the
causality of the observed health effects. Key issues that must be ad-
dressed pertain to (a) refinement of exposure assessment, i.e. under-
standing the additional burden of exposure related to waste manage-
ment facilities and (b) how this exposure burden is translated into
biological responses that will eventually result is adverse health out-
comes. Based on the above, introduction of the exposome concept in the
waste management and human health arena, aims to provide the ad-
ditional insights that are needed towards this direction (Fig. 1).

The exposome (Wild, 2005) represents the totality of exposures
from conception onwards, including the exogenous and endogenous
exposures and modifiable risk factors that predispose to and predict
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disease. Unravelling it will help us understand the intricate web of re-
lationships between environmental exposures, lifestyle, genetics and
disease (Sarigiannis, 2015). Such a process implies that environmental
exposures and genetic variance are reliably measured and linked
through mechanistic analysis of toxicity pathways. To understand the
interaction between environmental exposure and disease, we need to
capture the biological perturbations initiated by chronic exposure to
environmental stressors and identify the ones that overcome the
homeostasis barrier inducing alterations of the cell/tissue environment
and eventually disease phenotypes.

An array of sensors including in situ systems for regulatory mon-
itoring of environmental media, personal, wearable and remote sensors
are available today to provide the data necessary for determining the
external exposome. Advanced data and model fusion algorithms are
needed to integrate functionally these different environmental datasets
considering and filling adequately data gaps in space and time. External
exposures are translated into internal dose both at systemic level and at
target tissues using physiology-based biokinetic models that consider
the different routes of exposure and the chemical and biochemical in-
teractions among the pollutant mixture components. Surveillance of
perturbations at different levels of biological organization are identified
with multiple –omics and post-omics technologies including epige-
nomics. The following technologies are catalytic in supporting the im-
plementation of the connectivity approach to chemical risk assessment:
genomics, proteomics, metabonomics and biology-based dose-response
modeling. Genomics, or more appropriately, transcriptomics measures
the modulation in the expression of the mRNA to determine perturba-
tions at the molecular level due to xenobiotics. Differential gene ex-
pression means differentiated coding of proteins, which, in turn, leads
to modifications of the protein equilibrium defined as the proteome.
The analytical determination of the modulated protein profiles and the
linkage with chemical exposure is called proteomics. Proteomics re-
search uses advanced analytical techniques such as HPLC-MS (high
performance liquid chromatography – mass spectrometry) and MS-MS
or MS-TOF (mass spectrometry time of flight) systems to determine
accurately the overall set of proteins comprising the proteome.

The complex network of proteins, enzymes and other biological
molecules determine human physiology and thus, the status of human

health. Biological chemicals and xenobiotics alike get metabolized
through normal physiological processes; the products of the metabolic
regulatory networks circulate in the body and are finally excreted in
urine and feces. The whole set of metabolites in the human body can be
analyzed using analytical techniques such as MS-TOF and NMR (nu-
clear magnetic resonance) following the metabonomics approach. Per
our paradigm, starting from untargeted transcriptomics and metabo-
lomics we proceed with joint analysis of biological processes induced by
exposure to waste-related xenobiotics at the molecular level and of
metabolic processes induced in parallel. Dynamic flux balance analysis
is key for joint interpretation of gene expression data and metabolite
profiles in this context. Thus, putative pathways of toxicity are identi-
fied; they need to be verified by targeted multi-omics and functional
assays to confirm the causal association of waste components with
adverse health outcomes. Advanced bioinformatics such as support
vector machines and clustering algorithms and systems biology models
allow us to identify the functional links among the data derived from
high throughput testing platforms and disease phenotypes providing
thus phenotypic anchoring of the mechanistic hypotheses made earlier.

Translation of individual into community effects is carried out using
advanced statistic tools that allow the understanding of the connection
among the investigated parameters. Application of exposome in modern
epidemiology introduces a novel approach towards defining causal as-
sociations between health status and environmental stressors through
the integrated use of advanced statistical tools for environment-wide
association studies (EWAS). Environmental factors that are correlated
are not considered confounders; rather they are co-variates, which are
in “linkage disequilibrium” with each other. EWAS findings could then
be used to identify further factors that may be in “disequilibrium”, for
further detailed measurement and causal identification. EWAS (2010) is
a population-based data analysis approach that correlates multiple
environmental factors to disease. The EWAS approach has been in-
troduced by Patel et al. (2010) and it is based on Genome-Wide Asso-
ciation Study (GWAS). In GWAS multiple genetic factors are assayed
along with phenotypic information on each individual. In particular,
GWAS enhances the discovery of genetic variants that they can postu-
late about the function of the pathways discovered in diseased in-
dividuals. In other words, the genetic factors are the independent

Fig. 1. Assessing health impacts of hazardous waste using the exposome paradigm.

D.A. Sarigiannis Environmental Research 158 (2017) 531–541

533

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Stamp

A Bazargan
Highlight



variables, and the phenotype is the dependent variable. In EWAS, the
place of the genome domain is replaced by the envirome domain. The
envirome consists of the environmental factors which are the quantity
of the individual exposures that has directly measured. Particularly, the
measures can be the amount of a chemical substances in human tissues
and organs, a self-report historical exposure and common well–being
characteristics such as family and social economic status (SES). The
EWAS framework carries out a systematic sensitivity analyses, whereby
validated factors are modeled under different assumptions or with ad-
ditional covariates. Also, using a pair-wise validation method, the
correlation of dependence between the factors is computed, revealing
potential evidence for exposure or confounding route. Firstly, in the
proposed framework, an initial scan for environmental factors asso-
ciated with the observed effects/variables through general linear
modeling (e.g logistic regression) is carried out. The model takes into
consideration the factors which have been adjusted for known con-
founder considering the existent environmental association. Secondly,
the false discovery rate is applied on multiple hypotheses. Finally,
factors deemed that are significantly associated with the observed
factors beyond the region of false discovery are “validated” in in-
dependent cohorts.

2.2. The area under study

2.2.1. General info
The methodology proposed above, has been applied in the wider

area of Athens, the capital of Greece which is populated with around 5
million inhabitants. The average amount of municipal solid waste is
equal to 6 ktn/d (Hellenic Statistical Authority, 2008). The average
composition of the waste in Attica includes organics (42%), paper
(29%), plastic (14%), metal (3%), and other material (6%). The average
transportation distance of the MSW is 19 km. Two of the main MSW
facilities in Athens are the landfill in Fili and the plastic recycling plant
of Aspropyrgos (Fig. 2). These waste management facilities, pose dif-
ferent acute and long term risks to the population leaving nearby -
assessment of these risks requires a comprehensive short- and long-term
(lifelong) exposure assessment. Based on waste management sites lo-
cation and waste composition (high content of plastic and metals), the
analysis presented here in presents the associated neurodevelopment
risks due to heavy metals and plasticizers long term exposure from
landfilling, the plasticizer risks related to landfilling and recycling, as

well as the short term dioxins and furans exposure (but lifelong asso-
ciated risks) related to an accidental fire in the plastic recycling plant.

2.2.2. Assessment of long term exposure effects on child neurodevelopment
The HERACLES (Waste Management) Greek cohort, is a study

aiming at assessing the contribution of environmental contamination
due to waste management practices in the urban and periurban en-
vironment associated to children neurodevelopment. The study has
been established in 2012. Around 350 children aged 3–8 living in the
proximity between 0.5 and 12 km were enrolled. For the association,
several exposure factors have been investigated, including:

– Exposure to heavy metals, such as Cd, Hg and As in urine, Pb in
blood, Mn and Hg in hair

– Exposure to the plasticizer such as bisphenol A(BPA), bis(2-ethyl-
hexyl)phthalate (DEHP), di-(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) and 1,2-
Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester (Dinch). These
plasticizers are extensively used in the interior of cans, baby bottles,
pacifiers and other products coming in contact with the oral route of
exposure (Claudio, 2012), among several other applications in
consumer products.

– Additional proxies of exposure, such as distance from the con-
taminated sites, concentration of heavy metals in the soil of the child
address

– Additional factors considered as exposure and effects modifiers such
as:

a. Sociodemographic parameters (socioeconomic status, mother edu-
cation, father education, stress events)

b. Child anthropometric parameters and post-delivery factors (child
body mass index, child gender, breastfeeding, presence of micro-
nutrients, minerals and vitamins, Se in the mother plasma during
pregnancy, delivery and in cord blood)

c. Detailed dietary habits, such as consumption of meat products (pork
meat, beef, lamb, sausages), fish, sea food, poultry (eggs, chicken),
dairy products (milk, yogurt), nuts, fruits, vegetables and snacks
(biscuits, chocolates)

Neurodevelopmental progress in children was estimated with the
Wechsler Intelligence Scale for children – Fourth Edition (Wechsler,
2003), which is an individually administered measure of intelligence

Fig. 2. The main waste management sites in the area of Athens (landfill in Fili and plastics recycling in Aspropyrgos) and the respective waste composition.
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intended for children. WISC-IV yields measure of general intelligence as
reflected in both verbal and nonverbal (performance) abilities and
specific indices including verbal comprehension, perceptual reasoning,
working memory and processing speed.

2.2.3. Assessment of the short-term exposure related to the accidental fire in
the plastic recycling plant

An accidental fire happened in the plastics recycling plant in
Aspropyrgos on June 6, 2015. The fire resulted in significant particle
and gaseous emissions of several compounds related to plastic industry.
In addition, release of dioxins and furans was a major concern, due to
their persistence in environmental and biological matrices, as well as to
their carcinogenic potency. To estimate the related risks, a compre-
hensive methodology involving both measured data and complex in-
ternal exposure modeling was employed. Risk associated to the PCDDs/
PCDFs emitted during the fire, required the estimation of the long term
internal burden of exposure associated to this event. The need for ad-
dressing long term exposure is associated to the fact that PCDDs/PCDFs
are bioaccumulative and persistent, with a half-life time of almost 7.5
years in humans. Hence, it is critical to translate the actual uptake
during the accidental event (that lasted for a few days) into a long term
(lasting for many years) internal exposure burden. The only scientifi-
cally sound way to translate these external doses into internal exposure
to the target tissues is the use of physiology based biokinetic (PBBK)
model.

Mixtures of PCDDs/PCDFs are complex environmental mixtures of
210 interrelated chemicals composed of different dioxins and furans.
For mixtures PCDDs/PCDFs, the reference chemical is 2,3,7,8 – tetra-
chlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8–TCDD) because it is the most toxic and
best-studied of the 210 PCDDs/PCDFs. The toxicity equivalency factor
(TEF) methodology was developed by the U.S. Environmental
Protection Agency to evaluate the toxicity and assess the risks of a
mixture of structurally related chemicals with a common mechanism of
action. A TEF is an estimate of the relative toxicity of a chemical
compared to a reference chemical. Toxic Equivalents, or TEQs, are used
to report the toxicity-weighted masses of mixtures of PCDDs/PCDFs.
The TEQ method of PCDDs/PCDFs reporting is more meaningful than
simply reporting the total amount of a mixture of variously toxic
compounds because it offers toxicity information about the mixture.
According to this method, each PCDDs/PCDFs compound is assigned a
Toxic Equivalency Factor, or TEF. This factor denotes a given dioxin
congener toxicity relative to 2,3,7,8-TCDD; the latter is assigned the
maximum toxicity designation of one. Other dioxin congeners are given
equal or lower values, with each value roughly proportional to its
toxicity relative to that of 2,3,7,8-TCDD. Developed by the World
Health Organization, TEFs are used extensively by scientists and gov-
ernments around the world (Van den Berg et al., 1998), finally ex-
pressing the so-called TEQ WHO (toxicity equivalent concentration in
accordance with the methodology of the World Health Organization),
that uses units of grams-TEQ. The EPA uses TEQ WHO to report emis-
sions of PCDDs/PCDFs from known sources to the open environment in
its Inventory of Sources of Dioxin in the United States and similar
practices have been adopted worldwide, including all the data pre-
sented in this study. To obtain the number of grams-TEQ of a dioxin
mixture, one simply multiplies the mass of each compound in the
mixture by its TEF and then totals them.

EPA has classified 2,3,7,8-TCDD as a Group B2, meaning a probable
human carcinogen (USEPA, 1985). Regarding 2,3,7,8-TCDD, EPA has
calculated an inhalation cancer slope factor of 1.5∙105 (mg/kg/d)−1

and an inhalation unit risk estimate of 3.3 × 10−5 (pg/m3)−1 for
2,3,7,8-TCDD. A similar slope factor of 1.5·105 (mg/kg/d)−1 has been
proposed for orally administered 2,3,7,8-TCDD, which correspond to an
oral unit risk factor of 4.5 (µg/L)−1.

To estimate the additional risk posed by exposure to the accidental
event utilizing the INTEGRA platform (Sarigiannis et al., 2016) the
following data were also used:

– Data on ambient air levels of PCDDs/PCDFs during the accidental
event were obtained by various measurements of PM and analysis of
PCDDs/PCDFs in the particle and gaseous phase.

– HBM data for estimating the background exposure to the exposed
population. In practice, the HBM data of the local population col-
lected from a previous study (before the accident) where used to
estimate the equivalent background exposure that results in the
corresponding HBM data; the additional exposure of the measured
PCDDs/PCDFs was added to these background levels for a duration
of 6 days.

In addition to the above, blood samples of 50 individuals (including
both children and adults) were taken and analyzed for PCDDs/PCDFs
levels, as well as for metabolomics analysis.

3. Results

3.1. Long term exposure to plasticisers in municipal and industrial waste

Exposure to plasticisers has been associated to multiple develop-
mental defects such as metabolic syndrome (Giulivo et al., 2016), while
recently there have been established associations between exposure to
EDCs and neurodevelopmental disorders (Polanska et al., 2014). Bio-
logical monitoring results across Europe (WHO, 2014, 2015), show that
the levels of all organic endocrine disruptors (EDCs) in the European
population tend to decline, except for DiNP, which is the substitute of
DEHP in plastics. MEHP follows a consistently decreasing trend over the
last fifteen years, while MiNP levels in human biological samples keep
increasing. In 1999 DEHP represented 42% of phthalates use in Western
Europe compared to only 35% for DINP and DIDP. The use of other
phthalates, and in particular DiNP, has constantly increased since 1994,
whilst DEHP represents nowadays (2008 figures) only ca. 18% of the
overall consumption of plasticizers. In contrast DINP, DIDP and DPHP
amount together to ca. 65% (ECHA, 2010). For BPA, the trend is not
clear, due to its ubiquitous present; exposure has been decreased only
for specific consumer exposure scenarios such as baby bottles, after the
ban of the manufacture of baby bottles with BPA, adopted in January
2011 (EU Directive 2011/8/EU). However, biomonitoring comprises a
key tool for the assessment of exposure to plasticizers (among other
compounds), since it encompasses the integral of exposure from all
sources, pathways and routes, during the life cycle of the compounds of
interest. Considering all the above, it is of interest to investigate the
exposure levels of the population leaving nearby the landfill and the
waste recycling sites. To better understand the effect of the waste
management options in the overall exposure to EDCs, also the option of
incineration has been incorporated in the calculations. Thus, exposure
has been estimated accounting for the overall life cycle assessment of
the compounds of interest, using the computational platform INTEGRA
(Sarigiannis et al., 2015, 2016).

Bisphenol-A is characterized by low environmental concentrations,
because of the limited environmental emissions. In Greece, BPA con-
centration in urban PM has been estimated equal to 0.06 ng/m3

(Salapasidou et al., 2011), which is in a very good accordance with the
predictions of the multimedia model incorporated in INTEGRA. Ex-
posure to BPA (Fig. 3a) mainly occurs through exposure to specific
consumer products. As expected, children are exposed to higher
amounts of BPA, and the mean urinary concentration in Greece have
been identified equal to 1.2 and 2.1 μg/g creatinine for adults and
children respectively (Myridakis et al., 2015). Using the exposure re-
construction module of the INTEGRA platform, the respective external
exposure levels correspond to 0.06 and 0.156 μg/kg_bw/d, which is far
below the t-TDI of 4 μg/kg_bw/d set by EFSA. Among the various waste
management options, incineration contributes to a higher amount of
exposure through air for the local population, due to the higher emis-
sions occurring from the incinerator. Similarly, exposure to dust is also
slightly higher. On the contrary, landfilling contributes to slightly
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higher exposure through food (and drinking water) from the leachates
ending up to the ground underwater and eventually to drinking water.

Although DEHP is produced in lower volumes compared to BPA,
overall exposure is higher (Fig. 3b). The measured urinary levels of
MEHP, the major metabolite of DEHP have been identified as 7.6 and
2.8 μg/g creatinine for adults and children respectively (Myridakis
et al., 2015), thus indicating that the estimates of exposure estimated by
the bottom up approach used herein, corroborate very well with the
literature biomonitoring data. Similarly to BPA, contribution of DEHP
exposure originates from consumer exposure (mainly use of PVC
flooring and use of various plastic toys and equipment, as well as food
conduct materials), however, these exposure levels (10 μg/kg_bw/d)
are still below with the respective TDI. Among the various waste
management options, incineration contributes to a higher amount of
exposure through air and dust for the local population, because of the
higher emissions in air from the incinerator. DEHA is considered one of
the major DEHP substitutes. Considering its broad applications, the
estimated daily intake is in the range of 1 μg/kg_bw/d (Fig. 3c). In
Europe, the estimated intake for children based on biomonitoring data,
has been estimated within the same range. DiNCH is another of the
DEHP substitutes. Based on the respective LCA, the predicted exposure
estimates of DINCH are close to 0.7 μg/kg_bw/d (Fig. 3d); this value is
within the range the one (0.5 μg/kg_bw/d) estimated from biomoni-
toring data collected in day-care centers in Germany (Fromme et al.,
2016). Contribution from consumer applications is similar a few orders
of magnitude higher that the rest of contributing pathways. A very
important finding of this study is the higher bodyweight normalized
exposure to children, which is mainly driven by non-dietary ingestion
of soil and dust. This is of further importance for the population living
near to waste management sites due to the higher contamination of
these media. In addition, exposure through the inhalation pathway
results in higher internal dose for the same bodyweight normalized
dose, due to the lack of the first pass metabolism that occurs in inges-
tion. These effects are clearly demonstrated in the internal dose esti-
mates presented in Fig. 4, where the higher contribution of incineration
to the inhalation pathway, is reflected in the higher levels of internal
dose (free plasma concentration) compared to competing waste

management options. However, the overall exposure to plasticizers was
estimated to be low, and for this reason, they were excluded from
further analysis related to children neurodevelopment.

3.2. Long term exposure to heavy metals in landfill waste and child
neurodevelopment

Contrary to plasticizers, heavy metals were extensively monitored in
the environment (soil) and in biological matrices. In addition to en-
vironmental and biomonitoring data, dietary and sociodemographic
information was collected by the population living near the Fili landfill.
The levels of the heavy metals found in human biological samples in the
HERACLES study are presented in Fig. 5. Auto-correlations of the var-
ious parameters, are illustrated in the heatmap (Fig. 6a) and the cor-
relation globe (Fig. 6b).

EWAS analysis showed that distance of the residence address from
the waste management site is a key factor associated with almost all the
indices of the WISC IV test. More specifically this variable shows a
robust statistical association (p-value<0.001) with the Intelligence
Quotient (IQ), Verbal Comprehension index, Perceptual Reasoning
index, Working Memory index. Analysis of the results shows a positive
association with the WISC IV scores indicating that living far from the
waste management site has a positive impact on the children cognitive
functions.

Interesting conclusions can be drawn from the analysis of food
consumption patterns. Tomato consumption appears to be statistically
(p-value<0.05) associated with QI (Fig. 7), Verbal Comprehension
index and Working Memory index while cereal consumption reveals a
strong association (p-value<0.01) with the Perceptual Reasoning
index. Both food items are positively associated with cognition indices
meaning that their consumption has potential positive effects on the
cognitive functions of the children. Epidemiological evidence suggests
that consumption of lycopene, a natural antioxidant present in toma-
toes, is able to reduce the risk of chronic diseases such as cancer, car-
diovascular diseases as well as psychiatric syndromes (Story et al.,
2010). In another study (Li and Zhang, 2007) reported that low serum
levels of lycopene have been associated with increased risk of

Fig. 3. Contribution of various pathways to (a) BPA, (b) DEHP, (c) DEHA and (d) DiNCH exposure for adults and children under various waste management options.
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psychiatric disorders. A review of 22 studies examining the association
of breakfast cereal consumption and academic performance in children
and adolescents concluded that breakfast consumption may improve
cognitive function related to memory, test grades, and school atten-
dance (Rampersaud et al., 2005).

Consumption of fish showed a hybrid behavior depending on the
type of fish and the neurodevelopmental indicator considered: higher
consumption of white fish appears to have positive effects on the IQ and
Verbal Comprehension index (p-value<0.001) while higher con-
sumption of white fish reveals a negative effect (p-value< 0.01) on
Perceptual Reasoning index and Working Memory index.

3.3. Short term exposure to PCDDs/PCDFs due to accidental fire in plastics
recycling plant

Analysis of ambient air samples (both particle and gaseous phase)
showed that the levels of PCDDs/PCDFs in the surrounding area were
1.8 pg/m3 TEQ WHO (toxicity equivalent concentration in accordance
with the methodology of the World Health Organization). These levels
are significantly higher than the ones reported in previous studies,
where atmospheric background concentration of a typical industrial site
in the wider area of Athens was found to be equal to 0.1 pg/m3 TEQ

WHO, but in the same order of magnitude to the levels of landfill fires
(~1.5 pg/m3 TEQ WHO). To calculate the additional burden of ex-
posure for the living population due to the accidental event, it was
critical to estimate the actual background exposure to dioxins/furans.
For this purpose, the data of a biomonitoring study held in Athens in
2006 (Costopoulou et al., 2006) were used. According to this study the
average PCDD/PCDF TEQ concentration in blood serum was equal to
7.3 pg/g lipids. Exposure reconstruction using biomonitoring data
provided a comprehensive overview of the actual daily uptake from all
potential pathways (e.g. ambient air and food) and routes (inhalation
and oral). According to the biokinetic model, this blood concentration
level corresponds to an equivalent daily intake of PCDDs/PCDFs of
about 0.002 pg_TEQ/kg_bw/d. By using these uptake levels, the re-
spective time course of the concentration of PCDDs/PCDFs in the blood
for a period of 30 years is described with the blue solid line of Fig. 8.

As shown in Fig. 8, exposure to the accidental fire fumes results in a
significant increase of dioxin levels in the blood, up to 18 pg/g lipids
(red thick line). Due to the high level of PCDD/PCDF persistence, the
concentrations in the blood will remain higher than the ones of the
background for several years. Elevated exposure levels in adult mo-
thers, are very important for the developing fetus. The constantly ele-
vated blood levels in mother, result in similar levels of PCDDs/PCDFs in
fetal blood. The fetus has a higher amount of adipose tissue, and con-
sequently a higher capacity to accumulate lipophilic compounds. Thus,
this additional burden of PCDDs/PCDFs at that early life stage, results
in continuously higher internal exposure (AUC is almost 17% higher)
during the entire lifespan. Similarly, breast milk of exposed mothers is
expected to have a concentration of PCDDs/PCDFs of almost 10 pg/g
lipids, resulting in a significant exposure burden during the breast
feeding period, which in turn results in an increase of the entire lifespan
AUC of almost 22%.

The additional internal exposure burden which is also illustrated as
the difference of the area under the curve (AUC) between the blue and

Fig. 4. Internal dose (free plasma concentration) of the various plasticisers for both adults and children under the various waste management scenarios.

Fig. 5. Levels of heavy metals in the various human biospeciments.
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the red dotted lines, will result in an increased risk of cancer associated
with exposure to PCDDs/PCDFs. The AUC was translated into a new
equivalent chronic uptake dose, equal to 0.00226 pg_TEQ/kg_bw/d.
Uptake estimates were translated into cancer risk estimates, using the
slope factor proposed by the US Environmental Protection Agency
(1985, 1997). Accounting for variability in exposure estimates, fat and
blood lipid content, distributions of exposure estimates were derived.
Based on the background level of exposure to PCDDs/PCDFs of the
general population the risk of chronic exposure was estimated (mean
value) to be equal to 2.57·10−7. For the population exposed over 6 days
to the PCDDs/PCDFs fumes emitted from the recycling plant fire the
respective risk (mean value) was up to 2.91·10−7, indicating an in-
crease of 13% in the 30-year cancer risk. It has to be noted that for the
upper bound of the post-accidental risk estimates are close to 10−6. The
respective risk is expected to be higher for neonates, whose mothers
were exposed to the fumes of the accidental fire during pregnancy. The
higher levels of PCDDs/PCDFs in the blood during pregnancy will result
in continuously higher levels during their entire life span, resulting in
an increase of the estimated lifetime risk of almost 18%. The estimated
lifetime risk is expected to be even higher for neonates that are also
breast fed; breast feeding is considered a major source of lifetime ex-
posure to dioxins and the increased levels of exposure to PCDDs/PCDFs
are considered to contribute to up to 22%.

It has also to be noted that both the elevated internal exposure to
PCDDs/PCDFs, as well as the activation of molecular pathways related
to cancer have been verified by biomonitoring of the population leaving
nearby the plastic recycling plant. The results of the analysis indicated
that the levels of PCDDs/PCDFs were higher (~12.4 pg/g_lipid) to the
ones of the background (~7.4 pg/g_lipid), indicating that the accidental
event resulted in increased internal exposure, as already was predicted
by the exposure assessment and the PBPK model. In addition, un-
targeted metabolomics analysis indicated that increased levels of un-
saturated vs saturated fatty acids were identified compared to controls
(population non-exposed to the fumes). This finding could indicate
perturbation of cholesterol homeostasis; the latter, is highly related to
AhR deregulation. The aryl hydrocarbon receptor does not only act as a
transcription factor binding the dioxin responsive element (DRE) and
activating metabolizing enzymes such as CYP1A1 and CYP1B1. AhR is

Fig. 6. (a) Heatmap of the exposure parameters of the HERACLES study and (b) Correlation globe of environmental, dietary and exposure factors in the HERACLES study.

Fig. 7. Association of intelligence quotient (from the WISC-IV test battery) with en-
vironmental, dietary and exposure factors.

Fig. 8. Internal exposure to dioxins/furans under (a) usual conditions (continuous line)
and (b) under accidental release (dotted line).

D.A. Sarigiannis Environmental Research 158 (2017) 531–541

538

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight

A Bazargan
Highlight



also involved in the regulation of other pathways in a DRE-independent
manner. As an example, AhR regulates cholesterol biosynthesis by in-
teracting with the sterol element-binding protein 2 (SREPB2) tran-
scription factor. Furthermore, cross-talks between AhR and some nu-
clear receptors such as the estrogen receptor (ER) and the androgen
receptor (AR) are well described (Beischlag et al., 2008). AR itself in-
fluences cholesterol homeostasis by interacting with the liver X receptor
(LXR), which can regulate sulfotransferases and thereby androgens
activity (Jeanneret et al., 2014). Exposure to dioxins eventually leads to
alterations in several metabolic pathways, including hepatic lipogen-
esis, perturbed TCA cycle, disrupted carbohydrate and amino acid
metabolism as well as inhibition of de novo fatty acid biosynthesis.

4. Discussion

Exposome science offers the premises for a paradigm shift that goes
far beyond proxies of exposure and macroscopic health effects asso-
ciation, elucidating an improved understanding of (a) the compounds
released from waste management sites, (b) the environmental fate of
these compounds, (c) how population space-time lines cross with the
space-time lines of these compounds and (d) the consequent effects on
multiple biological organization levels. As shown above, the highly
dynamic interactions resulting from a variable in space and time
complex mixture to which people are exposed through multiple path-
ways and routes during their lifespan, could be captured only by taking
stock of recent advances in both human exposure science, as well as
molecular (multi-omics) and systems biology-based pathway analysis.
Recent advances in chemical sensing include silicon-based wrist bands
coated with an absorbing polymer that allows the continuous mon-
itoring of individual exposure to up to 1500 compounds. We are cur-
rently optimizing this technology to support cost efficient health impact
assessment of alternative hazardous waste management options around
the world.

In the case of Athens, the assessment of long term exposure resulted
in the identification of the effect of heavy metals in the neurodeve-
lopmental progress of the children leaving nearby the second largest
landfill in Europe. A key finding of the study is that concurrent eva-
luation of environmental, societal and nutrition factors, allowed the
identification of the most critical parameters. Distance of the family
residence from the landfill was identified as the most important para-
meter, highlighting the contribution of the area contamination to child
neurodevelopment. However, the beneficial effect of parental education
and of children/family socio-economic status need to be underlined.
Additional beneficial effects arise from specific dietary patterns such as
consumption of white fish and tomatoes, while the same occurs for
breast feeding. White fish is rich in omega 3 fatty acids. Direct actions
of omega-3 polyunsaturated fatty acids on neuronal composition, neu-
rochemical signalling and cognitive function constitute a multi-
disciplinary rationale for classification of dietary lipids as "brain foods."
The validity of this conclusion rests upon accumulated mechanistic
evidence that omega-3 fatty acids actually regulate neurotransmission
in the normal nervous system, principally by modulating membrane
biophysical properties and presynaptic vesicular release of classical
amino acid and amine neurotransmitters (Heinrichs, 2010). On the
other hand, tomatoes are considered as strong antioxidants (Talens
et al., 2016), providing protection against the reactive oxygen species
(generated by heavy metals) that affect neuronal mitochondria (Farina
et al., 2013) and eventually children neurodevelopment.

Neurodevelopmental disorder risks associated with heavy metal
exposure have been established in multiple studies (von Stackelberg
et al., 2015), while the significant contribution of landfilling to metal
contamination (soil levels) and exposure (biomonitored), has been also
verified by the EWAS analysis. On the contrary, the estimated risks of
the investigated plasticizers seem to be low, since the estimated intake
was 1–2 orders of magnitude below the respective TDIs. However,
population exposure to plasticisers through landfilling is something that

should be further investigated. Beyond that, the cumulative effect of
these compounds and the presence of additional plasticizers (beyond
the ones investigated herein) within the plastic matrix must be con-
sidered as well. Among the various steps of the respective life cycle,
waste remaining in the environment is expected to be particles/frag-
ments abraded from end-use products during their service life and
during disposal (e.g. particles abraded from car undercoating, coil
coating, shoe soles and fragments of plastic bags etc.). Thus, the next
steps of the study should include a further biomonitoring analysis of
various plasticizers, and a metabolomics profile analysis of the collected
biosamples (currently ongoing). This will allow a more comprehensive
analysis of the combined effect of heavy metals and plasticisers on
neurodevelopmental disorders. Co-exposure to these compounds is
important, since there is evidence suggesting that specific plasticisers
(phthalates) affect motor development at environmentally relevant
concentrations (Polanska et al., 2014).

Another challenge in the current study was the assessment of long-
term effects of acute exposure to PCDDs/PCDFs due to the accidental
event that occurred in the plastic recycling plant. Translating short term
environmental contamination events into long term internal exposure
and effects is not trivial. In order to address this issue, a comprehensive
methodological framework (INTEGRA) that integrates both environ-
mental, exposure, internal dosimetry and biomonitoring data was ap-
plied (Sarigiannis et al., 2015). Considering that the exposure burden
due to the accidental event is not relevant to a long-term increase of
external intake, by simply using a daily intake rate and a slope factor,
would not allow as to properly account for the actual risk, resulting to
significant underestimation, since the actual increase in the intake,
would be accounted only for the 6 days of the fire. On the contrary, the
use of internal dosimetry metrics, allowed us to track the AUC, which is
a more realistic metric for associating exposure and effect over longer
periods of time. In addition, inter-individual variability of the popula-
tion has been considered in terms of age, body fat, lipids in the blood
and smoking status. Due to the accidental event, an increase of the long-
term cancer risk associated to PCDDs/PCDFs of 13% was estimated for
the adult local population, while significantly elevated risk estimates
were calculated for neonates 18% increased risk, who's their mothers
were exposed during pregnancy and for breast fed infants (22% in-
creased risk). The fact that the increase of the associated risk is in the
range of 10−7, indicates that the estimated risk is within the range of
the background risk associated to PCDDs/PCDFs exposure from mul-
tiple sources. On the other hand, considering the continuous efforts for
reducing the emissions of PCDDs/PCDFs in the environment and the
continuously reducing levels globally identified in human matrices and
especially analysis of human breast milk that is a non-invasive method,
the additional burden of such type of accidental events will be more and
more important. We need to take also into account that exposure to the
specific event might be higher for part of the population (living closer
to the central axis of the plume) and that there are significant differ-
ences in the susceptibility of the population against carcinogenic
agents. In this case, the estimated risks could be higher (upper part of
the risk estimates distribution), in the order of magnitude of 10−6; the
latter is considered (unofficially) as the acceptable risk for environ-
mental factors (Hrudey and Krewski, 1995). Moreover, the effect on the
most vulnerable population (fetus and breast feeding neonates) are
expected to be higher than in the adults. This is the result of the major
toxicokinetic characteristics of PCDDs/PCDFs; prenatal and postnatal
exposure comprise a significant contributor of actual internal exposure
to dioxins, providing the heritage of PCDDs/PCDFs initial burden of
exposure. It is also important that these results were also verified by
extensive analysis of human biosamples collected after the accidents;
post accidental biomonitored PCDDs/PCDFs levels were higher than the
ones of the controls, while pathway analysis revealed the perturbation
of cancer-related pathways (AhR). This case provides additional evi-
dence that the different elements of the connectivity paradigm can be
functionally integrated among them to provide a coherent framework
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towards the development of adverse outcome pathways (Ankley et al.,
2010; Gutsell and Russell, 2013).

5. Conclusions

In the study presented herein, the effect of waste on children's
health was evaluated; it was found that proximity to landfill results in
lower neurodevelopmental scores in children related to heavy metal
exposure; incineration poses the highest chronic risk to children's
health among the three investigated waste management options in re-
lation to plasticiser exposure. Recycling was found to be the most be-
nign waste management strategy; yet, short term exposure following
the aftermath of accidents in waste recycling plants dioxins, furans and
other carcinogens, are linked to increased risk of later life cancer.

With respect to the investigated compounds, the most important
risks are related to exposure to metal contamination linked to neuro-
developmental disorders, while the risks of plasticizers associated with
waste management (excluding direct consumer product use) were re-
latively low (except for DEHP and, to some extent, DINCH).

From the methodological point of view, exposome science can
overhaul the current environmental health risk assessment paradigm.
This requires coupling high dimensional biology and system science
aiming at integration using big data analytics and bioinformatics.
Towards this aim, the connectivity approach to the exposome eluci-
dates toxicity pathways and assigns causal associations between en-
vironmental stressors and health. Accounting for all the above, next
steps of this study include the pathway analysis of the human samples,
towards an in depth understanding of the effect of environmental in-
sults in different levels of biological organization. Thus, this will pro-
vide the tools for precise prevention towards environmental risks by
identifying the susceptible or vulnerable individuals and population
groups and accounting for both exposure vulnerability, driven by so-
cioeconomic or other relevant factors, and for genetic susceptibility.
They both pre-dispose towards environmentally relevant diseases.
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ABSTRACT
OBJECTIVES: this paper is based upon work from COST Action 
ICSHNet. To develop and apply recently proposed methods for as-
sessing the health impact of pollution from contaminated sites and 
apply them to the case of landfills using available large European 
datasets.
METHODS: standard methods for health impact assessment and 
burden of disease were applied using the available evidence on the 
health effects of living near a landfill. Geo-referenced data on land-
fills from the European Pollutant and Transfer Register (E-PRTR) 
were combined with population density data (European Environ-
ment Agency dataset) and disease frequency data from European 
health for all database (HfA); uncertainty was assessed via simula-
tion methods.
Countries covered by the European Environment Agency’s 
E-PRTR registry on contaminated sites were considered (European 
Union Member States plus four additional European countries) for 
the period 2007-2014.
Four outcomes, for which suggestive evidence is available, were in-
cluded: • low birth weight; • congenital anomalies; • respiratory 
disease; • annoyance from odour. Firstly, they were analysed separ-
ately, in terms of excess number of cases, and then combined into 
disability-adjusted life years (DALYs). 
RESULTS: 1,544 landfill sites were considered. 29.3 million people 
(6% of the total population) live within 4 km from one or more 
of these sites. The number of yearly attributable cases associated 
with low birth weight, congenital anomalies, respiratory diseases, 
and annoyance from odour were estimated, respectively, at 1,239, 
70, 33,039, and 1,582,624. Associated DALYs were 10,192, 958, 
2,688, and 47,505, respectively; 61,325 in total.
CONCLUSIONS: estimates indicate a sizable health impact, largest 
for annoyance from odour, given the high frequency of the out-
come and in spite of its lesser severity compared to the other ones. 
Application of the methodology is relatively straightforward, once 

the main assumption of causality is made. The present work offers 
a first approximation of the impact on health of waste landfills in 
Europe and can be further applied to other contaminated sites.

Keywords: health impact analysis, industrially contaminated sites, landfill, 
disability adjusted life years.

KEYPOINTS
What is already known 
n In spite of increasingly ambitious goals on re-using and recyc-

ling, landfills and incinerators remain widely used to manage 
the final phase of waste disposal.

n A number of studies investigated the possible health effects on 
populations living in proximity of landfills and incinerators, 
finding associations with a variety of health outcomes.

n The importance of this issue is reflected by the inclusion of 
waste and contaminated sites among the priorities of the De-
claration of the 6th Ministerial Conference on Environment 
and Health (Ostrava, Czech Republic, 2017).

What this paper adds 
n An estimate of the population residing in close proximity to 

landfills in the EU is proposed: almost 30 million people (ap-
proximately 6% of the total population) reside within 4 km of 
a waste landfill facility.

n The burden of disease associated with living close to a landfill, 
measured through DALYs per year, was estimated, ranging 
from 47,505 for annoyance from odour to 958 for congenital 
anomalies.

n A methodology for health impact assessment of environ-
mental stressors due to the presence of landfills, allowing for 
sources of uncertainty, that could be used more broadly in the 
field of environmental health impact analyses and contamin-
ated sites, is proposed.
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INTRODUCTION
The environmental and health effects of industrial contam-
ination and, in particular, the waste management of mu-
nicipal solid waste have been studied by the international 
scientific community for many decades.1 However, the 
nature in which different phases of the full process (waste 
production, collection, transport, recycling, treatment, dis-
posal) may affect human health is not fully understood. 
Waste-related exposures are ubiquitous and a number of 
studies of the possible health effects on populations living 
in proximity of landfills and incinerators have been pub-
lished,2-7 with both landfills and incinerators having been 
associated with a variety of health outcomes. A series of re-
views1,8-13 did not reach definitive conclusions, with some 
difficulties in interpreting data from primary studies due 
to non-homogeneous designs, lack of accurate exposure in-
formation, and control of potential confounders.
In spite of increasingly ambitious goals on re-using and re-
cycling,14 landfills and incinerators remain widely used to 
manage the final phase of waste disposal. Consequently, 
despite the non-exhaustive knowledge on health effects of 
different waste management solutions, health impact as-
sessment tools of different options for waste management 
are required by policy-makers, in order to provide them 
health-oriented information useful to identify priorities, 
goals, and policy action on waste management that can 
reduce detrimental health effects and their unequal distri-
bution. The growing policy relevance of the issue is also 
reflected by the inclusion of waste and contaminated sites 
among the priorities of the Declaration of the 6th Min-
isterial Conference on Environment and Health, held in 
Ostrava (Czech Republic) in 2017.15

The increasing availability of large, complex, and poten-
tially linkable data from diverse sources has led to excit-
ing opportunities in environmental health in general, and 
provides the scope for studies on health and waste and 
local contamination. Over the past few decades, thanks to 
the rapid expansion in computing ability and data stor-
age, there has been a growing appreciation for the poten-
tial of utilising big data in environmental health impacts 
analyses.16 At the same time, routinely reported environ-

mental data by national authorities are increasingly be-
coming publicly available. Here, we show how routinely 
collected, open access data from different sources can be 
used to assess the health impacts of waste management 
facilities in residential areas.
More in general, this approach can also apply to health 
impact assessment of different types of industrially con-
taminated sites (ICSs), like those considered in the COST 
Action on Industrially contaminated sites and health Net-
work (ICSHNet, https://www.icshnet.eu/). The network 
aims at clarifying knowledge gaps and research priorities; 
supporting collection of relevant data and information, 
stimulate development of harmonised methodology, and 
develop guidance and resources on risk and health im-
pact assessment in ICSs. In the light of these objectives, a 
broader application of the methodology proposed in this 
paper is envisaged.

DESIGN AND METHODS
Quantitative health impact analysis requires data on:
n	 nature and magnitude of risks for all health outcomes 
associated with exposures;
n	 frequency of these diseases/health outcomes;
n	 the population at risk.

NATURE AND MAGNITUDE OF RISKS 
The risks associated with exposures were derived from 
the scientific literature.5,6 Disability weights and dura-
tions of disease were taken from the Victorian burden of 
disease study17 that contained the required information 
on the set of outcomes being considered here. Table 1 
shows risks, disability weights, and duration of disease for 
four health outcomes: congenital anomalies, respiratory 
diseases, low birth weight, and annoyance from odour. 
These outcomes were selected on the basis of the relevant 
literature on the health effects of waste-related exposures 
as referenced in Ranzi et al.6 The annoyance from odour 
is given as a percentage as it arises from surveys, while the 
remaining health outcomes are expressed as relative risk 
(RR) and related confidence interval (95%CI), as repor-
ted in the literature.

HEALTH OUTCOME RISK MEASURE DISABILITY WEIGHT DURATION (YEARS)

Low birth weight RR: 1.06 (99% CI: 1.052-1.062)* 0.106 79.6

Congenital anomalies RR: 1.02 (99% CI: 1.01-1.03)* 0.170 79.6

Respiratory diseases RR: 1.05 (95% CI: 1.01-1.08)** 0.080 1.00

Annoyance from odour Prop: 5.4%^ 0.030 1.00

RR: relative risk; Prop: proportion of affected    * Exposure represented by 0-2 km    ** Exposure represented by 0-5 km    ̂  Proportion based on data from questionnaires, confidence interval not available

Table 1. Risks, disability weights, and duration of disease for four health outcomes used in calculations of the health impacts associated with landfill sites (see Ranzi 
et al. for details).6
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FREQUENCY OF HEALTH OUTCOMES
Background incidence rates for the health outcomes were 
obtained, at state level, from the European Health for all 
database.18 As rates were not available for 2014 for all 
Countries, rates were used for the most recent year avail-
able for each Country (from 2014 onwards).

POPULATION AT RISK
The population exposed to landfill emissions is defined as 
all people living within a buffer of 4 km centred on each 
plant. This population was estimated by obtaining the loc-
ations of waste sites in the study region and then identi-
fying the populations that live in proximity to each site. 
Population data were obtained from the European En-
vironment Agency (EEA) at a resolution of 100×100 m, 

based on downscaling of Corine Land Cover 2000 in-
formation (CLC).19,20 Estimates of population density is 
available on a grid in the form of inhabitants/km2.
Details of contaminants and pollutants for a range of 
sources in the 28 Member States of the European Union 
(EU) and Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzer-
land are registered in the European Pollutant and Trans-
fer Register (E-PRTR), hosted and run by the EEA.21 
The E-PRTR contains data reported annually for more 
than 30,000 industrial facilities covering 65 economic 
activities across Europe. For each facility, information 
concerns the amounts of pollutant releases to air, water, 
and soil as well as off-site transfers of waste and of pol-
lutants in waste water from a list of 91 key pollutants in-
cluding heavy metals, pesticides, greenhouse gases, and 
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Figure 1. Total number 
of landfills by Country 
(dark coloured) in 2014 
and plants with information 
on pollutants released 
(light coloured).
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dioxins for years 2007 onwards.22 Information on land-
fills can be found in section 5.d of the Register. This ex-
cludes: • landfills of inert waste; • landfills which were 
closed before July, 16th 2001; • landfills receiving less 
than 10 tonnes per day or with a total capacity less than 
25,000 tonnes.23

Figure 1 shows the number of landfill sites that are present 
in the E-PRTR in 2014 and the number that have repor-
ted emissions. The total number of landfills remain fairly 
constant between 2007 and 2014. The United King-
dom accounts for the largest number of landfills (259 
in 2014). The Countries with the largest populations 
(United Kingdom, France, Germany, Italy, and Spain) 
are the ones with largest number of landfills (more than 
100 for each year of reporting). There are also Countries 
with no reports in some (or even all) years. 
E-PRTR provide the geo-coded location of each plant 
based on most recent year of reporting (2014 for ver-
sion 8 of the database); the locations of the 1,544 land-
fill sites present in the repository can be seen in figure 
2. Large heterogeneity both in the number of plants in 
each Country and in the spatial distribution can be ob-
served. Allowing for the different number of inhabitants 
in each Country, this reflects the different waste manage-
ment policies within the EU.
The raster file of the EEA population was overlapped to 
the shape file of landfill locations from the E-PRTR. The 
aggregate of all populations within the considered buffers 

constituted the total exposed population of our study. 
When a 100×100 cell partially fell within the areas of in-
terest (circular buffer), the portion of the exposed pop-
ulation was calculated according to the part of the cell 
overlapping the buffer. In order to align with the struc-
ture of the EEA population data, in the calculation of ex-
posed population the final sum of the cell values within 
each buffer was divided by 100.20

The number of sites for which populations at risk could 
be estimated was 1,484 out of the total 1,544 due to the 
data not covering the entire area of E-PRTR (for example, 
Norway, with his 56 plants, was not included). All geo-
graphical analyses were carried out using the ArcMap 10.1 
software.24 The reference system used for the cartographic 
projection of all information was UTMWGS84-33N.

HEALTH IMPACT ANALYSES 
Having collated information on risks, exposures, and 
population at risk, quantitative health impact analysis 
was performed using the method from Ranzi et al.6 in 
which the number of attributable cases (ACs) for a spe-
cific cause-exposure pair is calculated as:

AC = AFexp . Ratepop . Popexp

where:
Popexp is the exposed population;
Ratepop is the background population incidence rate;

Figure 2. Location of waste 
landfill sites reporting to E-PRTR 
in 2014. The size of the dots 
is proportional to the average 
population within a 4-km buffer 
within that Country.
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AFexp = (RR - 1)
RR

(where  denotes the relative risk) is the attributable frac-
tion in exposed population.

In order to compare the relative public health import-
ance of different health outcomes, common metrics of 
the burden of disease are frequently used. In this applic-
ation, disability adjusted life years (DALYs) are used, cal-
culated as:

DALY = AC . DW . L

where:
DW is a disability weight associated with the disease 
which is established by expert judgment;
L is the average disease duration.

In the estimation of DALYs here performed, only the dis-
ability component of DALYs (years of living with disab-
ilities, YLD) is considered; i.e., they do not consider the 
possible contribution of premature mortality (years of life 
lost, YLL).

The process of assessing health impacts involves several 
assumptions and sources of uncertainty. Uncertainties 
associated with the relative risk of the health outcomes 
were incorporated into the calculations using Monte 
Carlo simulation. In total, 10,000 samples of relative 
risks were drawn from the distribution of (log-)relative 
risks, that are assumed to be normally distributed on the 
log scale. The mean and standard deviation of the distri-
butions were determined from the RR and associated CI 
from table 1. Repeated calculation of the DALYs for each 
health outcome was performed, once for each sample, 
taking advantage of the computational efficiency that can 
be achieved by performing the calculations in parallel. 
All calculations and sampling were performed using the 
R language,25 with simulations run in parallel using the 
doParallel package.26

SETTING AND POPULATION
The study area comprises of the 28 Member States of the 
EU and Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland 
that are registered in the E-PRTR and for which CLC 
2000 information was available to estimate populations 
at risk. 
Exposed populations were defined as people living within 
4 km from landfill sites within the study area. The 4-km 
radius was chosen a priori, consistently with published 
epidemiological literature on the health effects observed 
around waste facilities.6,7 It is estimated that 29,308,192 
people in the EU (approximately the 6% of the total pop-
ulation) live within 4 km of the 1,476 waste landfill sites 
here considered.

RESULTS
The number of attributable cases associated with low 
birth weight, congenital anomalies, respiratory diseases, 
and annoyance from odour were estimated, respectively, 
to be 1,239, 70, 33,039, and 1,582,624. Table 2 shows 
the estimates of DALYs associated with each health out-
come, together with estimates of uncertainty.

DISCUSSION
To our knowledge, the present work represents the first 
quantitative assessment of the possible health impacts of 
landfills at the EU level. Almost 30 million people (ap-
proximately 6% of the total population) reside within 
4 km of a waste landfill facility (with 0.7 million living 
within 2 km and 65 million within 6 km). The burden of 
disease, measured through DALYs per year, ranges from 
47,505 for annoyance from odour to 958 for congenital 
anomalies; despite the low severity of annoyance com-
pared to all other outcomes, the large number of cases of 
annoyance translates into a larger burden.
The findings confirm previous observations at local or 
national level that landfills are densely distributed in sev-
eral Countries or regions, and a substantial proportion of 
the population lives within distances that have been as-
sociated to adverse health effects in epidemiological stud-

HEALTH OUTCOME ACs (95%CI) DALYs (95%CI)

Low birth weight 1,239 (1,110-1,307) 10,192 (9,371-11,030)

Congenital anomalies 70 (36-106) 958 (496-1,437)

Respiratory diseases 33,039 (0-63,829) 2,688 (0-5,106)

Annoyance from odour 1,582,624 (1,455,545-1,720,710) 47,505 (43,666-51,621)

Total 1,616,972 (1,487,370-1,759,540) 61,325 (56,618-66,265)

ACs: attributable cases; DALYs: disability adjusted life years

Table 2. Estimated health impacts (excess cases and DALYs) for the four health outcomes: medians and 95% confidence intervals from Monte Carlo simulations.
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ies.8 A rationale of the choice of these outcomes is repor-
ted in the original study by Ranzi et al.6 Some evidence 
refers to old generation plants, and it is likely that re-
cent developments in waste treatment technology have 
changed exposure patterns, at least in some Countries.
While this evidence allows the estimation of the possible 
health impacts, our findings must be interpreted with 
caution: the key assumption of this study is the causal 
nature of the associations between residence in the vicin-
ity of a landfill and the health outcomes considered. For 
annoyance, the most important contributor to the total 
DALYs, the assumption seems to be safe; for the other 
outcomes, the underlying evidence is not fully conclus-
ive; however, some consistency and replication, especially 
for old generation facilities, suggests causality.27

Conversely, additional adverse health impacts of waste 
landfills may arguably exist, but they will not be captured 
by these estimates. These include relatively certain ones, 
such as those of emissions of air pollutants, causing pre-
mature mortality and morbidity and contributing to cli-
mate change, as well as more uncertain ones, connected, 
for example, to contamination by specific compounds 
(e.g., dioxins and other endocrine disrupting chemicals) 
entering soil, water, and the food chain. 
Although the methodology here presented allows the in-
corporation of certain sources of uncertainty (due, for 
example, to the estimates of relative risks), several other 
sources of uncertainty are present, including the selec-
tion of sites, the completeness of databases (e.g., lack of 
data from discontinued sites), a variable degree of pos-
sible emissions (e.g., quantity of waste managed, dimen-
sion of landfills, the shape of the facilities’ perimeters), 
and the population estimates. Most importantly, perhaps, 
the use of a fixed circle with a 4-km radius around the 
centroid of the landfills introduces an error whose implic-
ations are difficult to judge. However, the choice is con-
sistent with the nature of the underlying epidemiological 
evidence, so that better metrics, for example involving 
dispersion modelling, would not easily translate into bet-
ter impact estimates.
An important dimension, beyond the magnitude of the 
impact, is its distribution among the population. The 
overall total of approximately 61,000 DALYs are likely to 
be unevenly distributed across population subgroups, not-
ably in relation to socioeconomic status. Evidence from 
the literature suggests that people living near contamin-
ated or industrial sites are more deprived than the gen-
eral population.28,29 In this analysis, the baseline popula-
tion rate is applied to the exposed population. However, 
if rates in the exposed population were higher, as might 
be expected in more deprived areas, then the health im-

pact may be underestimated. A disproportionate share of 
the burden of disease, therefore, is likely borne by people 
who are also exposed to additional risk factors, for ex-
ample, relating to lifestyle. In addition, possible interac-
tions may exist and enhance the power of environmental 
agents to damage health, for example, through higher 
vulnerability due to low-quality housing. Further in-
vestigations in this direction, of great value in the policy 
debate, would benefit from the development of stand-
ardised international metrics and indicators of social dis-
advantage or deprivation.
The potential for more and better assessments of this 
kind is large. The approach here presented is based on 
a standardized methodology, already used in other areas 
of environment and health, systematically applied to all 
Countries. It also extends previous work done for selected 
European Countries5,6 to consider as much of the World 
Health Organization European Region as data allows. 
All information used in the analysis is freely available, cent-
rally collected with homogeneous protocols; this kind of 
assessment can be extended to other types of contaminated 
sites where evidence on health effects due to exposure to 
that kind of pollution are available. E-PRTR data repres-
ents a rich source of information about industrial facilities, 
their location, and activity over time, that can be exploited 
for health assessments in ICSs. In parallel, European data 
on population density allows the estimation of the total 
number of population in a 100x100-metre square. 
However, no information about age and sex structure was 
found to be available, which is a limitation when consid-
ering health outcomes and related risk functions that are 
age- or gender-dependent (which is not the case in the 
present assessment).
Future methodological developments should consider:
n simple ranking criteria to differentiate sites based on 
the likely intensity of their environmental pressure;
n the use of more realistic buffers reflecting the fact that 
landfill sites are not points sources, but may cover exten-
ded areas;
n the integration of more complex risk surfaces than the 
step-changes considered here;
n integration of these information with others, poten-
tially related to exposure and health (i.e., information on 
socioeconomic status of exposed population, as argued 
above);
n a more realistic approach in the assessment of the un-
certainty associated with estimated populations, includ-
ing the integration of the downscaling procedure within 
a formal modelling framework to allow uncertainty to be 
propagated through to the final estimates of uncertainty 
associated with total DALYs.
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CONCLUSIONS
In conclusion, the present paper provides a methodology 
for health impact assessment of environmental stressors 
due to the presence of landfills. Acknowledging the un-
derlying assumptions and uncertainties, the main value 
of this assessment is to provide an indication of the mag-
nitude of the possible health impacts from the four most 
strongly associated health outcomes, for an approximate 
comparison between them and with the impact of other 
environmental determinants. In addition, the method-
ology is suitable for a first order approach to assess the 
order of magnitude of health impacts under alternative 
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  مقدمه

 حوادثو  نفر هستند 25عداد کارگران کمتر از از نوع کوچک و متوسط با ت هاي کشورکارگاهاکثر            
هاي سطح کشور و وجود . با گستردگی و افزایش تعداد کارگاهدنافتاتفاق میها کارگاهاین در  نیز اکثراً

ها به هاي نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار، لزوم بکارگیري مسئول ایمنی در این کارگاهمحدودیت
کاهش حوادث ر و محیط کاشرایط بهبود  ،کار طیمح منینا او اعمال  طیشرا ،خطرات پنهان منظور کشف
  شود.بیش از پیش احساس می زمان در کمترین
و همکاري بین ب حداکثر مشارکت لج، همزمان با کار و بدون اتالف وقتاقدامات ایمنی  نجاماهمچنین 

نتظار بکارگیري مسئولین ایمنی در از مزایاي مورد ا افزایش بهره وري و افزایش سودو  کارگر و کارفرما
  باشد.هاي سطح کشور میکارگاه

 وهیسطح کشور و بر اساس ش يدر کارگاه ها یمنیا نیمسئول يرینامه بکارگ نییآ يراستا و در اجرا نیدر ا 
 ینظام آموزش یو سامانده هیوحدت رو جادیا معاون محترم روابط کار، به منظورنامه ابالغ شده توسط 

 کتابچه هیاقدام به ته ار،و بهداشت ک یحفاظت فن ماتیو تعل قاتیکارگاه ها، مرکز تحق یمنیا نیمسئول
نموده است تا » ها مسئولین ایمنی کارگاه برايآموزش عمومی  ایمنی و بهداشت کار «حاضر تحت عنوان 

 يدوره هادسترس شرکت کنندگان و مدرسان  در ایمنی و سالمت نیروي کار،مربوط به  میاصول و مفاه
ساعت  40به مدت  کسانی يو محتوا لو بصورت هماهنگ در سراسر کشور با سرفص ردیمربوطه  قرار گ

  گردد. سیتدر
کارفرمایان محترم و در کمک به  ،ایمنی و بهداشت کار دوره آموزشیویژه  کتابچه نیکه ا میدواریام 

 طیبهبود شراافزایش بهره وري با ز کار و ا یناش يهایماریکاهش حوادث و ببراي ا هکارگاه یمنیا نیمسئول
  کار موثر باشد. طیمح
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  فصل اول:
  
  
  
  
  
  

  یمنیا میبا اصول و مفاه ییآشنا  
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  اهداف  •

v ؛ارتقاي فرهنگی ایمنی در کارگاه هاي سطح کشور و معرفی ایمنی به عنوان جزء جدانشدنی کار 

v هاي ناشی از در برابر حوادث و بیماريهاي انسانی کشور و سرمایهسالمت کارگران  و ارتقاي حفظ
 ؛کار

v به عنوان مسئول ایمنی ؛ صالحیت دار ارتقاي سطح ایمنی و نظام مند نمودن بکارگیري افراد 

v هاي کارهاي محیطآموزش مسئولین ایمنی به منظور شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسک   
v  هاي ناشی از کار و ایمن سازي محیط کار؛بروز حوادث و بیماريپیشگیري از 

v هاي ناشی از هاي حوادث و بیماريسازي محیط کار و کاهش هزینهوري از طریق ایمنافزایش بهره
  کار؛ 

  داشتن برنامه ایمنی و بهداشت کار ضرورت •
  مورد نیاز است:مدیریت قوي و داشتن اهداف و برنامه هاي ایمنی و بهداشت ، به دالیل زیر 

v یک روحیه غیر اخالقی است بودند درد و رنج دیگران شاه. 

v بر جامعه و سازمان  هاي سنگین مستقیم و غیر مستقیمي ناشی از کار هزینههاحوادث و بیماري
 کند.وارد می

v دهد.به شدت بهره وري را کاهش می ي ناشی از کارهاحوادث و بیماري 

v  هاي ناشی از حوادث و بیماري تکرارمیزان شدت و  توانمی کارهاي ایمنی و بهداشت اتخاذ برنامهبا
  را کاهش داد.کار 

  مهم است ؟ چرا آموزش در برنامه هاي ایمنی و بهداشت کار •

v  افزایش و نسبت به خطرات عمومی کارگاه  تمام افراد حاضر در کارگاه،یعنی افزایش آگاهی آموزش
 در محیط کار.در زمینه حفظ سالمت و ایمنی خود و همکاران حساسیت آنها 

v  حق دارند در شرایط ایمن و سالم کار کنند و عوامل زیان آور محیط کار  افراد حاضر در کارگاههمه
 .موثر در سالمتی خود را بشناسند

v سرپرستان و کارگرانتمامی مشارکت همکاري و بدون  کار اجراي برنامه هاي ایمنی و بهداشت ،
 .تقریبا غیر ممکن استاقدامات اصالحی  در شناسایی خطرات و اجراي مسئولین کارگاه
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v موضوعات ایمنی و بهداشت کار باعث همدلی و احساس  تصمیم گیري در باره مشارکت کارگران در
  .شودمسئولیت بیشتر می

v  حوادث و  بهره وري از طریق ایمن سازي محیط کار و کاهش هزینه هاي افزایشآموزش موجب
 میگردد. بیماریهاي  ناشی از کار

  
  اریف و اصطالحاتتع •

دهد و جریان عادي کار را متوقف می رویدادي غیر منتظره که در هنگام کار روي می  حادثه ناشی از کار:
 سازمان باشد.شرکت یا ان و خسارات اقتصادي براي گرسازد و داراي پیامدهاي جسمی و روانی براي کار

شوند که این امر از ماعی و صنعتی جدي میهاي انسانی، اجتبرخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیب
وري و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء ن کاري، تأثیر معنی داري بر بهرهطریق کاهش راندما

 باشد.اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر نیروي کار می
ناشی از تولید بیماري تواند میداشته باشد هر کاري که با فیزیولوژي بدن انسان تطابق ن  هاي شغلی:بیماري

 قابل پیشگیري عبارتست از اینکه  اکثر آنها قبل از وقوع ناشی از کاربیماري یت عمده وصصکار نماید. خ
 هايفاکتور. غیر قابل درمان هستنداغلب شوند، بدلیل اینکه مزمن و به مرور زمان ایجاد میهستند ولی 

به این و  زیان آوربا عوامل  شدت تماس و مدت تماس ناشی از کار عبارتند ازدر بروز بیماري موثر  اساسی
 هاي ناشی از کار را کنترل نمود.توان بیماريمیشدت عوامل زیان آور و مدت تماس با آنها با کاهش ترتیب 

 ) :Hazardمخاطره ( ایخطر 

ه رساندن به افراد، تجهیزات، پتانسیل صدمدر محیط کار و شرایطی که  باشد يانرژ يدارا ی کههرعامل
 عامل خطر محسوب شود. تواندیرا داشته باشد، م اموال و هاساختمان

   :ایمنی

جهت  در رعایت اصول و مقررات باامن ایجاد شرایط در امان بودن از خطر،  و رهایی زانیمبه معنی  ایمنی
  .باشدمی جهیزاتو ت نیروي انسانی ت ازظابراي حفو رهایی از ایجاد شرایط مخاطره آمیز 

 ریسک: 

 احتمالشود و به معنی ناشی از آن، مفهوم ریسک معرفی میشدت حادثه  وقوع رویداد و حتمالا از ترکیب 
از حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت  خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه ریسک محدودهدر افراد قرار گرفتن 

  . گرددمشخص می در ارزیابی ریسکالحی مربوط به آن اقدامات اص بندي اولویت حادثه بدست آمده و
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  تعریف حادثه ناشی از کار از دید  قانون تامین اجتماعی:
در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق اي که کار عبارت است  از حادثهحادثه ناشی از 

شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا افتد.  مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه می
ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام 
ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات 

گردد، مشروط بر اینکه ل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میرفت و برگشت بیمه شده از منز
حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام 

 شود.افتد حادثه ناشی از کار محسوب میبراي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می
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  فصل دوم
  
  
  
  

  
  آشنایی با 

  آور محیط کارعوامل زیان
  و 

  هاي کنترل آنهاروش 
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n :عوامل زیان آور محیط کار 

که در حضور آن سالمت نیروي کار به خطر به هر عاملی در محیط کار به مقداري وجود داشته باشد 
  رد زیر است:و شامل موا بیافتد، عامل زیان آور گفته می شود

 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار - 1
 عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار - 2
 عوامل زیان آور روانی محیط کار - 3
 عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار - 4
 عوامل ارگونومیکی محیط کار - 5
 عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار  - 6

 

n زیان آور محیط کار عوامل فیزیکی  
توانند در صورت تماس با مقادیر بیش از حدود مجاز آن بر یت انرژي دارند و میآور ماه  عوامل فیزیکی زیان

  سالمت کارکنان اثرات سوء به جاي بگذارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

 صدا  •
  ارتعاش •
  گرما و سرماي محیط کار  •
  تشعشعات و پرتوهاي زیان آور •
  روشنایی •
  فشار هوا •

 
 :صدا •

صوت هر به بیان ساده  که توسط ساز و کار شنوایی قابل تشخیص است. صوت شکلی از انرژي استصدا یا 

از   یکیصوت نوسان فشار هوا در یک محیط کشسان است.  چیزي است که شنیده می شود و به عبارت دیگر

کار است.   هاي از حد مجاز در اکثر محیط  بیش  وجود صداي  کار،  بهداشتایمنی و   و مسائل  مشکالت
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کار،   بازدهی  کاهش  تواند منجر به و می  است  و اعصاب  شنوائی  هاي سیستم  بیشتر متوجه  يصدا  صدمات

  شود.  ایجاد حادثه  امکان  نهایتو در   دقت  کاهش

 صدا  اثرات •

ایجاد افت شنوایی موقت و دایم، برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، وزوز  ( شامل اثرات صدا بر مکانیسم شنوایی

اثرات روانی ) و ، افزایش فشار خونافزایش ریتم تنفس  ،مثل افزایش ضربان قلب(فیزیولوژیکی اثرات ،  گوش)

  باشد.) میعصبانیت و افسردگی ،مثل کاهش تمرکز ، افزایش هیجان پذیري ، افزایش اشتباهات فردي(

 ود. نم  تقسیم  و غیرمستقیم  مستقیم  دو بخش  به  توان کار را می  هاي در محیط صدا  اثرات

   غیرمستقیم  اثرات )  الف

  فرد کارگر شده  پذیري و تحریک  عصبانیت  باعث  از حد در محیط  بیش  وجود صداي :  روانی  اثر بر وضع  - 1

کند.   پرخاشگري  تحریکی  خود گیرد و در برابر کوچکترین  به  تهاجمی  حالت  فرد یک  می شود که  و سبب

نیز   خانوادگی  و اختالفات  کارگران  بین  منازعات  از قبیل  مشکالتی  د آوردنوجو  به  باعث  وجود عصبانیت

 مهیا گردد.   ایجاد حادثه  شرایط  است  ممکن  ترتیب خواهد شد و بدین

  مفید و فرامینی  کارگر نتواند صداهاي  می شود که  باعث  وجود صدا در محیط :  ییبر شنوا  اثر پوششی -2

 باشد.   دخیل  تواند در ایجاد حادثه امر می  کند و خود این  می شود دریافت  داده  وي  به  شفاهاً  را که

در افراد مصروع،   عمومی، تشدید صرع  وجود سردرد، سرگیجه، ضعف  : بدن  عمومی  اثر بر وضع -3

در   شاغل  رانکارگ  در بین  گوارش  کار دستگاه  و کندي  قلب، فشارخون  و ضربان  تعداد تنفس  افزایش

 است.   شده  گزارش  صوتی  با آلودگی  صنعتی  هاي محیط

فرد کارگر   دقتی بی  و سبب  تولید داشته  در میزان  منفیثر وجود سروصدا ا  که  است  شده  دیده  همچنین 

 کار می شود.   انجام  به  نسبت

   مستقیم  اثرات )  ب
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  عارض  کري  صورت  به  که  است  ییشنوا  دستگاه  متوجه ،کار  هاي از حد در محیط  بیش  خطر صداي  بیشترین

و در   رفتن  از بین  دلیل  آید به وجود می  پرسروصدا به  هاي در محیط  در اثر کار کردن  که  شغلی  شود. کريمی

  آن  وجود آمدن  از به رو بعد است. از این  عصبی  کري  یکدر واقع  و  بوده در گوش  کرتی   اندام  شدن  فلج  واقع

 وجود ندارد.   آن  حاضر براي  در حال  تدابیر درمانی  هیچگونه

کار   بعد از ترك  حالت  آید. در این وجود می  به  موقت  دائم، کري  از ایجاد کري  قبل  که  ذکر است  به  الزم

شود. در می  کارگر بازگردانده  ییشنوا  تقدر  تدریج به  در محیط  صوتی  آلودگی  از اصالح  پرسروصدا و یا پس

 کند. نمی  با سروصدا دیگر پیشرفت  ماست  از قطع  و پس  شده بوده  تثبیت  ییشنوا  افت  دائم  در کري  که حالی

 گیرد.  می  زیر صورت  چهار مرحله  در کارگر طی  شغلی  استقرار کري

  کار در محیط  به  اشتغال  در اوائل  مرحله  گویند. این ز مینی  ییشنوا  خستگی  مرحله  آن  به : شروع  مرحله - 1

  و ناراحتی  روانی  گوش، خستگی  وزوز گوش، گرفتگی  آید و فرد دچار احساس وجود می  پروسروصدا به

  نیز احساس  تعطیل  و در ایام  بوده  بیشتر محسوس  روز معموالً  ها در پایان ناراحتی  گردد. این می  عمومی

شود می  مشاهده  ییشنوا  افت 4000  رد در فرکانسگی  صورت  ادیومتري  آزمایش  مرحله  شود. اگر در اینینم

 شود. می  و جبران  پذیر بوده برگشت  افت  این  استراحت  بعد از مدتی  ولی

در   مرحله  اینشود می  نیز گفته  دیوگرامواز نظر ا  ضایعه  شدن  قطعی  مرحله  آن  به ا:اختف  مرحله -2

کارگر از   مرحله  بکشد. در این  طول  سال 20  الی 2  است  آنها ممکن  مقاومت  میزان  به  بسته  مختلف  اشخاص

وجود   قبل  در مرحله  که  بالینی  داند. زیرا عالئم می  و طبیعی  را عادي  و آن  خبر است خود بی  شنوائی  وضع

نیز   و با استراحت  است  شده  تثبیت 4000  در فرکانس  شنوائی  افت  رود ولی یم  از بین  مرحله  در این  داشت

 رود.  نمی  از بین

  هاي فرکانس  و به  یافته  افزایش 4000  هاي در فرکانس  شنوائی  نقصان  مرحله  در این ا:اختف  نیمه  مرحله -3

  در فهم  شخص  مرحله  برسد. در این  هم 1000  فرکانس  به  است  یابد و ممکن می  مجاور نیز گسترش
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نماید  می  درك  طرز بدي  پر سر و صدا را به  هاي بلند در محیط  دارد و صداهاي  مشکل  در گوشی  صداهاي

 کند.  نمی  را حس  لیکخود مش  در مکالمات  ولی

تکرار   بلند درخواست  يدر مورد صداها  حتی  و شخص  بوده  واضح  ییناشنوا  رحلهم  در این : واضح  کري - 4

  خواهد داشت.   ییشنوا  نقصان  درجه  به  بستگی  تدرخواس  این  ها را دارد و البته گفته

  :ییموثر در افت شنوا عوامل  •

 ریمقاد راتییانسان نسبت به تغ ییمعلوم شده است که درك شنوای)تمیبصورت لگار( :بلندي صدا    

نبوده و به  کسانیمختلف  يهادر فرکانس رینونده نسبت به مقاداست. احساس ش یتمیبصورت لگار مطلق،

  .گردد یم فیصوت تعر يصوت بنام بلند ییصدا، نحوه درك شنوا تیعالوه بر کم لیدل نیهم

  .شودیم ییفرکانس مکالمه باعث افت شنوا درتراز فشار صوت باال تر از حد مجاز  :فرکانس صدا

 اثر در کند ویسن بروز م شیسال اول کار متناسب با افزا 10و در بصورت مزمن ییافت شنوا مدت تماس: 

  .شود یم جادیو ضربه اي ا کنواختیو صداهاي  ادیس مکرر با صداي زتما

 صدا حد مجاز مواجهه شغلی با •

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با صدا و مدت مواجهه با آن به شرایطی اشاره دارد که چنانچه شاغلین به 

ر مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداري و درك محاوره اي طبیعی طور مکرر د

  آنان ظاهر نشود.

ساعت کار روزانه  8بر اساس جدول حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبناي تراز معادل فشار صوت براي  

ساعته در مواجهه با صداي بیش از  8) است. در صورتی که کارگر طی نوبت کاري Aدسی بل ( 85برابر با 

می بایست اقدامات کنترلی مدیریتی و فنی جهت کاهش مواجهه با صدا در  ، حد توصیه شده قرار گیرد

عالوه بر این حد مراقبت (اقدام ) توصیه شده صدا براي شروع برنامه حفاظت شنوایی  محیط کار اجرا گردد.

)Hearing Conservation Program یا (HCP  ساعت کار روزانه برابر با   8برايdBA82  تعیین

اجراي برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر شامل اندازه گیري و ارزیابی  شده است.
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مداوم مواجهه کارگر، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی، آموزش و نظارت کافی بر کارگران و آزمایش 

غلین در مواجهه با صداي بیش از حد مراقبت (اقدام ) توصیه شده شنوایی سنجی در مواقعی که شا

dBA82 .قرار دارند، ضروري است   

دسی  3دسی بل نیز تعیین شده است و این بدان معناست که به ازاي افزایش  3طبق این حد مجاز، قاعده 

مدت  dBA88از به همین منظور براي مواجهه با تر بل تراز فشار صوت، زمان مواجهه نصف خواهد شد.

 ساعت تعیین شده است و این معیار براي تراز هاي باالتر به همین صورت ادامه می یابد. 4زمان مجاز 

براي شاغلینی که در محیط هاي صنعتی یا مشاغل دیگر داراي فعالیت اداري یا فکري می باشند، همانند 

) ، هر چند حدود Office Workersتري (اپراتورهاي اتاق کنترل یا متصدیان امور بانکی و سایر مشاغل دف

توصیه شده در این مبحث براي آنها به تمامی مرجعیت دارد، لیکن با توجه به فعالیت فکري آنان حد تراز 

دسی بل  75روانی آنان به میزان  –ساعته براي کنترل استرس شغلی و تامین سالمت عصبی  8معادل 

  مشاغل نمی باشد.تعیین می گردد.این حد قابل تسري به سایر 

بیش از   Cمواجهه با صداهاي پیوسته، متناوب کوبه اي با تراز فشار صوت ماکزیمم در شبکه وزن یافته 

  )1391دسی بل مجاز نمی باشد.(حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم سال  140

  صدا و ارزیابیاندازه گیري  •
وصیات محیط کار و خص   وشهاي اندازه گیريگیري و ارزیابی صدا شناخت کامل نسبت به ردازهبراي ان 

مهمترین نکاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیري و ارزیابی در نظر  چگونگی مواجهه کارگر اهمیت دارد.

 :گرفته شودشامل موارد زیر است

v تعیین هدف اندازه گیري 
v کارگاه از دقیق اطالعات گردآوري 
v کارگر مواجهه نحوه اطالعات گردآوري 
v شهاي مناسب اندازه گیريرو ینتعی 
v گیري اندازه مناسب وسیله انتخاب 
v کالیبراسیون 
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v کارگر مواجهه استاندارد شناخت 

 هدف اندازه گیري •

 :درید به منظورهاي گوناگونی انجام گاندازه گیري صدا می توان  
v فنی سیبازر یا   براي اهداف عیب یابی   اندازه گیري صنعتی: اندازه گیري صداي یک دستگاه معین 
v :فشار صوت در سطح کارگاه یا معین نمودن معادل بمنظور تعیین توزیع تراز  اندازه گیري محیطی

 .صدا تولید اصلی  منابع
v کارگر  مواجهه میزان نمودن مشخص براي: فردي گیري اندازه 
v صدا کنترل چگونگی و روش تعیین بمنظور گیري اندازه 

  
 نحوه و دستگاه روش هدف هر به دستیابی براي .گردد معلوم کار فهد باید   قبل از اقدام به اندازه گیري

 .باشدمی متفاوت ارزیابی

 وسایل اندازه گیري •

وسیله اندازه گیري بر اساس نوع هدف منفاوت است .در مبحث دستگاهها انواع تراز سنج صوت و دسته  

ن یک دستگاه تراز سنج که توانایی ساده صنعتی داشت یسدر یک بازر بندي آن و نیز کاربرد آنها ذکر گردید.

داشته باشد کافی است ولی براي اندازه گیري بمنظور ناحیه  LIN اندازه گیري تراز فشار صوت را درشبکه

ار صوت باید با دستگاهی بندي، که مناطق احتیاط و خطر در کارگاه را معلوم می کند، اندازه گیري تراز فش

را با دقت یک دسی بل  A تراز فشار صوت در شبکه توزین فرکانسکه قابلیت اندازه گیري  دریانجام گ

یک و تراز موثر پواجهه کارگر و معین نمودن تراز در اندازه گیري دقیق براي معین نمودن م داشته باشد.

دسی بل و توانایی اندازه گیري در شبکه توزین  0.5 صدا الزم است دستگاه دقتی در حدود در حدود 

 LINو C سنج هاي دقیق با شبکه هايي آنالیز فر کانس بایستی از ترازبرا .داشته باشدرا C و A فرکانس

همراه آنالیزور کمک گرفت. در دزیمتري نیز باید از دستگاهی که حداقل داراي ویژگی اندازه گیري دز و تراز 

  .معادل است استفاده نمود
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  کا لیبراسیون •

دقت دستگاه  دقت کار دستگاه تراز سنج صوت مطمئن شد. گیري باید از صحت واندازه رهر با قبل از
وابسته به نوع دستگاه و مشخصات آن است بنابراین درهنگام استفاده باید دستگاه با دقت مناسب را 

م به اندازه گیري آن را با ولی براي اطمینان از صحت کار دستگاه بایستی قبل از اقدا. انتخاب نمود

 است الزم ،باشند می موثر دستگاه کار بر متعددي عوامل که ازآنجا. نمود رهکالیب  اي استانداردوسیله
  .شود حاصل اطمینان آن بودن کالیبره از قبال دستگاه از استفاده بار هر براي

  گردآوري اطالعات •

م در محیط کار و نحوه الز اطالعات آوريجمع صدا ارزیابی و گیرياندازه فرایند از مرحله اولین    
در این مرحله ابتدا نقشه ساده محیط کار که داري مقیاس و محل نصب  کارگران می باشد. مواجهه

 هايمحل به مربوط تاطالعا   سپي مولد صدا هستند ترسیم گردیده سهاها خصوصا دستگاهدستگاه
شیفت و اطالعات  تغییر اوقات صدا با کارگراناز  گروه هر مواجهه ساعات کارگران توقف و تردد
در صورتی که اهداف کنترل  تی مهم مانند اضافه کاري کار گردشی و مرخصی ها ثبت می گردد.مدیری

صدا نیز مد نظر باشد الزم است که اطالعات دقیق و وسیعی عالوه بر موارد ذکر شده از مشخصات فنی 

وح ستیکی سطیز مشخصات آکون و کارگاه بناي هايسازه فنی مشخصات آنها استقرار دستگاهها و محل
  .خلی به فهرست اطالعات اضافه گردددا

  هاي اندازه گیريتعیین ایستگاه •

 در .بود خواهد متفاوت گیرياندازه هدف به وابسته کارگاه هر در گیرياندازه هايایستگاهتعداد و محل 
م نقشه صوتی کارگاه ترسی یا صوت فشار تراز نظر از کارگاه بندي ناحیه براي گیرياندازه که صورتی
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الگویی که بعدا گفته خواهد شد اقدام می شود . همچنین براي ارزیابی مواجهه کارگر  اشد با توجه بهب
  ر ناحیه شنوایی مدنظر قرار گیرد.دو باید نقاط توقف یا تردد کارگر 

 روشهاي اندازه گیري •

هاي کی از روشی ،ارزیابیو  گیريبر اساس اهداف اندازه دهابی به نتایج روشن و قابل استفابراي دستی 

 :گرددزیر انتخاب می

 :گیري و ارزیابی محیطیاندازه -الف

دن رار کار گران مورد نظر نبوده ولی از نتایج آن براي تعیین و مشخص نموقهاي استدر این هدف محل
هاي خطر در کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صوت براي کنترل توزیع تراز فشار صوت و محدوده

  :هاي زیر استشامل روش ده می شود وصدا استفا

 اي منظم براي تهیه نقشه صوتیروش شبکه  - 1

ژوهشی یا پ مقاصدبراي منبع گیري صداي یک گیري محیطی ویژه مانند اندازهروش اندازه - 2
 کنترل صدا

 کارگر مواجهه ارزیابی منظوره ب موضعی گیري اندازه –ب 

 از دیگر مرتبط عوامل و صدا با کارگر مواجهه هايیویژگ کار شرایط اساس بر  براي نیل به این هدف

 :گرددمی استفاده ذیل هايروش از یکی

 مواجهه کارگر با صداي یکنواختگیري اندازه - 1

 با زمان و نوبتی مواجهه کارگر در مدت هاي معین با صداي متغیرگیري اندازه - 2

 زمان مواجهه کارگر در مدت هاي نا معین با صداي متغیر باگیري اندازه - 3

 اياي و ضربهمواجهه کارگر با صداي کوبهگیري اندازه - 4
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  شنوایی سنجی •

در  اندازه گیري می شود. خالص صوت شنیدن ستانهآ استخوانی و هوایی طریق به ادیومتري آزمایش در 
هاي مرکزي یک اکتاو توسط گوشی به هر متر صوت خالص در فرکانسادیواز روش هوایی با استفاده 

گیري اندازهئید آستانه درك هر گوش عبور صوت از طریق استخوان ماستو وش استخوانی بادر ر گوش و

هاي گوش میانی از آسیب ،عصبی یهاي حساستفاده از دو روش هوایی واستخوانی آسیب گردد.می
گرام تحت نام ادیو ستانه شنوایی روي نمودار یا جداول مخصوصیآگیري نتایج اندازه گردد.متمایز می

  گردد.بت میث

  شنواییکاهش اثر سن بر  •

  ي انجام شدههابررسی اساس برو  گردندمی شنوایی نقصان دچار افراد سن افزایش با طبیعی بطور

گوش در فرکانس مربوط لحاظ  باید قبل از محاسبه افت دائم هر، مردان و زنان براي سن اثر درخصوص

     گردد.

  محدوده هاي افت شنوایی •

  :است شده معرفی 2000 تا 500  هايفرکانس در دائم افت براي زیر محدوده

v   شودنمی تلقی شنوایی کم بل دسی25 از کمتر گوش هر افت.  
v  جزئی شنوایی کم بل دسی 40تا 25  بین افت  
v  مالیم شنوایی کم بل دسی 55 تا 40 بین افت  
v  متوسط شنوایی کم بل دسی 70تا 55 بین افت  
v  شدید شنوایی کم بل دسی 90 تا 70  بین افت  

v  دسی بل ناشنوایی عمیق یا کري دائم 90از  بیش افت  
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  ضربه صوتی •

 به مربوط صداي مانند صدا فشار باالي خیلی ترازهاي با نسبی مواجهه یک اثر در منحصرا عارضه این   

 ینا با مواجهه محض به. شودمی گفته تروماتیک صداي ترازهاي ترازها این به که آیدمی وجود به انفجارات

هاي صدمه مکانیکی نظیر پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافت، باشدمل اندام شنوانی میتح از خارج که صدا

نتایج این مواجهه شدید  .گرددچند عضو از اندام شنوایی وارد میمتصل کننده قطعات استخوانی به یک یا 

کی به گوش نیز می تواند سبب چنین هاي مکانیمواردي از ضربه .بوده و نیاز به توجه درمانی فوري دارد

امان  افت مغز نیز از آسیب درهاي دیگر و حتی بدر مواجهه بسیار بزرگ فشار صوتی اندام عوارضی گردد.

الت متناوب ناشی از هاي مغزي و حمند مواجهه با انفجارات دچار آسیببرخی افراد پس از یک یا چ .نیست

  گردند.آن می

طور توام با پی تی اس و یا ضربه صوتی می باشد و شخص همواره دچار این عارضه ب  :وز وز گوش •

که حتی در ساعات ، گرددار مشکل میسیبن مل آحدریک یا دو گوش گردیده بطوریکه توز  احساس وز

این عارضه حتی ممکن است سبب  مورد ازار قرار می دهد. استراحت و سکوت نیز به شدت فرد را

متفاوت  ،کندهایی که فرد در گوش خود احساس میاین عارضه انواع صدادر  عوارض روانی نیز گردد.

در نوع اول  اند.و فرکانس باال تقسیم بندي نموده ولی همه آنها را به دو گروه فرکانس پایین ،است

  کند.درگوش خود احساس می شخص اصوات بم و درحالت دوم اصوات زیر را

اي و خانوادگی تست هایی نهزمی اطالعات و بیماري سوابق اخذ بر عالوه حساس هايگوش تشخیص براي 

 اینجا دو در تواند افت دائم در اثر مواجهه با صدا را براي فرد پیش بینی نماید.شده است که می پیشنهاد

  نمونه تست معرفی می شود.

 تا حد مجاز:  کاهش مواجهه با صداراه هاي  •

v  ري قطعات ماشین آالت ، تعمیر قطعات معیوب سرویس و روغنکامانند  کاهش صداي منابع صوتی

 ) ( به دلیل آنکه معموال ارتعاش باعث ایجاد صدا در محیط کار میشودو نصب پایه هاي ضد ارتعاش
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v  نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صداي انعکاسیاز قبیل  کاهش صدا در مسیر انتشار، 

 اتاقک اپراتور و احداث ایجاد فاصله تا منبع صدا

v  (ایرماف) ؛ گوشی هاي روي گوش(ایرپالگ)گوشی هاي داخل گوش ، حفاظتی وسایلاستفاده از 

  
 وسایل حفاظت فردي در مقابل سروصدا  •

  مجـراي   در داخـل   کـه   است  شده  ساخته  شکلی  به  ارتجاع  و قابل  نرم  ماده  از یک :(داخل گوشی)  پالگایر 

ها قادرند  اند. پالگ شده  ساخته  بار استفاده  چندین  نیز براي  و برخی  فیکبار مصر  گیرد. برخی قرار می  گوش

  بـاال قـدرت    هـاي  را بکاهند و در مـورد فرکـانس    باال و پائین  هاي صدا با فرکانس  از شدت  توجهی  مقدار قابل

دیگـر    حفـاظتی   وسـایل   راههم به  از آن  توان می  که  است  در این  وسیله  این  را دارند. حسن  بیشتري  حفاظتی

  تحریـک   وجـود دارد امکـان    وسـایل   با ایـن   در ارتباط  که  نمود. مشکلی  استفاده  و غیره  مانند ماسک، عینک

  بایـد بـه    وجودآیـد. همچنـین    بـه   طوالنی  در اثر تماس  است  ممکن  که  آنهاست  توسط  گوش  مجراي  پوست

  داده  و صـابون   ها با آب پالگ  این  مرتب  و شستشوي  بهداشتی  موازین  ا رعایتب  در ارتباط  الزم  کارگر آموزش

  . نگردد  گوش  عفونت  وجودآمدن  به  موجب  شود تا کاربرد آن

  در داخـل   که  یا مواد پالستیکی  فلز سبک  از یک  کره نیم  شکل  به  وسایل  این  :(روي گوشی)ایرماف گوشی

بـاال    هاي ها در فرکانس گوشی  استحفاظی  اند. قدرت شده  ساخته  است  شده  انباشته  وتص  نیز مواد جاذب  آن

بیشـتر از    پـالگ   استحفاظی  قدرت 1000  در فرکانس  که طوري به   است  پائین  هاي تر از فرکانسبیش  خیلی

  کارگیري به  باشند و همچنین می  کارگران  مورد استقبال  استعمال  سهولت  علت به  ها اصوالً است. گوشی  گوشی

  نمود.   کنترل  توان می  با پالگ  در مقایسه  بیشتري  کارگر با سهولت  را توسط  آن

در برابـر    حفاظـت   بـراي   و معمـوالً   اسـت   شـنوائی   از دسـتگاه   حفاظـت   وسـایل   ثرتـرین  مـؤ   :  تکاسککاله 

زیرا بخشـی از صـداي محـیط از طریـق اسـتخوان       گیرد یقرار م  شدید مورد استفاده  العاده فوق  سروصداهاي

تـا در مجمـوع    نمود  نیز استفاده  پالگایر از   با آن  همزمان  توان می  لزوم  . در صورتگرددجمجمه منتقل می
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سـر نیـز     ها از نظـر حفاظـت   کاسککاله   ،بر آن . عالوهصداي وارد شده به گوش را تا حدود مجاز کاهش داد

 شوند. می  آن  به  صدمات  وارد آمدن  مانع و  مفید بوده
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n ارتعاش   

یک موج مکانیکی است کـه  ارتعاش یکی دیگر از عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار، عامل ارتعاش است. 

مـام  ارتعاش ت . ارتعاش شامل انواع شودحول نقطه تعادل خود ایجاد می ذره از جسم ماديهر در اثر نوسان 

  است.  ارتعاش دست و بازوو  بدن

هــا و دســتگاه  کلیــه : ارتعــاش تمــام بــدن 

موتـور    حرکـت   علـت  کار به  در هنگام  آالت ماشین

  بـدن   بـه   اسـت   ممکـن   کنند که می  ایجاد ارتعاش

در مــورد   مثــال  عنـوان  یابـد. بــه   انتقــال  کـارگران 

از کـار موتـور     ناشـی   ارتعاشـات   رانندگان، تمامی

کـار    بـه   ها و یا سرندها مشـغول  شکن در کنار سنگ  که  با افرادي  شود. در ارتباطمی  منتقل  بدن  به  مستقیماً

آنهـا    بـدن   به  زمین  و از طریق  غیرمستقیم  صورت  به  دستگاه  توسط  تولید شده  از ارتعاشات  هستند، قسمتی

  را از طریـق   از ارتعاشات  نمایند مقدار زیادي کار می  نوماتیکپ  با دستگاههاي  که  می شود و یا افرادي  منتقل

وجـود آیـد.     بـه   در کارگران  نامطلوبی  اثرات  است  مذکور ممکن  حاالت  کنند. در تمام می  خود دریافت  دست

  شوند.  می  تقسیم  بدن  به  وارده  فرکانس  بر حسب  ارتعاشات  اثرات

  رتعاش تمام بدن بر اساس جدول ذیل می باشد:حد مجاز مواجهه شغلی براي ا

(ISO2631-1997مستند به استاندارد) حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن 
 )m/s2حد مراقبت (عمل ) (برآیند سه جهت )( )m/s2شتاب معادل (برآیند سه جهت )( مدت مجاز مواجهه (دقیقه )

1440 63/0  38/0  

960 70/0  42/0  

480 87/0  50/0  

240 10/1  59/0  

120 30/1  72/0  

60 60/1  85/0  

30 85/1  10/1  

10 45/2  45/1  
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و   بوده هرتز 1/0 - 63/0  فرکانسی  محدودهدر   ارتعاشات  این : پایین  خیلی  هاي با فرکانس  اثر ارتعاشات

  در ایـن   کـه   افـرادي   د. واکـنش آین وجود می به  مانند اتومبیل، هواپیما و کشتی  نقلیه  وسایل  وسیله  به  عموماً

 و  شخص  و حساسیت  ارتعاشات  شدت  و به  بوده  متفاوت  طور وسیع هستند به  مواجه  با ارتعاش  فرکانس  طیف

تهـوع،    ایجـاد شـود شـامل     اسـت   ممکـن   مواقـع   در ایـن   که  دارد. اختالالتی  نیز بستگی  جوي  و شرایط  سن

  اخـتالالت   گیـرد. ایـن   می  نشأت  مرکزي  عصبی  از دستگاه  عموماً  که  سرد است  و عرق  پریدگی استفراغ، رنگ

  از بـین   اسـتراحت   دوره  آیند و بعد از یک وجود می  به  بعد از آن  کمی  فاصله  و یا به  مواجهه  در زمان  معموالً

 روند.  می

  هرتـز معمـوالً   1-20  فرکانسـی   محـدوده  در  بـدن   تمـام   ارتعـاش  : پـائین   هاي با فرکانس  اثر ارتعاشات

  صـنعتی   نقلیـه   وسـایل   توسـط   ارتعاشـات   است. این  صنایع  کارکنان  ها براي فرکانس  و مضرترین  ترین مزاحم

 20بیشتر از   با فرکانس  آیند. ارتعاشات وجود می به  و امثالهم  خاکبرداري، کامیون  آالت مانند تراکتور، ماشین

ها ندارند زیرا  را در بروز بیماري  اي عمده  سهم  اصوالً  فرد می شوند ولی  و خستگی  ناراحتی  باعث  هرتز اگرچه

  عبارت  یابند. به می  فرد کارگر کاهش  نشستن  محل  و همچنین  کارگاه  کف  و یا مواد سازنده  بدن  سطح  توسط

 شود.وارد   بدن  تواند به نمی  ارتعاشاتی  چنین  دیگر انرژي

  اکسـیژن   مصـرف   خفیف  افزایش  می شوند و باعث  منتقل  داخلی اءاحش  تمامی  به  ارتعاشات  در هر حال، این

و   تعـادل   در حفـظ   بینـائی، مشـکل    گـردن، اخـتالالت    عضـالت   تـنفس، انقبـاض    ریتم  شدن  با سریع  همراه

و   تهـوع   و حالـت   اشتهائی با بی  درد همراه  احساس  صورت  به  گوارشی  می شوند. اختالالت  رفتاري  اختالالت

  سال 15کار بیشتر از   با سابقه  رانندگان  بین  غالباً  مزمن  از دردهاي  می شود. تعدادي  دیده  نیز گاهی  استفراغ

  کمري  در ناحیه  خون  جریان  کاهش  علت  به  است  ممکن  کمري  و ناحیه  پشت  می شود. وجود دردهاي  دیده

 شود.  نخاع  پائین  نواحی  آسیب  ومنجر به  بوده
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  ایـن  :و بـاال   متوسـط   هـاي  بـا فرکـانس    اثر ارتعاشات:  ارتعاش دست و بازو

  هرتـز را دارنـد و بیشـتر توسـط     1500تـا   11  بین  فرکانسی  عموماً  ارتعاشات

وجود   به  غیره و  کنند مانند چکش، مته کار می  فشرده  با هواي  که  هائی دستگاه

دارنـد   می  نگه  مذکور را در دست  هاي دستگاه  طریقی  به  که  آیند. کارگرانی می

  اجبـاراً   دستگاه  کنترل  سختی  علت  شوند. زیرا بهشدید می  هاي لرزش  متحمل

  کـه   کننـد و فشـار انقباضـی    مـی   خود تحمیـل   را به  زیادي  عضالنی  انقباضات

نیـز    شـانه   بازو و حتـی   عضالت  وارد می شود به  دست  ضالتع  به  ترتیب بدین

است.   عضالت  با تحلیل  همراه  ایجاد فلج  حالتی  چنین  می شود. نتیجه  کشیده

  تسهیل  ها و مفاصل استخوان  را به  ارتعاشات  انتقال  عضالنی  بر آن، انقباض عالوه

  است.   زمان  مدت  در طول  مفصل  شدن  نیز فرسوده  آن  نتیجه  کند که می

 نمود:   بندي زیر تقسیم  صورت  به  توان را می  ارتعاشات  از این  ناشی  عوارض  در هر حال

دارد.   مسـتقیم   رابطـه   پنوماتیـک   با دستگاههاي  کارکردن  با مدت  اختالالت  این  کثرت :  عروقی  اختالالت

  دچـار ایـن    % از کـارگران 4  هـا فقـط   دسـتگاه   بـا ایـن    کارکردن  لدهد بعد از دو سا می  آمار نشان  طوریکه به

 رسد.  % می61  به  سال  % و بعد از ده48  افراد به  تعداد این  سال  بعد از سه  که  می شوند در صورتی  اختالالت

  این  بالینی  عالئم است.  در تماس  با دستگاه  که  است  دستی  بینند انگشتان می  آسیب  از همه  بیش  که  اعضائی

  مـی شـود. ایـن     انگشـتان   رفتن  خواب  حالت  منجر به  که  در آنهاست  خون  جریان  از کاهش  ناشی  اختالالت

خی  حسی و بی  شده  شروع  انگشتان  موضعی  پریدگی  با رنگ  عارضه   اخـتالل   دارد. ایـن   دنبـال   آنها را به  و کرِ

  زیر بیشتر دیده  زاي ارتعاش  از وسایل  دسته  دارد و در سه  نام مرده  یا انگشت) سندروم رینولدز( سفید انگشت

 شود. می

 شود.ایجاد می  بیماري  سال 1-5  مدت  به  با آن  در اثر کارکردن  معموالً  که  بنزینی  هاي اره -

 .و مانند آن  سمباده  برقی، سنگ  مانند دریل  الکتریکی  از ابزارهاي  برخی -
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  سندروم سپید انگشت( رینولد)

  هـاي  بـادي، دسـتگاه    هـاي  چکـش پیکـور یـا   بـادي،    هـاي  بادي، دریل  مانند آچارهاي  پنوماتیک  ابزارهاي -

  ایـن   پیـدایش   کار بـا آنهـا احتمـال     سال 2-17  بعد از گذشت  که  آن و امثال  پرچ  هاي برداري، ماشین پلیسه

 وجود دارد.   بیماري

  تعویض  سوم  در مرحله  شغل  که  در صورتی کرد  تقسیم  مرحله  پنج  به  توان را می  بیماري  این  یشرفتپ  مراحل

  صـورت   هـا بـه   نکـروز (مردگـی) بافـت     صـورت  پذیر باشـند در غیـراین   برگشت  عوارض  دارد که  شود احتمال

 شود.   قانقاریا در انگشتان  منجر به  است  و ممکن  شده  شروع  پیشرونده

  محـیط پایین   حرارت  آن، درجه  و وزن  در دست  دستگاه  بر طرز گرفتن عالوه  سفید انگشت  در ایجاد بیماري

 را داراست.   اي عمده  سیگار نیز نقش  و اعتیاد بهکار 

  تاسـ   ممکـن   می شود و بندرت  دیده  آرنج  بیشتر در مفصل  اختالالت  این :  مفصلی  استخوانی  اختالالت

  بعـد از خاتمـه    عموماً  که  است  درد آرنج  صورت  به  معموالً  بالینی  را نیز درگیر کند. عالئم  و مچ  شانه  مفاصل

درد   گردد. احسـاس  می  شدید و خفیف  تناوب روز به  و در طی  کار ظاهر می شود و یا در آغاز کار بروز نموده

 کارگر نیست.   ردنکارک  و مزاحم  شدید نبوده  خیلی  معموالً

در   کـارگران   در بین  بازو و شانه  در عضالت  ساعد و بندرت  در عضالت  عضالنی  تحلیل :  عضالنی  اختالالت

 است.   شده  گزارش  معرض
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  صـاف   بـراي   که  هائی جدید مانند دستگاه  هاي از دستگاه  برخی :باال  خیلی  هاي با فرکانس  اثر ارتعاشات

بیشـتر از    هـاي  با فرکـانس   رود ایجاد ارتعاشاتی کار می  به  هواپیماسازي  در صنایع  آلومینیومی  قطعات  کردن

  سـوزن  سـوزن   صـورت   بـه   که  است  ارتعاشات  از این  ناشی  و عارضه  عالمت  نمایند. درد اولین هرتز می 2000

حسـی،    می شود. اخـتالالت   ها نیز کشیده شانه  به  و گاهی  ظاهر شده  و انگشتان  در دست  شدن، تیرکشیدن

  وجود آید.   به  است  نیز ممکن  عضالنی  بازدهی  و کاهش  مفصلی  حرکات  ورم، محدود شدن

 اشات در جدول زیر آورده شده است.حد تماس شغلی براي ارتع

  در جدول ذیل مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست و بازو درج گردیده است:

  )ISO-5349-2001(مستند به استاندارد بازو  –ر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست مقادی
 حد مراقبت (عمل )شتاب موثر **(جهت اصلی) حد مجاز شتاب موثر ** مدت مواجهه روزانه *(دقیقه )

1440 25/0  15/0  

960 50/0  30/0  

480 70/0  42/0  

240 90/2  75/1  

12 0/4  40/2  

60 0/5  0/3  

30 0/8  8/4  

15 0/12  2/7  

5/7  5/17  5/10  

 *کل زمانی که ارتعاش طی یک روز کاري به صورت پیوسته یا متناوب به دست منتقل می شود.
RMS**مقدار مد نظر است معموالً ارتعاش در یک محور بیشتر از دو محور دیگر می باشد.اگر در یک یا چند محور  

تجاوز کند ، از حد مجاز مواجهه شغلی نیز تجاوز کرده است. "زانه کل مدت مواجهه مجاز رو "میزان ارتعاش از  
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n شرایط جوي محیط کار  

  رو همـواره  نماید. از این  را تحمل  زیادي  گرمائی  تواند تغییرات نمی  که  است  شده  آفریده  اي گونه به  انسان  بدن

نمایـد.   می  حرارتی  تبادل  به  شروع  اطراف  ور با محیطمنظ  این  خود دارد و براي  طبیعی  دماي  در حفظ  سعی

در   گرمـائی   تبـادل   رابطه  عنوان به  توان زیر را می  رابطه

  .در نظر گرفت  انسان  بدن

  

M ± C ± K ± R ± D – E = S 
 

 رابطه:   در این

  M در   و ساز مواد غذائی  اثر سوختدر   گرما همیشه  است. از آنجا که  مواد غذایی  از متابولیسم  ناشی  گرماي

 است.   مثبت  گیرند همواره در نظر می  فوق  در رابطه  آن  براي  را که  آید عالمتی وجود می  به  بدن

  C با   بدن  باشد در اثر تماس  بدن  تر از پوست گرم  مجاور بدن  هواي  است. چنانچه  از جابجائی  ناشی  گرماي

  کمتر از دمـاي   حرارتی  درجه  مذکور داراي  هواي  چنانچه  وارد می شود و برعکس  بدن  مذکور، گرما به  هواي

وارد   بـدن   بـه   طریـق   بدین  که  خواهد شد. گرمایی  گرما از بدن  حذف  منجر به  با بدن  آن  باشد تماس  پوست

 دارد.   نام  جابجایی  ) گرماي-گردد ( می  خارج  می شود (+) و یا از آن

  K و یا کاهش  بار حرارتی  افزایش  یا سرد باعث  گرم  با سطوح  بدن  مستقیم  است. تماس  هدایتی  گرماي (+)  

  هدایتی  گرماي  نام  شود بهمی  گرفته  و یا از آن  شده  میلتح  بدن  به  طریق  بدین  که  گردد. گرمایی ) می-(  آن

 است.   معروف

  R امـواج   تـابش   خـود را از طریـق    حرارتی  از انرژي  مقداري  سطوح  تمام  ور کلیط  است. به  تابشی  گرماي  

از   ناشـی   بدن  به  شده  تحمیل  از گرماي  کار، بخشی  هاي در محیط  نمایند. بنابراین می  از خود ساطع  حرارتی

و   نیسـت   مسـتثنی   قاعـده   ایـن نیز از   باشد (+). بدن می  موجود در محیط  داغ  از سطوح  حرارتی  امواج  تابش
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وارد   طریـق   بـدین   که  ). گرمائی-نماید (  از خود خارج  حرارتی  امواج  شکل  خود را به  درونی  تواند گرماي می

 دارد.   نام  یا تشعشعی  تابشی  می شود گرماي  گرفته  یا از آن  شده  بدن

  D مواد   و دفع  یا سرد، تنفس  گرم  مایعات  مانند نوشیدن  لفمخت  هاي راه  از طریق  است. بدن  متفرقه  گرماي

مـی شـود     خـارج   و یا از آن  شده  وارد بدن  طریق  بدین  که  نماید. گرمائی می  حرارتی  تبادل  به  زاید نیز اقدام

 می شود.  بندي طبقه  متفرقه  گرماي  عنوان به

  E و   تعریـق   گرما از طریق  در بدن، دفع  حرارت  تنظیم  هاي شاز رو  است. یکی  از تبخیر عرق  ناشی  گرماي

  را کـه   می شود عالمتـی   گرما از بدن  خروج  موجب  همواره  تبادل  این  جهت  باشد. از آنجا که می  تبخیر عرق

  خروج  باعث  بدن  از عرق  تبخیر هر گرم  که  ذکر است  به  است. الزم  منفی  صورت  گیرند به در نظر می  آن  براي

 خواهد شد.   از بدن  کیلوکالري58/0  میزان  به  گرمائی

  S باشـد. چنانچـه   مـی   بـا محـیط    بدن  گرمائی  تبادل  رابطه  حاصل  و درواقع  است  گرمائی  ذخیره  معناي  به  

  از آن  شده  خارج  گرماي با  بدن  به  وارد شده  گرماي  خواهد بود که  این  آن  برابر با صفر شود معناي  مقدار آن

مقـدار    چنانچه  خواهد ماند. ولی  ثابت  بدن  می شود دماي  نامیده  آل ایده  شرایط  که  شرایط  برابر است. در این

  بیشـتر باشـد دمـاي     شده  خارج  از گرماي  بدن  به  وارد شده  دیگر گرماي   عبارت  بیشتر از صفر گردد، به  آن

از   مقدار آن  . برعکس، چنانچهخواهد گرفتگرما قرار   در استرس  شخص  و در واقع  د یافتخواه  افزایش  بدن

 . بودسرما قرار خواهد   در استرس  صفر کمتر شود بدن

 از گرما  ناشی  اختالالت  •

  موجـود در محـیط، مقـدار فعالیـت      گرمـاي   بـه   گیرد با توجه  صورت  گرم  هاي کار در محیط  که  در هنگامی

 زیر پدیدار گردد.   یا چند اختالل  یک  است  فرد، ممکن  تماس  و میزان  عضالنی

  انجـام   بـه   نسبت  عالقگی ناراحتی، بی  احساس  وجود گرما باعث  کار در شرایط :و روانی  عصبی  اختالالت

  نیز شرایط  حاالت  از این  گردد و هر یک می  تعداد اشتباه  وافزایش  در قضاوت  کاري، اختالل  بازده  کار، کاهش

 کند. از کار را مهیا می  ناشی  حادثه  وجود آمدن  به
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  نام  به  پوستی  عارضه  نمایند دچار یک کار می  و مرطوب  گرم  هاي در محیط  که  کارگرانی : پوستی  عوارض 

از   ناحیـه   در آن  ویـژه   بـه   هعارض  است. این  عرق  غدد مترشحه  عمل  از اختالل  ناشی  میلیرقرمز می شوند که

در   کـه   اسـت   داري و خارش  قرمز رنگ  بثورات  شکل  کند و به می شود بروز می  پوشیده  لباس  توسط  که  بدن

  گـرم   هاي کار در محیط  گردد. همچنین می  همراه  شدن  سوزن سوزن  و احساس  با سوزش  کردن  عرق  صورت

  و الي  ران زیربغـل، کشـاله    مثـل   بـدن   مرطوب  هاي محیط  و از آنجا که  شده  بدن  توسط  تعریق  افزایش  باعث

  عفـونی   هـاي  بیمـاري   پیـدایش   هاست، احتمـال  قارچ  مثل  عفونی  رشد عوامل  براي  مناسبی  پا محل  انگشتان

 یابد. می  نیز افزایش  قارچی  هاي بیماري  خصوصاً  پوست

و   با گرمـا تعریـق    مبارزه  جهت  بدن  اساسی  هاي از مکانیسم  شد یکی  گفته  کهطور  همان :عضالنی  کرامپ

-20  به  مقدار آن  است  ممکن  می شود که  دفع  نیز از بدن  سدیم  مقدار زیادي ، با عرق  است. همراه  تبخیر آن

  خواهد شد. در اکثر مواقـع   یعضالن  یا کرامپ  گرفتگی  منجر به  بدن  سدیم  در روز نیز برسد. کاهش  گرم 10

  حالـت   یابد. این می  گسترش  پا و شکم  باالي  هاي قسمت  و به  شده  پا شروع  ساق  هاي از ماهیچه  گرفتگی  این

 یابد.  می  یکبار شدت  و هرچند دقیقه  بوده  متناوب  صورت  به

می   خارج  تعریق  از راه  بدن  آب  ار زیاديبا گرما مقد  مواجهه  در هنگام : در اثر گرما  حالی و بی  خستگی

را   حـالی  و بـی   خسـتگی   احسـاس   برسد شـخص   شخص  درصد وزن 8تا  5  به  بدن  آب  کاهش  شود. چنانچه

  بدن  و حرارت  شده  سرد و مرطوب  پریدگی، سستی، گیجی، پوست فرد دچار رنگ  حالت  خواهد نمود. در این

  خـون   گـردش   دسـتگاه   کفایـت   عدم  در واقع  عالئم  این  اصلی  باشد. علت  داشته  شافزای  کمی  است  او ممکن

  برسد شخص، دیگر قادر بـه   بدن  درصد وزن 10  به  بدن  آب  کاهش  است. چنانچه  خون  حجم  کاهش  علت به

 خواهد داشت.   دنبال  فرد را به  درصد برسد مرگ 15  میزان  به  کاهش  و اگر این  نیست  کاري  هیچ  انجام

  وجود آید. این  به  است  ممکن  گرم  خیلی  هاي شدید در محیط  خیلی  هاي بعد از فعالیت : گرمازدگی

می   شروع  و خشک  داغ  یابی، گیجی، تهوع، سردرد شدید، پوست  جهت  حس  دادن  از دست  با عالئم  اختالل

  یک  برسد. گرمازدگی  گراد باالتر از حد طبیعی سانتی  رجهد 5حدود   به  است  ممکن  بدن  شود و حرارت
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  غیرقابل  هاي و یا آسیب  مرگ  منجر به  است  نشود ممکن  خنک  سرعت  به  و اگر بدن  است  پزشکی  فوریت

  و کبد گردد.  مغز، کلیه  از اعضأ مثل  برخی  به  برگشت

کار را می توان به لحاظ ذهنی یا فیزیکی  تنش ها یا استرس هاي حرارتی محیطشاخص هاي گرمایی: 

مورد ارزشیابی قرار داد. نظر به اینکه پارامترهاي محیطی نظیر دماي هوا، دماي تابشی، رطوبت و سرعت 

جریان هوا همراه با فعالیت فرد و نوع لباس وي در ایجاد تنش و میزان آن موثرند، سعی گردیده است 

  ک عدد ارائه شود. این عدد همان شاخص یا نمایانگر حرارتی است.شرایط حاکم خالصه شده و به صورت ی

معیاري براي نشان دادن میزان وخامت حرارتی محیط کار است. هدف از ارائه یک شاخص، خالصه  شاخص، 

کردن ارتباطات داخلی میان پارامترهاي محیطی، لباس و فعالیت در قالب یک عدد است. این عدد در ارتباط 

دو گروه زیر طبقه بندي می  2ارتی یا تعادل حرارتی بدن انسان است. شاخص هاي حرارتی به با عملکرد حر

  شوند:

 شاخص هاي گرما  - 1

 شاخص هاي سرما   - 2

 کار  هاي گرما در محیط  ارزشیابی  •

  تـرین  و مناسـب   ترین از ساده  وجود دارند. یکی  محیط  یک  گرماي  و بیان  محاسبه  براي  مختلفی  هاي شاخص

بایـد    آن  محاسبه  دارد. براي  نام  WBGT شاخص  است  شده  ها نیز توصیه از سازمان  بسیاري  توسط  نها کهآ

  ایـن   بـه   مربـوط   باشد. در روابط  در دست  سان گوي  دماسنج  و دماي  خشک  دماسنج  تر طبیعی، دماي  دماي

  هوا مستتر است.   هوا و رطوبت  جریان  سرعت  شاخص

 

 است.   محاسبه  زیر قابل  از رابطه  WBGTگیرد مقدار  انجام  مسقف  هاي کار در محیط  که  هنگامی

WBGT=0.7Tnw+0.3Tg 

ATRIAN FAR
Highlight
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  دسـت   زیـر بـه    را از رابطـه   WBGTمـی شـود مقـدار     انجام  غیرمسقف  هاي کار در محیط  که  در هنگامی

 آورند.  می

WBGT= 0.7Tnw+0.2Tg+0.1Ta 

 فوق:   در روابط

Tg است.   متناسب  تابشی  گرماي  با میزان  که  است  سان گوي  دماسنج  وسیله  به  شده  داده  نشان  دماي مقدار 

Tnw است  و محیط  انسان  بین  حرارتی  در تبادالت  فاکتور مهم  یک  تعریق  است. از آنجا که  تر طبیعی  دماي  

کـار    تـرین  است. اساسی  تبخیر باشد ضروري  از طریق  ارتحر  اتالف  بتواند بیانگر میزان  که   اي وسیله  داشتن

  اي پارچـه   کمـک   به  آن  مخزن  که  است  معمولی  اي جیوه  دماسنج  از یک  منظور، استفاده  این  به  رسیدن  براي

  سـاس ح قسـمت   پارچـه   از ایـن   باشد. تبخیر آب  شده  دارد (مانند کتان) پوشیده  مناسبی  رسانایی  قدرت  که

 نماید.  می  کند، خنک می  را خنک  انسان  تبخیر عرق، بدن  نحو که  همان  را به  دماسنج

Ta آورد.  دست  به  معمولی  دماسنج  از یک  و با استفاده  سهولت  را به  آن  توان می  که  است  محیط  مقدار دماي  

 

ــاي  ارزشــیابی  جهــت ــالوه  موجــود در محــیط  گرم ــار، ع ــر  ک ب

  ایـن   نمـود. بـراي    کار را نیز مشـخص   باید نوع  WBGT شاخص

ــار را برحســب  ــور ک ــزان  منظ ــرژي  می ــراي  الزم  ان   آن  انجــام  ب

در هر کار   که  دیگر مقدار انرژي  عبارت  کنند. به می  بندي تقسیم

از نظـر    آن  بنـدي  تقسـیم   براي  تواند مبنایی گردد می می  مصرف

 موجود:   استانداردهاي  باشد. براساسکار   بودن  یا سنگین  سبک

  آن  انجـام   بـراي   الزم  انـرژي   میـزان   کـه   است  کاري:  کار سبک

  هاي در حالت  و یا کار با ماشین  سبک  و بازوئی  دستی  باشد. مانند مشاغل  در ساعت  کیلوکالري 200حداکثر 

 و ایستاده.  نشسته
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  متغیر باشد مانند راه  در ساعت  کیلوکالري 350تا  200از   رد نیاز آنمو  انرژي  که  است  کاري :  کار متوسط

 بار متوسط.   دادن  و هل  بلند کردن  ضمن  رفتن

  است  در ساعت  کیلوکالري 350از   بیش  میزان  به  انرژي  صرف  مستلزم  آن  انجام  که  است  کاري:  کار سنگین

  زدن.  و بیل  زدن مانند کلنگ

  بهداشـت   متخصصـین   دولتـی   مجمـع   توسـط   کـه  زیر  از جدول  با استفاده  توان می  فوق  مراحل  نجاماز ا  پس

کشور نیـز    اي حرفه  بهداشت  فنی  کمیته  و مورد پذیرش  شده  توصیه  WBGT میزان  آمریکا براساس  صنعتی

  نمود.   ر گرما اقداماز نظ  کاري  مناسب  شرایط  و یا تأمین  قضاوت  است، جهت  قرار گرفته

به شرح ذیل مـی   WBGTجدول حد مجاز مواجهه شغلی براي مواجهه با استرس حرارتی بر اساس شاخص

 باشد:

  )WBGTحد مجاز مواجهه شغلی براي مواجهه با استرس حرارتی با شاخص دماي ترگوي سان (

 مدت زمان کار
 کار خیلی سنگین کار سنگین کار متوسط کار سبک

 حد مراقبت

 (عمل)
 حد مجاز

 حد مراقبت

 (عمل)
 حد مجاز

 حد مراقبت

 (عمل)
 حد مجاز

 حد مراقبت

 (عمل)
 حد مجاز

%100% الی 75  28 31 25 28  --  --  --  -- 

%75% الی 50  5/28  31 26 29 24 5/27   --  -- 

%50% الی 25  5/29  32 27 30 5/25  29 5/24  28 

%25% الی 0  30 5/32  29 5/31  0/28  5/30  27 30 
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n محیط کار و پرتوهاي زیان آور تشعشعات  

  یونساز و پرتوهاي  پرتوهاي  دو قسمت  به  توان می  طور کلی را به  تشعشعات  مبحث  اي حرفه  بهداشت  از دیدگاه

 کرد.   بندي غیریونساز تقسیم

ماننـد    طیسـی یونسـاز الکترومغنا   پرتوهـاي   شامل  عمده  دو گروه  به :  یونساز یا یونیزان  پرتوهاي - 1

و   وتون، نـوترون آلفا، بتا، پر  (پارتیکولی) نظیر پرتوهاي  یونساز اتمی  و پرتوگاما و پرتوهاي  پرتوایکس

 شوند. می  تقسیم  غیره

  هـاي  شوند. در واقـع، اتـم  می  اکتیو تابشدیگر از مواد رادیو  پرتوهاي  ولی  بشر است  دست  ساخت  پرتو ایکس

خـود    در سـاختمان   ناپایدار قرار دارند، دچـار تغییراتـی    حالت  در یک  انرژي  از نظر سطح  مواد رادیواکتیو که

 گیرد.  می  مذکور صورت  پرتوهاي  تغییرات، تابش  این  و در طی  شده

  محیط، باعث  آن  دهنده  تشکیل  هاي گردند در اثر برخورد با اتم  محیط  وارد یک  که  یونساز هنگامی  پرتوهاي

سایر   خود به  نوبه  توانند به از مدار نیز می  شده  خارج  هاي می شوند. الکترون  از مدار اتم  الکترون  کردن  ارجخ

  و منفی  مثبت  هاي یون  سري  ایجاد یک  ترتیب  این  وجود آورند و به  را به  مشابهی  و وضع  ها برخورد نموده اتم

  نمایند. می  حیطآزاد را در م  هاي رادیکال  و همچنین

 شامل:   از آن  موارد استفاده  و اهم  را داراست  اي ویژه  اهمیت  امروزه  یونیزان  از پرتوهاي  استفاده

   سرطانی  تومورهاي  کار غدد و درمان  پزشکی، ارزیابی  مانند رادیوگرافی  پزشکی  هاي در فعالیت  استفاده -1

  و شـناخت   زیرزمینـی   آب  منـابع   نـژاد گیاهـان، کشـف     ماننـد اصـالح    کشاورزي  هاي در فعالیت  استفاده -2

 زمین.   در عمق  آب  مسیرهاي

در مخازن،   مایعات  ارتفاع  و کنترل  گیري صنعتی، اندازه  مانند رادیوگرافی  صنعتی  هاي در فعالیت  استفاده -3

از فساد آنهـا،    و جلوگیري  مواد غذایی  نگهداريو دانسیته،   رطوبت  میزان  گیري اجسام، اندازه  ضخامت  تعیین

  دیگر.   از کاربردهاي  و بسیاري  داروسازي  ها در صنایع میکروب  بردن  از بین
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و دچـار   گیرد قرار می  آن  در معرض  انسان  فوق، بدن  ها مختلف در فعالیت  یونیزان  از پرتوهاي  در اثر استفاده

  شود.صدمات متعددي می

 یونساز  پرتوهاي  اثرات •

 نمود:   تقسیم  دو دسته  به  توان می  موجود زنده  یونساز را بر روي  پرتوهاي  اثرات

  مقـدار زیـاد و در مـدت     بـه   پرتوگیري  آید که وجود می  به  هنگامی  صدمات  این :  حاد یا زودرس  صدمات

تا چنـد    بعد از چند ساعت  است  ممکن  و اثرات  ستا  کوتاه  کمون  دوره  حالت  شود. در این  انجام  کوتاه  زمانی

چرنوبیـل) و یـا در     از کار با مواد رادیواکتیو (حادثـه   ناشی  بیشتر در حوادث  صدمات  نوع  بروز کند. این  هفته

  شـخص   شده  دز دریافت  برحسب  طور کلی ایجاد شود و به  است  (هیروشیما، ناکازاکی) ممکن  اتمی  انفجارات

دچـار تهـوع، اسـتفراغ،      فـرد پرتـو دیـده     حـاالت   ایـن   زیر گردد. در تمامی  از حاالت  دچار یکی  است  کنمم

 خواهد بود.   خون  دهنده  تشکیل  هاي سلول  و کاهش  خستگی

  بـدن   اعظـم   یا قسمت  تمام  در روي راد 100با مقادیر بیشتر از   اشعه  تابش :  حاد تشعشعات  الف: سندرم

  فاصله  به  بیماري  است. این  معروف  حاد تشعشعات  سندرم  نام  به  می شود که  وخیمی  بیماري  بروز یک  باعث

  سـاعت  24بعـد از    می شـود کـه    شروع  اسهال  و احیاناً  تهوع، استفراغ  با عالئم  اشعه  بعداز تابش  چند ساعت

و   شـده   شـروع   مجـدداً   اسـهال   خصوصـاً   عالئـم   این  تب  الدنب  هفته) به  (یک  بعد از مدتی  یابد ولی بهبود می

  احتمـال   عـالوه  باشـد. بـه    موها نیز همراه  با ریزش  است  ممکن  آید که وجود می  و گلو به  در دهان  هایی زخم

 نیز وجود دارد.   از جدار روده  ریزي و خون  زیرپوستی  هاي ریزي خون

در اثـر    اسـت   خـونی   هـاي  سلول  اغلب  مرکز ساخت  که  مغز استخوان  موالًمع :مراکز خونساز   : ضایعه  ب

  صدمات، مراکز خونساز قادر به  این  می شود و در نتیجه  وآسیب  چندصد راد دچار صدمه  میزان  به  پرتوگیري

  هاي گلبول  اثر کاهش و در  یافته  کاهش  خونی  هاي سلول  تدریج  رو به باشند از این جدید نمی  هاي تولید سلول

  و حداکثر یکماه  چندهفته  مراکز خونساز ظرف  در اثر ضایعه  مرگ  کند. معموالً می  غلبه  بر بدن  سفید، عفونت

  آسـیب   کامـل   صـورت   به  مغز استخوان  باشد که  در حدي  پرتوگیري  افتد. چنانچه می  اتفاق  بعد از پرتوگیري
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  تـرمیم   راد) امکـان  700زیـاد (در حـدود     در پرتوگیري  ولی  پذیر است برگشت  ديتا ح  باشد، ضایعات  ندیده

 مراکز خونساز وجود ندارد. 

  مقاومت  خونی  هاي سلول  به  نسبت  چون  گوارش  دستگاه  پوششی  هاي سلول :  گوارش  دستگاه  : ضایعه  ج

از   بـیش   آنهـا بـا پرتـوگیري     خواهند دید و صـدمات   از پرتو صدمه  مقادیر بیشتري اياز  را دارند به  بیشتري

  و مرگ  است  داخلی  و عفونت  وزن  شدید، استفراغ، کاهش  اسهال  ضایعه  این  می شود. عالئم  راد شروع 1000

  هـاي  یابـد و سـلول    نجات  گوارش  دستگاه  از آسیب  موجود زنده  رسد. چنانچه فرا می  هفته  بعد از حدود یک

  آن  اثر کشـنده   هخونساز ک  دستگاه  آسیب  علت به  دهند، مرگ  را پوشش  بتوانند با ازدیاد خود مخاط  پوششی

 افتد.  می  شود اتفاقدیرتر ظاهر می

چنـد    فاصـله   بـه   مغزي  ورم  راد عالئم 2000بیشتر از   در پرتوگیري :  مرکزي  اعصاب  دستگاه  د : ضایعه

 شود. می  مرگ  منجر به  ساعت 24  ظرف و در  ظاهر شده  دقیقه

  ظاهر شوند و ممکن  است  ممکن  ها بعد از پرتوگیري پرتوها سال  دیررس  اثرات : یا مزمن  دیررس  صدمات

وجود آیند.   به  متمادي  هاي سال  در طول  مزمن  و یا پرتوگیري  حاد در گذشته  پرتوگیري  یک  در نتیجه  است

  سـوماتیک   نمـود. صـدمات    بنـدي  تقسـیم   و ژنتیـک   سـوماتیک   صدمات  دو دسته  به  انتو را می  صدمات  این

  هـایی  در نسل  باشند که می  صدماتی  ژنتیک  صدمات  کنند ولی بروز می  در فرد پرتو دیده  هستند که  صدماتی

کاتاراکـت،    تـوان  مـی   سـوماتیکی   صـدمات   گردنـد. از انـواع   آینـد ظـاهر مـی    وجود می  به  از فرد پرتودیده  که

 برد.   ها را نام سرطان  و انواع  پوستی  هاي بیماري

  کارکنـان   و در بـین   اسـت   شـایع   شـغلی   هـاي  بیمـاري  و مرواریـد جـز    یـا آب   کاتاراکت :  : کاتاراکت  الف

وفـور    بـه   موارد آن ند،ا بوده  کم  پرتوگیري  در معرض  طوالنی  مدت  به  ها که و سیکلوترن  اي هسته  راکتورهاي

دیگـر    عبارت  است. به  بیشتر از سایر پرتوها حساس  نوترون  به  یونساز، چشم  پرتوهاي  شود. در میانمی  دیده

  موردي  تاکنون  که  ذکر است  به  ثر است. الزم دیگر مؤ  بیشتر از پرتوهاي  در ایجاد کاتاراکت  سریع  هاي نوترون
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  سـال  10حـدود    به  چشم  به  صدمه  کمون  است. دوره  نشده  گزارش  با پرتو ایکس  کناندر کار  بیماري  از این

 است.   سریع  آن  از ظاهر شدن، پیشرفت  پس  رسد ولی می

  کـه   اسـت   هـایی  جـزء انـدام    اسـت   را پوشـانده   بدن  سطح  که این  دلیل به  پوست :  پوستی  هاي : بیماري  ب

  نـام   رادیـو درمیـت    طور کلی به  از تشعشعات  ناشی  پوستی  هاي دهد. بیماري می  ا انجامر  پرتوگیري  بیشترین

یا   زودرس  است  ممکن  باشد، رادیو درمیت  پذیرفته  صورت  میزان  چه  پرتو به  جذب  که این  گیرد و برحسب می

پذیرد، بعد از   صورت  رم300  میزان  هپرتو ب  با جذب  است  ممکن  که  زودرس  هاي باشد در رادیو درمیت  دیرس

وجـود    شـود بـه  منجر مـی   پوست  شدن  پوسته پوسته  به  بعداً  که  داري خارش  و بیش  کم  قرمزي  ساعت 2-1

  پرتو افـزایش   میزان  خواهد شد. چنانچه  مشاهده  در معرض  پوست  موهاي  رفتن  از بین  آید و بعد از مدتی می

  دائمی  رفتن  و از بین  پوست  تغییر رنگ  خواهد بود و منجر به  با تاول  و همراه  بیشتر شده  تپوس  یابد قرمزي

  هاي ایجاد شود. در رادیودرمیت  در پوست  دائمی  ییها زخم است  شدیدتر ممکن  موها می شود. در پرتوگیري

ایجاد   زمان  مدت  در طول  ولی  ا مقادیر کمب  شد، پرتوگیري  داده  ها تشخیص ابتدا در رادیولوژیست  که  دیررس

و   در ابتدا خشک  وجود آیند، پوست  به  است  ممکن  ها پرتوگیري بعداز سال  که  هایی حالت  می شود. در چنین

  محـل   وعـروق   برداشته  ها ترك و ناخن  شود. موها ریخته(نازك) می  آتروفی  تدریج  به  سو سپ  شده  پیگمانته

  و دردنـاك   سفت  هاي زگیل  مثل  پوست  حاالت، تغییرات  با این  همراه  است  گردند ممکن گشاد می  ريپرتوگی

 گردد.   پوست  سرطان  منجر به  وجود آید و در نهایت  به

خونسـاز،    هـاي  بیشتر در سیسـتم   که  است  سرطان ايیونساز الق  پرتوهاي  آثار دیررساز   یکی : : سرطان  ج

زا  یونساز را بـا دز زیـاد سـرطان     موجود، پرتوهاي  می شود. اطالعات  مشاهده  و استخوان  روئید، پوستتی  غده

کم،   در دزهاي  که  است  شده  نیست. در هر حال، ثابت  کافی  اطالعات  نتایج  کم  در دزهاي  ولی  است  شناخته

را   سرطانی  هاي بافت  وجود آمدن  به  توانند شرایط ایجاد نکنند می  سرطان  اگر مستقیماً  یونساز حتی  پرتوهاي

و   اصـول   رعایـت   شـرط   بـه   کـه   گفـت   تـوان  موجـود مـی    اطالعـات   مهیا نماینـد. در هـر صـورت، براسـاس    

 رساند.   حداقل  به  توان را می  بروز سرطان  شغلی، احتمال  هاي در پرتوگیري  حفاظتی  هاي دستورالعمل
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  صورت  به  تولید اسپرم  قطع  ها باعث بیضه  یونساز روي  اشعه  تابش :یونساز   پرتوهاي  ژنتیکی  د : صدمات

  همـراه   را بـه   قاعـدگی   یا دائم  موقت  ها نیز قطع تخمدان  و بر روي  دز دریافتی) شده  (برحسب  یا دائم  موقت

 دارد. 

و   ) شدهDNA(ها در ژن  ایجاد موتاسیون  عثبا  است  گیرد ممکن  صورت  در حد کمتري  مقدار تابش  چنانچه

  یـک   انتقـال   ترتیـب  و بدین  بوده  ترمیم  غیرقابل  است  ها ممکن جهش  را دچار تغییر نماید. این  آن  ساختمان

در   تغییراتـی   باعـث   اسـت   هـا ممکـن   جهـش   دیگر دچار تغییر شـود. همچنـین    نسل  به  از نسلی  ژنی  صفت

  شده  انجام  مطالعات  هستند و براساس  ترمیم  قابل  معموالً  کرموزومی  هاي ها شود. جهش مکروموزو  ساختمان

یونساز   پرتوهاي  که  خاطر داشت  باید به  مذکر است. در هر حال  تر از جنس مقاوم  نث مؤ  حیوانات، جنس  روي

  نیـز باعـث    کـم   مقدار خیلـی   به  حتی  اشعه  تابش  است  باشند و ممکن می  نیز مطرح  تراتوژن  عوامل  عنوان به

بـاردار بـا     زنـان   در روي  اشـعه   از تـابش   کـه   اسـت   رو الزم شود. از این  در جنین  هایی ها و ناهنجاري بیماري

  نمود.   جلوگیري  قاطعیت

n  یونساز   ز مجاز پرتوهايود 

 نمود:   زیر تقسیم  دو دسته  به  توان یونساز را می  از پرتوهاي  ناشی  صدمات  طور کلی به

  ماننـد اخـتالالت    است  شده  از دز جذب  بروز آنها تابعی  احتمال  هستند که  صدماتی :  احتمالی  صدمات -1

 و سرطان.   ژنتیکی

و   ماننـد کاتاراکـت    است  شده  ز جذبواز د  تابعی  اثر بیماري  شدت  هستند که  صدماتی : قطعی  صدمات -2

 ت.رادیو درمی

ز مجـاز  ود  عنوان را به  زيود  بتوان  است  ممکن  قطعی  صدمات  براي  که  است  داده  نتیجه  شده  انجام  تحقیقات

را   اي حـد آسـتانه    تـوان  نمی  ژنتیکی  صدمات  احتمالی، خصوصاً  با بروز صدمات  در رابطه  نمود ولی  بینی پیش

  شغل  اقتضاي  به  که  با افرادي  در ارتباط  ز مجاز پرتوگیريوحداکثر د الذکر فوق  مسائل  به  کرد. با توجه  تعریف

  .می شود  در نظر گرفتهمیلی رم در هفته  100رم در سال یا  5  باشند می  خود در معرض
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 پرتوهاي غیر یونساز  - 2

   بنفشاء ماور  تشعشعات -1- 2

نـانومتر   400تـا   200آنهـا در هـوا از     موج  در نور خورشید وجود دارند و طول  طور طبیعی به  تشعشعات  این

دارد. دو   می شود، اهمیت  فتوشیمیایی  هاي تولید واکنش  باعث  از آنجا که  در بدن  تشعشعات  این  است. جذب

دو   بـه   را در بـدن   آن  رو اثرات هستند. از این  حساس  تشعشعات  این  به  نسبت  و چشم  پوست  یعنی  عضو بدن

 کنند. می  تقسیم  و چشمی  پوستی  اثرات  دسته

  طور متوسط به  می شود که  ایجاد سوختگی  باعث  انسان  پوست  در روي  تشعشعات  این  تابش :پوستی  اثرات

  هـاي  تاول  شدن  تا درست  ساده  قرمزي  از یک  سوختگی  آید. عالئم وجود می به  ساعت 24  الی 2بعد از حدود 

مکـرر،    یابـد. در اثـر تـابش    بهبود مـی   تدریج به  حاالت  این است.  متفاوت  پوست  شدن  پوسته  و پوسته  بزرگ

  اپیدرم  شاخی  طبقات  شدن  می شود و کلفت  پوست  شدن  اي قهوه  منجر به  که  مالنین  تجمع  شامل  تغییراتی

تر در بیشـ   حفاظـت   باعـث   اتتغییـر   ایجاد می شود. این  گردد، در پوست می  پوستی  هاي چروك  منجر به  که

  شوند. می  برابر تأثیر مجدد اشعه

  هـاي  مـدت   شـغلی   علـل   بـه   که  نزد کسانی  پوست  از سرطان  موارد زیادي  که  است  دارد آن  اهمیت  که  آنچه

نیـز    نـات در حیوا  آمـده  عمـل  به  هاي و آزمایش  است  اند ذکر شده بوده  آفتاب  مستقیم  تابش  در معرض  زیادي

از   ناشـی   پوسـت   مورد سرطان  دیگر هیچ  است. از طرف  شناخته  ایجاد سرطان  را مسئول  بنفش اءماور  اشعه

  چنـین   آن  شـاید علـت    کـه   است  ذکر نشده  بنفش اءماور  هاي المپ  کار بردن و یا به  کار در موارد جوشکاري

و   پوسـت   سـوختگی   باعـث   که  است  بیشتر از مقداري  مراتب به  تولید سرطان  براي  اشعه  باشد که، مقدار الزم

  عوارض  که  است. در حالی  الزم  تولید سرطان  براي  تري طوالنی  زمان  می شود و همچنین  آن  چشمی  عوارض

  ممکـن   هرا کـ   مقـادیر بـاالتر از آن    تحمل  امکان  که  است  کننده و ناراحت  دردناك  قدري به  و چشمی  پوستی

 دهد.  سرطانزا باشد نمی  است
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  تشعشـعات   با اینژول بر سانتی متر مربع )  015/0 از مقادیر مجاز (  در بیش  چشم  تماس  : چشمی  اثرات

  بعـد از چنـدین    اسـت   ممکـن   پوستی  همانند عوارض  گردد که می  چشم  و ملتحمه  قرنیه  ایجاد التهاب  باعث

ریـزش. در    و اشـک   از نـور، درد چشـم    چشم، ترس  ملتحمه  عبارتند از: التهاب  آن  مظاهر شوند. عالئ  ساعت

  اسـت. ایـن    ضـروري   کـارگر کـامالً    کار براي  در جوشکاري، تعطیل  کمان  نور یا ضربه  ضربه  حاد مثل  مراحل

  قرنیـه، هیچگونـه  و   چشم  مهپوست، ملتح  برخالف  که  ذکر است به  یابد. الزم از چند روز بهبود می  پس  عالئم

نمـود تـا از     را تشـویق   باید کـارگران   آن  از اثرات  پیشگیري  کنند و براي پیدا نمی  اشعه  این  به  نسبت  تحملی

از   بـا اسـتفاده    پوسـت   بر روي  اشعه  این  از تابش  جلوگیري  طور کلی نمایند. به  استفاده  جوشکاري  هاي نقاب

 از آن، مقدور است.  الزم  فاصله  و حفظ  مولد اشعه  منابع  در اطراف  حفاظ  ، نصبمناسب  هاي لباس

 قرمز  مادون  تشعشعات - 2- 2

  ایجاد حرارت  قرمز در اجسام  مادون  امواج  جذب می شوند.  حاصل  ذوب  هاي از کوره  در صنایع  تشعشعات  این

شـدید و تغییـر     مـویرگی   حاد، انبساط  سوختگی  جر بهمن  است  شوند ممکن  تابیده  بدن  به  کند و چنانچه می

  حـرارت، غالبـاً    درجـه   در اثـر افـزایش    است  حرارتی  هاي گیرنده  داراي  پوست  گردند. از آنجا که  پوست  رنگ

  دالیلی کارگر به  که باشد مگر این می  شده  کنترل  صنعتی  هاي در محیط  تشعشعات  با این  کارگران  هاي تماس

  صـدمات   اسـت   ممکـن   اسـت   حرارتی  هاي فاقد گیرنده  چشم  از آنجا که  قرار گیرد. ولی  آن  بیشتر در معرض

  داخل  منافذ به  کار از طریق  اقتضاي  کارگر به  که  مواقعی  شود. خصوصاً  کار متحمل  هاي را در محیط  بیشتري

  می شـود و از آنجـا کـه     کاتاراکت  وجود آوردن به  باعث  چشم  عدسی  بر روي  اشعه  اثر این .کند می  نگاه  کوره

عارضه،   این  شد، به  شناخته  سازي شیشه  صنایع  کارگران  بار در بین  قرمز اولین  مادون  از اشعه  ناشی  کاتاراکت

  سـبب   اشـعه   ز اینا  حاصل  گرماي  که  است  می شود و اعتقاد بر این  اطالق  سازي شیشه  مروارید کارگران  آب

  کـارگران   سـال) در بـین   25(حـدود    طوالنی  هاي بعد از مدت  بیماري  می شود. این  چشم  عدسی  کدر شدن

  مـی شـود زیـاد باشـد منجـر بـه        تابیده  چشم  به  که  اي مقدار اشعه  وجود آید. چنانچه به  است  ها ممکن کوره

 فرد منجر شود.  نابینائی  به  است  می شود و ممکن  (شبکیه) چشم  رتین  سوختگی
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  کـه   مخصـوص   سر و کـار دارنـد از عینـک     تشعشعات  با این  نحوي به  کارگران  که  شود در صنایعیمی  توصیه

  ولـی   شـده   حرارتی  عبور تشعشعات  ها مانع عینک  شود. این  استفاده  است  فلزي  اکسیدهاي  حاوي  آن  شیشه

   خود عبور دهند.توانند نور را از  می

n : روشنایی در محیط کار 

کمبود روشنایی در محیط  اي یافته است.امروزه مسئله روشنایی براي کارگاههاي بزرگ صنعتی اهمیت ویژه

  آسیب هاي دیگري به سالمت بینایی کارگر وارد می آورد. کار ، افزون بر ایجاد خستگی اعصاب،

  :و مناسب را چنین بیان کرد  کافیی به طور کلی، می توان اهداف تامین روشنای 

  بیشترین حفاظت از بینایی کارکنان -1

  کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی کافی-2

  پیشگیري از حوادث ناشی از کار -3

  افزایش بازده کار -4

  بهبود کیفیت فرآورده -5

  :هاي زیر استروشنایی رضایت بخش داراي ویژگی

  نور کافی باشد.-1

  نور از نظر توزیع مطلوب باشد.-2

  نگردد.چشم زدگی  باعثدرخشندگی سطوح -3

  سایه هاي مزاحم موجود نباشد.-4

کند و بازده کار را باال می برد و با کاهش حوادث ش به راحتی و آسایش انسان کمک میروشنایی رضایت بخ

ومن بـر  ورد نیاز بر حسب لوکس (لشدت روشنایی م به ایمنی کمک بسیاري می کند. ناشی از نور غیرکافی،

اندازه گیري مقادیر شدت روشنایی باید توسط دستگاه سـنجش روشـنایی بـا     .متر مربع) انتخاب شده است

هـاي انـدازه   معیار تعیین ایسـتگاه  لوکس و به صورت کالیبره شده در ارتفاع سطح کار انجام شود. 1/0دقت 
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مورد قبول انجمـن مهندسـین روشـنایی آمریکـاي شـمالی      گیري روشنایی عمومی استفاده از روش الگویی 

IESNA .در اندازه گیري روشـنایی موضـعی    در ارتفاع عمومی سطح کار و محاسبات مربوط به آن می باشد

باید حداقل سه ایستگاه در سطح کار (که یکی از آنها محدوده بیشترین زمان رویت باشد) مورد سنجش قرار 

  ا از حد توصیه شده جدول حدود مجاز نباید کمتر باشد.گیرد و ارقام هیچیک از آنه

  جدول حدود توصیه شده شدت روشنایی موضعی مورد نیاز براي مشاغل مختلف

 خصوصیات شغل گروه شغل
و  ءدقت وضوح اشیا

 تصاویر
 مثال

شدت روشنایی موضعی 
 Lxمورد نیاز 

 الف
کارهاي معمول غیر 

 دقیق
 سانتی متر 5

مشاغل تولیدي و 
 ت عاديتعمیرا

250 

 سانتی متر 1 کارهاي نسبتاً دقیق ب
مونتاژ قطعات 

مکانیکی،تعمیر تجهیزات 
 مکانیکی

270 

 میلی متر 5 کارهاي دقیق ج
مشاغل اداري،تحریري یا 
تایپی، تعمیرات و مونتاژ 
 تجهیزات الکتریکی

300 

 میلی متر 1 کارهاي خیلی دقیق د
نقشه کشی، طراحی 
دقیق،مونتاژ یا تعمیر 

 ات ریز ،قالیبافیقطع
500 

 ه
کارهاي فوق العاده 

 دقیق
 500- 10000 جراحی میلی متر 1کمتر از 
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n زیان آور محیط کار ییعوامل شیمیا  

ها نفر کارگر در سراسر دنیـا بـا   شوند و میلیونیهر روز مواد شیمیایی متعددي در صنایع مصرف یا تولید م

، ر از هزار نوع ماده معدنی یـا آلـی  ن مواد بسیار زیاد است و شاید بیشتاین مواد تماسی روزانه دارند . تنوع ای

  شود .ها نیز افزوده میروز بر تعداد آنطبیعی یا سنتتیک کاربردي صنعتی دارند و جالب توجه اینکه روز به 

ند. از شـو گذارند و مخل سالمت آنان میبی را روي سالمت کارگران باقی میاکثرمواد شیمیائی اثرات نامطلو

توان گفت که مواد شیمیائی در حکم سم هستند و هنگامی که به بدن وارد شوند اعمـال حیـاتی   این رو می

  شود.د این اختالل، مسمومیت نامیده میکننبدن را مختل می

  شود:دو دسته تقسیم می ها بطور کلی بهمسمومیت

بطـور  ر زمانی کوتاه وارد بدن شود شود که سم با مقادیر زیاد و دزمانی ایجاد می مسمومیت حاد : •

هاي کار کم اسـت مگـر در   ي حاد باالست و موارد آن در محیطهامعمول مرگ و میر در مسمومیت

از مخازن کارخانه یونیون کارباید  1984حوادث ناشی از کار. بعنوان مثال نشت ایزو سیانات در سال 

از اهـالی   نفـر  5000در محل کارخانه و  نفر کارگر 500در بوپال هند منجر به کشته شدن بیش از 

  شهر بوپال شد.

زمانی ایجاد می شود که سم با مقادیر مختلـف در دراز مـدت وارد بـدن شـود.      مسمومیت مزمن: •

پس از گذشت زمان طوالنی ظاهر  هاي شغلی از نوع مزمن است و عالئم مسمومیتاغلب مسمومیت

 به وجود این مسمومیت در بین کارگران پی برد . شود البته با آزمایشات پاراکلینیکی میتوانمی

  هاي ورود مواد شیمیایی به بدن در محیط هاي کارراه §

لیتر هوا را به درون ریه خود فرستاده و یا  5/0انسان در هر بار عمل تنفس حدود  : از طریق استنشاق - 1

تحتانی شامل برنش ها  از آن بیرون میکند. دستگاه تنفس از دو قسمت فوقانی شامل بینی گلو و قسمت

تواننـد  ی موها اولین موانعی هستند که میوکیسه هاي هوائی یا آلوئولها تشکیل شده است. در داخل بین

حنجره، نـاي و نـایژه    از ورود مواد جامد به دستگاه تنفس جلوگیري کنند همچنین رطوبت داخل بینی
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بخارات و ذرات بسیار کوچک ممکن است از  شوند مقداري از این مواد گرفته شوند ولی گازها وباعث می

ار زیـادي از  این موانع عبور کرده و خود را به انتهاي دستگاه تنفس برسانند همچنین ممکن اسـت مقـد  

 .دهاي مرطوب دستگاه تنفس جذب بدن شونآنها از طریق جداره

بداخل ریه ها راه  رو سمومی کهمترمربع است و از این  150ها وجود دارد حدود سطح جذبی که در ریه

  یابند ممکن است به مقدار زیادي جذب شوند.می

در ارتباط با گرد و غبارها و مواد جامد نفوذ یک سم بستگی به بعـد ذرات دارد و هـر قـدر انـدازه ذرات     

اصـوالً   µ 10که ذرات بزرگتر از ها میرسد بیشتر است بطوريکوچکتر باشد مقداري از آن که به آلوئول

ها به دو دسـته  هاي ریوي برسانند. از این رو ذرات را بر حسب قطر آنحبابچهد خود را بداخل توانننمی

   کنند.تقسیم می ذرات قابل استنشاق و ذرات غیر قابل استنشاق

باشند و ذرات غیرقابل استنشاق با می µ10که داراي قطري کمتر از  ندستشاق ذراتی هذرات قابل استن

  داراند و به ریه نمی رسند. را  µ10قطري بیشتر از 

در این طریقه ورود مواد به بدن ، عالوه بر اثر سمی که این سموم بعد از وارد شدن در بدن اعمـال مـی   

موکونیـوز و عـوارض وخـیم ریـوي     وکنند در محل ورود نیز ممکن است ضایعاتی از قبیل تورم ریوي، پن

  دیگر نیز بوجود آورند.

  از طریق پوست  - 2

ه ممکن است یک سـم از طریـق آن وارد بـدن شـود راه     دومین راهی ک

پوست سالم یک سد مقاوم در برابر ورود مـواد سـمی بـه    . پوستی است 

با این وجود برخی از مواد به ویژه مواد محلول در چربی بـه    ،بدن است

هاي خونی موجـود در زیـر   سهولت از این راه عبور کرده و از طریق رگ

شـوند. چنانچـه پوسـت بـه     ن منتقل مـی هاي دیگر بدپوست به قسمت

لی مانند زخم ، خراش و سـوختگی سـالمت خـود را از دسـت داده     دالی
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   .شدورود مواد از این راه، تسهیل خواهد  ،باشد

، خـارش،  یا قرمزي پوسـت بعضی از آنها فقط تولید اریتم  .ی روي پوست بسیار متفاوت استاثر مواد شیمیای

خـی  شـود و بر رات بنام حساسیت موضعی شـناخته مـی  که بطورکلی این اث ،کنندمیالتهاب و گاهی سوزش 

کنند و عالوه بر اینکه از این راه وارد بدن می شوند باعث خشکی پوست چربی هاي پوست را درخود حل می

هاي هاي آلی و برخی خاصیت خورندگی و سوزانندگی داشته و ممکن است ایجاد زخممانند حالل گردند،می

ی در مقایسـه بـا مـواد    رکلی مواد قلیـای مانند اسیدها و قلیاها. الزم بذکر است که بطو ،عمیق نمایندساده تا 

  ها بیشتر از مواد اسیدي است. از این رو اثرات آن ،نددر پوست داراسیدي خاصیت نفوذ بیشتري 

مـو بـه غـدد    هـاي  بگذارند از طریق فضاي ریشهبرخی از مواد نیز ممکن است بدون آنکه اثري از خود بجاي 

  .چربی رسیده و جذب شوند

عالوه بر عدم سالمت پوست ، خیس بودن پوست و زمان تماس با مواد سمی از جمله عوامل موثر در جـذب  

  پوستی است و گاهی فاکتورهاي ژنتیک مانند رنگ پوست در جذب یک ماده از راه پوست موثر است.

   گوارشی از طریق سیستم  -3

-ل عـادات غلـط کـارگران و بـی    شوند مگر به دلیوارد بدن نمیگوارشی  ستمیس قیراز طمعموال واد سمی م

از  برخـی  به عنوان مثال. در رعایت مسایل بهداشتی در محیط کار و محل هاي آلوده دقتی آنهاتوجهی و بی

مـوي  قلماننـد گذاشـتن    ،گذارنـد باشیاء و ابزار کار خود را در دهـان   رگران عادت دارند که در هنگام کار،کا

  .گذاشتن میخ در دهان توسط نجارها و یا هاحاوي رنگ در دهان توسط نقاش

-ها قبل از صرف غذا میهاي آلوده و یا عدم توجه به شستشوي دستمیدن در محلهمچنین خوردن و آشا

 گـوارش وارد بـدن نمایـد.   دسـتگاه  ها چسـبیده را از طریـق   تواند مقدار زیادي از مواد شیمیائی که به دست

ها، ضمن رعایت بهداشت دستاین براي پرهیز از ورود مواد شیمیایی از طریق سیستم گوارش الزم است بنابر

براي صرف وعده هاي غذا و نوشیدن چاي از محل هاي استراحت که جدا از محل کار بوده و عـاري از مـواد   

  باشند، استفاده شود.شیمیایی می
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  فیزیکی ی بر مبناي حاالتیتقسیم بندي مواد شیمیا •

ي رود در حالیکه گـاز بـه مـاده ا   ادف هم بکار میکلمه گاز و بخار عموماً بصورت متر گازها و بخارات : .1

-اي گفته میبصورت گاز باشد و بخار به ماده mmHg 760و فشار  C  o 25گفته می شود که در حرارت 

  شود که در این شرایط بصورت جامد یا مایع باشد.

گرچه ممکن اسـت ضـایعات پوسـتی یـا     کنند گاز یا بخار با بدن تماس پیدا می مواد شیمیائی که به صورت

لـی بـدن و ایجـاد مسـمومیت     ولی خطر واقعی خود را با وارد شدن در محـیط داخ  ،ریوي وخیم ایجاد کنند

  کنند.اعمال می

تگی، عات در آن بصورت سوخاعمال خطر مواد شیمیائی مایع در اثر تماس پوستی وتولید ضای مایعات : .2

سرطان و غیره است جذب مواد شیمیائی از طریق پوست و یا خورده شدن آن و جذب از طریق  ،درماتوز

  .گوارش ایجاد مسمومیت خواهد نمود دستگاه

، منجـر بـه عـوارض    هاي پوستی با جامداتی که ذاتاً ممکن است داراي سـمیت باشـند  تماس  جامدات: .3

س، پوسـت و گـوارش نیـز ممکـن اسـت منجـر بـه ایجـاد         شود. ورود این مواد از طریـق تـنف  پوستی می

 مسمومیت شود.

که در مایعات و جامدات ممکن است بصورت مواد معلق درهوا قرارگیرند. ذرات میکرو سکوپی جامد یا مایع 

ذرات میکرو سکوپی جامد یا مایع  ،شود. در مقابلآئروسل نامیده می  یابند، انتشار و پراکندگییک فاز گازي 

نامیـده  هیدروسـل    یابنـد،  انتشار و پراکندگییک فاز مایع مانند آب  که در

ها ممکن است در محـیط کـار بـه صـور زیـر      ها و هیدروسل. آئروسلشودمی

  :وجود داشته باشند

گرد و غبار در اثر تجزا یافتن مواد مختلف جامـد بـه    : (Dust)گرد و غبار 

اعمـال مکـانیکی    .شودذرات بسیار کوچک تشکیل شده و در هوا شناور می 
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مثل خرد کردن ،اره کردن، شکستن،ترکانیدن، مته کردن ، سائیدن و غیـره از جملـه اعمـالی اسـت کـه در      

اندازه ذرات گرد و غبار ممکن است ماکروسکوپی یا میکروسکوپی  .صنایع منجر به ایجاد گرد و غبار می شود

بطور کلی بیماریهـائی   .یا آلی ) و یا حیوانی باشدباشد و منشاء آنها ممکن است گیاهی ، شیمیائی ( معدنی 

   نامیده می شوند. وکونیوزمنو که توسط گرد و غبارها بوجود می آیند

مه در اثر کندانسه شدن بخارآب در شرایط خاص فیزیکی ( حرارت و فشـار )   : (Fog)مه و  (Mist)میست 

اري از مواد آلوده کننـده محـیط را بصـورت    ایجاد شده و معموالً با چشم قابل رویت است و ممکن است مقد

  هیدروسل در خود داشته باشد . 

شـود اطـالق میگـردد ماننـد     که بصورت مایع در فضا پراکنده میمواد شیمیائی مختلف  بهمعموالً   :میست

   .میست اسیدها

حـاوي   شود و عبارت اسـت از ذرات بسـیار ریـزي کـه    دود در اثر احتراق ناقص ایجاد می : (Smoke)دود 

  . ربن و سایر مواد قابل احتراق استمقادیر زیادي ک

از تصـعید از مـواد مـذاب     که در اثر تراکم گازها بعد ندستذرات جامدي هدمه یا دود فلز:   (Fume)فیوم 

ایـن ذرات   .ها معموالً با یک واکنش شیمیائی خصوصاً اکسیداسـیون همـراه اسـت   تولید دمه .شودتولید می

هاي انتهـائی دسـتگاه تـنفس    و خود را به قسمت بودهاستنشاق  و از این رو به سهولت قابلاند بسیار کوچک

بدین معنی که این ذرات در هنگام تصادم به  ،استا ها خاصیت فلوکوالسیون آنهاز اختصاصات دمه .برسانند

سـایر گـرد و   در حالیکه این خاصیت بـراي   ،آورندشده و ذرات درشت تري را بوجود مییکدیگر بهم متصل 

  غبارها وجود ندارد . 

شده و اصطالحی اسـت کـه بـه     گرفته Fog و   Smokeدو کلمه ترکیب از  اسموگ : (Smog)اسموگ

هزار نفر از اهالی این  4اسموگ لندن باعث مرگ  1952شود. در سال هاي وسیع اتمسفري گفته میآلودگی

هاي فسیلی و از بدلیل استفاده از سوخت 2SO  گازشهر شد. علت این حادثه از یک طرف ایجاد مقادیر زیاد 

  ورژن یا وارونگی در این شهر بود.د شرایط اینطرف دیگر وجو
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  تقسیم بندي مواد بر مبناي محل اثر •

  شود.ر محل ایجاد به دو دسته تقسیم میاثرات یک سم از نظ

ل تماس سم با بـدن بوجـود   در مح اثراتی است که معموالً در محل ورود سم به بدن و یا اثرات موضعی :

هاي آلی. این اثرات عالوه بر آید مانند اثر سوزاننده اسیدها یا قلیاها و حل شدن نسج چربی بوسیله حاللمی

هـا، تحریـک مجـاري تنفسـی و اسـهال و      پوست ممکن است در مخاط بدن نیز بوجود آیند. قرمـزي چشـم  

  ضعی یک سم نسبت داد.استفراغ را در بسیاري از موارد میتوان به اثرات مو

تـوان  آید این اثرات را مـی در بدن بوجود می اثراتی است که بعد از جذب و توزیع سموم اثرات سیستمیک:

  بر حسب نوع سم جداگانه مورد مطالعه قرار داد.

ارات که اسنتشاق بخـ کند در حالیجاد سرطان آنژیوسارکوم کبد میای P.V.Cبعنوان مثال استنشاق بخارات 

  شود.به لوسمی منجر می بنزن

  تقسیم بندي مواد شیمیائی بر مبناي اثرات فیزیولوژیکی  •

این تقسیم بندي زیاد رضایت بخش نیست زیرا اثرات فیزیولوژیکی یک ماده در بسیاري از موارد بـه غلظـت   

ده بـا  آن بستگی دارد. مثالً ، یک ماده با غلظت زیاد ممکن است باعث بیهوشی شده در صورتی که همان ما

هاي زیاد بیهوشی غلظت کم ممکن است روي سیستم دیگري از بدن اثر کند. به عنوان مثال بنزن در غلظت

  شود.آور است و در غلظت هاي کم با تخریب سیستم خونساز بدن باعث سرطان خون می

  آنها بصورت زیر است:تقسیم بندي مواد شیمیائی بر مبناي اثرات فیزیولوژیکی 

  ئی تحریک کننده و التهاب آورمواد شیمیا -1

شوند. نکته بسیار مهم در مورد باشند و باعث ورم مخاط میاین مواد غالباً اثر سوزاننده داشته و تاول آور می

   این مواد در درجه اول، مسئله غلظت آنها است که مهمتر از فاکتور زمان و طول مدت تماس است.
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با انسان باشند ممکن است باعث خفگی و مرگ شـوند. از جملـه    این مواد چنانچه با غلظت باالیی در تماس

این مواد میتوان از اسیدها، قلیاها ، بی اکسید و تري اکسید ازت،کلر ، اکسید هاي گوگرد، ازون و غیـره نـام   

  برد.

  مواد خفگی آور -2

فقان آور ساده و مـواد  توان آنها را به دو دسته مواد خشوند و میاین مواد باعث اختالل در اکسیداسیون  می

  خفقان آور شیمیایی تقسیم نمود.

مواد خفقان آور ساده: از نظر فیزیولوژیکی اثر سوء ندارند، ولی با رقیق کردن هوا و اکسیژن موجـود   -

در آن باعث پائین افتادن فشار نسبی الزم جهت اشباع خون از اکسیژن براي تنفس نسوج می شوند 

تـوان از  یژن در هوا در جدول زیر آورده شده است.بعنوان مثال میاثرات ناشی از کاهش درصد اکس

ازت، انیدریدکربنیک و ترکیباتی که به مقدار کم در جو وجود دارند مانند اتان، هلیوم ، هیـدروژن ،  

  متان و غیره  نام برد.

  جدول تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن در مقابل کاهش درصد حجم اکسیژن هوا

  تغییر حاالت فیزیولوژیکی بدن  ود درهوادرصد اکسیژن موج

%18  

%16  

%12  

%10  

%8  

  حداقل درصد مورد نیاز بدن

  افزایش تعداد نبض و تنفس همراه با سردرد و سرگیجه

  تهوع و سرگیجه همراه با کاهش توان عضالنی

  رنگ پریدگی و از دست رفتن حواس

  دقیقه 8الی  7بیهوشی و غش و مرگ ظرف مدت 
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-یه ها به بافت ممانعت میاز حمل اکسیژن توسط خون از راین مواد   شیمیائی: خفقان آور دموا -

دهند. به عنوان مثال منوکسیدکربن بـا هموگلـوبین ترکیـب    د و یا اجازه مصرف اکسیژن را نمیکنن

کنـد ،  وگلـوبین بـا اکسـیژن جلـوگیري مـی     از ترکیـب هم با ایجاد این ترکیب بسیار پایدار، شده و 

اکسـیژن توسـط هموگلـوبین    یلین و دي متیل آنیلین با ایجاد متهموگلوبینی از حمل ها ، آننیتریت

نمایند. سیانور وهیدروژن سولفوره اکسیژنه شـدن نسـوج را هـر چنـد کـه خـون داراي       ممانعت می

  .کندمختل می، باشداکسیژن کافی 

  مواد بیهوشی آور و مخدر -3

یـدروکربورها.  ماننـد ه  ،اثرات تخدیري و رخوت آور دارنداین مواد، موادي هستند که بر روي سلسله اعصاب 

یابنـد و از  ها تجمع مـی ، در چربیمحلول هستند از این رو هنگامی که به بدن وارد شوند این مواد در چربی

گیـرد. در  ها قرار می، این سیستم مورد هجوم حاللشده است ساختهآنجا که سیستم عصبی بدن  از چربی 

گیرد که ز مغز دپرسیون سیستم عصبی نام میاین عج .شوددریافت پیام عاجز میارسال یا این حالت مغز از 

  ، متفاوت است.آنبر حسب شدت  ،عالیم آن از یک سرگیجه مختصر تا بیهوشی و مرگ

  سموم سیستمیک  -4

ب د مانند موادي که بـه کبـد آسـی   بدن اثرات مخرب دارنبر روي یک ارگان یا یک سیستم خاص این سموم 

  .زنند مثل اغلب هیدروکربورهاي هالوژنهمی

   ؛مانند متانول و سولفور دو کربن ،گذارنداثرات سمی  میموادي که روي اعصاب 

  ؛مانند بریلیوم ،کادمیوم و سرب ،ها تجمع می یابندموادي که در استخوان

  ؛مثل سیلیس و آزبست ،شوندموادي که باعث فیبروز ریه می

   ؛مثل چسب و سایر گرد و غبارهاي آلی ،گردندحاالت آلرژي میموادي که باعث ایجاد 
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  سموم کارسینوژن ، موتاژن و تراتوژن: -5

نماینـد و بـا اخـتالالت    سلول ایجاد تغییـر مـی   DNAدر ساختمان  وکنند هر سه دسته مشابه هم عمل می

از آنجا کـه در عـین حـال بـا     ولی  ،توارثی باعث می شوند که تکثیر سلولها از روند طبیعی خود خارج گردد

  اند.دارند به سه دسته تقسیم شده یکدیگر اختالفاتی را

از این رو بسته به نـوع  و نمایند هاي مختلف میسلول DNAایجاد موتاسیون در  مواد کارسینوژن: -

به این ترتیب یـک سـم ممکـن     از بدن ممکن است دچار آسیب شوند.ی هایسم، دستگاه یا دستگاه

را روي سیسـتم  که سـم دیگـر ایـن اثـرات     در حالی ،کارسینوژنی روي کبد داشته باشداست اثرات 

  نماید. خونساز ابقا

شوند و در نتیجه این تغییر ممکن اسـت  جاد موتاسیون در سلولهاي جنسی میمواد موتاژن باعث ای -

ط به عنوان که سم فقدر صورتیانتقال صفتی از یک نسل به نسل دیگر دچار اختالل گردد. بنابراین 

  .باشدفاقد عالئم بالینی  ظاهراً فرد در معرض ممکن است ،موتاژن باشد

موادي هستند که چنانچه زن بارداري در معرض آن قرار  مواد تراتوژن یا مواد با سمیت جنینی: -

و در نتیجـه   نمایـد بدون آنکه ژن مادر تغییر نماید، در سلولهاي جنین ایجاد موتاسیون مـی   ،گیرد

خصوصـاً   ،مرحله خطرناك در این مورد سه ماهـه اول حـاملگی   .ار نقص عضو خواهد شدجنین دچ

  حاملگی است.ابتداي  40تا  23روزهاي 

  )OEL )Occupational Exposure Limitمواد شیمیایی  مواجهه شغلی با حدود مجاز •

. ایـن  گیرندظر میدر نمواجهه عنوان حدود مجاز ی موجود در محیط کار حدودي را تحت براي مواد شیمیای

   :شود از جملهتفاوت به اسامی مختلفی نامیده میهاي محدود در کشورهاي مختلف و سازمان

TLV: Threshold Limit Value (ACGIH) 

 MAC: Maximum Allowable Concentration   
PEL: Permissible Exposure Limit (OSHA) 

REL: Recommended Exposure Limit (NIOSH) 
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که با کارکردهـاي گونـاگون و مکمـل     شوددر سه گروه بیان می مجاز مواجهه شغلی با مواد شیمیایی حدود

  :ارائه شده است

  Time Weighted Average (OEL-TWA)یزمان - یمتوسط وزن - 1
 Short Term Exposure Limit (OEL – STEL ) حد مواجهه شغلی کوتاه مدت - 2

 )OEL – C) ceiling حد مواجهه شغلی سقفی  - 3

زمانی به تنهایی یا همراه با حد مواجهه سقفی کاربرد دارد. اگر میزان  –براي اکثر عوامل، حد متوسط وزنی 

مواجهه شاغلین از هر یک از سه حد ارائه شده، فزونـی یابـد، احتمـال مخـاطرات شـغلی ناشـی از آن مـاده        

نوع حد  یینشیمیایی محیط کار، تع شیمیایی وجود خواهد داشت. بنابراین زیربناي هر برنامه ارزیابی عوامل

  باشد.مجازمواجهه شغلی آن و انتخاب روش پایش آن می

ضرورتا به معنـی اثـرات یکسـان یـا     در مواردي که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیایی با هم برابر باشند،

اشند. اگر چه حدود مشابه آنها نیست، بلکه ممکن است هریک از آنها اثرات کامال متفاوتی از یکدیگر داشته ب

باشد، اما براي براي غلظت مواد شیمیایی موجود در هواي اشتنشاقی می تقسیم بنديمجاز ارائه شده در این 

 برخی از آنها ممکن است مواجهه پوستی نیز امکان پذیر باشد.

 1(OEL-TWA)زمانی -متوسط وزنی •

ساعت کار در هفته به طوري  40وزانه و ساعت کار ر 8عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در 

که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریبا در کلیه کارگران باعـث ایجـاد عارضـه نـامطلوبی نگـردد      

ساعت نباشـد و در ایـن    16ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از  8مشروط بر آنکه فاصله زمانی بین پایان 

-رود دستگاهگمان می امل تشدید کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند.مدت با همان مواد شیمیایی یا عو

ساعت کار را دفع نمایند و یا بوسیله پدیده هاي بیولوژیکی خنثی  8هاي دفاعی بدن بتوانند سموم حاصل از 

ن نمایند. باید در نظر داشت که گرچه در برخی از موارد محاسبه غلظت متوسط هفتگی ( بدون در نظر گرفت

                                                
1 TWA: Time Weighted Average 
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باشـد و بایـد   ساعت کار روزانه می 8با شرط  روزهاي کاري) ممکن است مناسب باشد، اما حدود تعیین شده

  متوسط غلظت روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.

کمتـر یـا بیشـتر    از روز باید بخاطر داشت که اعداد ذکر شده بصورت معدل بوده و ممکن اسـت در سـاعاتی   

  :می توان از رابطه زیر استفاده کرد ،وزنی زمانی محاسبه متوسط  براي . گردد

n

nn

TTT
TCTCTCTWA

+++
+++

=
..........

........
21

2211

  
 مدت زمان تماس با آن ماده است. Tغلظت ماده آالینده و  Cمتوسط تماس کارگر،TWAدر این رابطه  

 2(OEL – STEL) شغلی کوتاه مدت مجاز مواجههحد  •

 با یک عامل شیمیایی که در )ايدقیقه 15(حد اکثر زمانی  -عبارت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزنی 

هیچ  . این در شرایطی است که دربدون آنکه عوارضی را ایجاد کندتوان با آن مواجهه داشت، کوتاه مدت می

ساعته  8 حتی اگر میانگین مواجهه ،زمانی از یک شیفت کاري نباید غلظت آن عامل از این حد بیشتر باشد

  .باشد OEL-TWA کمتر از حد ،شاغلین

 OEL-STEL  هـاي کمتـر از آن   توان براي کوتاه مدت بـا غلظـت  میغلظتی از یک عامل شیمیایی است که

 زیر را ایجاد کند: جهه داشت، بدون آنکه عوارضموا

  تحریک •

  هاي بافتی مزمن یا غیر قابل برگشتآسیب •

  زواثرات سمی وابسته به نرخ د •

از  ا عکس العمل هاي فرد را براي دور شدنو ی به حدي که باعث ایجاد حادثه شده خواب آلودگی، •

  عامل حادثه ساز مختل ساخته و یا کارایی وي را کاهش دهد.

STEL مزمن داراي اثرات حاد  یشده است که عالوه بر اثرات سم هیتوص ییایمیبراي آن دسته از مواد ش

 ایباالي آنها در انسان غلظت هاي  از تماس کوتاه مدت با یحاد ناش یهستند و اثرات سم زیشناخته شده ن
                                                

٢ Short Term Exposure Limit 
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تجاوز  قهیدق15از  دینبا TWAتا  STEL نیبا غلظتهاي ب یگزارش شده باشد. زمان مواجهه شغل وانیح

ساعت کار مداوم تکرار  8مرتبه در طول  4تواند حداکثر تا  یاي مقهیدق 15مواجهه  یدوره زمان نیا د،ینما

  نباشد. قهیدق 60اي کمتر از قهیدق 15دو دوره  نیمشروط بر آنکه فاصله ب ،شود

  قادر به حفاظت شاغلین از اثرات مذکور نخواهد بود. STEL بیشتر از حد مجاز باشد، لزوماTWAًاگر 

   3OEL – C سقفیمجاز مواجهه شغلی حد  •

مجـاز    زیـ لحظه ن کیبراي  یحت ،از آن حد شیب یکه مواجهه شغل ییایمیاز ماده ش یعبارت است از غلظت

در  دینمونه برداري با، نباشد ریپذامکان OEL-Cبا  سهیبراي مقا ییایمیاي ماده شش لحظه. اگر سنجستین

 یبـراي برخـ   شود. دهدا صیتشخ یاز حد سقف شتریب ایانجام شود تا مواجهه معادل  یحداقل زمان کاف کی

 کیـ ولوژیزیتوان برحسب اثـرات ف  یمواد م ریکاربرد دارد و براي سا TLV-Cمواد مانند گازهاي محرك فقط

حـد   3هرگاه غلظت ماده شیمیایی در هواي محیط کار، از یکـی از   دو حد مجاز استفاده نمود. ای کیآنها از 

  افراد حاضر در محیط کار وجود خواهد داشت.مذکور تجاوز نماید، امکان مخاطره براي 

 محدوده هاي نوسان •

بـه دلیـل عـدم     منتهـی  ،ده اسـت آنهـا معـین شـ     OEL-TWA کـه  تعداد کثیـري از مـواد شـیمیایی   براي 

تعیـین شـده و مـورد    محـدوده هـاي نوسـان    ، هسـتند  OEL-STEL فاقدوجوداطالعات کافی سم شناسی، 

گیرند. در صورتی که میانگین غلظت مواجهه هشـت سـاعته کـارگران بـا ایـن مـواد کمتـر        استفاده قرار می

   ز حد مجاز آنها باید کامال کنترل شود.باشد، نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر ا آنها  OEL- TWAاز

دقیقه در خـالل یـک روز    30براي حداکثر OEL-TWA برابر 3نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می تواند تا 

  .نباشد OEL-TWA کاري باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر بیشتر از

 OEL-TWA برابـر  5نبایـد از  تحت هیچ شرایطی دامنه نوسانات مواجهه کارگر حتی براي یک لحظـه هـم   

  تجاوز کند.

                                                
٣ ceiling 
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 با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی TWAو  STEL مقایسه حد مجاز مواجهه شغلی •

شـود و   شتریاز آن حد ب دینبامواد آالینده که غلظت است  ینی) مرز معOEL-C( یسقف  یحد مواجهه شغل

متوسط سنجش  یحد تماس شغل کهیحالدر رد، دا یشود که غالباً اثرات آن یاز مواد استفاده م یبراي گروه

 یدر طـ  رایسازد ز یرا مجاز مآن  باالتر از ریمشروط نوسان مقاد طور) حدي است که بOEL-TWA( یزمان

-نییپا ایتواند به باالتر  یشود غلظت ماده م یم نییآن تع )OEL-TWA(  یکه متوسط سنجش زمان یزمان

حـد تمـاس    نیی. براي تعدیباالتر از آن را جبران نما ریز مقادکمتر ا ریمشروط بر آنکه مقاد د،ینوسان نما تر

 نیـی بـراي تع  یکوتاه مدت و مختصر استفاده نمود ول ريینمونه گ کیتوان از  ی، م) OEL-C( یسقف یشغل

  است. ازیدوره کامل کاري ن کی ای فتیش کینمونه در  یتعداد کاف )OEL-TWA(  حد

  :Material safety data sheet)یا  SDS (شیمیایی مواد اطالعات ارایه •

 آن خطرات از و بشناسد را دارد کار و سر آن که با شیمیایی مواد که است الزم و دارد حق فرد هر که آنجا از

 بروشـور  در یـا  و باشـد  شـده  درج مواد شیمیایی ظروف برچسب روي اطالعات این است باشد، ضروري آگاه

  .دگیر قرار کننده اختیار مصرف در آن همراه

 مواد با ایمن کار براي نیاز مورد اطالعات که هستند هاییبرگه شیمیایی ماده ایمنی اطالعات هاي برگه

  سمیت، ماده، خصوصیات نظیر اطالعاتی حاوي MSDSآورند. معموالً یک  می فراهم را خطرناك شیمیایی

هاي روش ناسازگار، مواد از زيجداسا مثال عنوان به استفاده هنگام در الزم احتیاطات و بودن پذیر واکنش

فردي  حفاظت وسایل و تهویه سیستمهاي اضطراري، اقدامات و اولیه هاي کمک ماده، جابجایی و کار صحیح

 ایمنی اطالعات هايبرگه نام به هابرگه این )GHSسیستم هماهنگ سازي جهانی ( باشد.  در الزم می

)SDSاست. گردیده پیشنهاد استاندارد فرمت یک آنها نمودن ) نامیده شده و براي هماهنگ  
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 دمـوا  تهیـه  بـراي  را MSDS هـاي برگـه  کـه  موظفنـد  شیمیایی مواد کنندگان وارد و سازندگان کلی بطور

 MSDSبـر   عـالوه  شـوند، مـی  تهیه کشور از خارج از که موادي. نمایند عرضه و تهیه خود تولیدي خطرناك

 ضـمناً . باشـند  نیـز  کننـده  وارد داخلـی  هـاي شـرکت  بـه  طمربـو  تماس جزئیات داراي باید خارجی کمپانی

 و خریـداران  بنـابراین . گیرد قرار نظر مد آنها از استفاده در باید نیز مواجهه شغلی مجاز و حدود استانداردها

 اسـتفاده  دسترس در کار محیط در و تهیه را MSDSهاي  برگه که دارند وظیفه محیط کار ایمنی مسئولین

  قرار دهند. انگرکار و کنندگان

 ها،برچسب  و هالیبل روي ها،قوطی داخل مواد محتواي و شیمیایی مواد خصوصیات و ضروري اطالعات درج

 اثـرات  بـه  مربـوط  اشـتعال)، اطالعـات   حـرارت  درجـه  جـوش،  نقطـه  ذوب، نقطـه ( فیزیکـی  اطالعات نظیر

 بـا  مسـمومیت  عالیم آن، زاییسرطان و خطر) کالس(طبقه بندي آن، مضرات و سمیت میزان و فیزیولوژیک
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 هـوا،  در آن انتشار امکان شیمیایی، مواد از خطرات اطالع ظروف، در محتوي و تشکیل دهنده شیمیایی مواد

-آن کمـک  با مناسب فردي حفاظت وسایل و زاید مواد شرایط دفع انبارداري، پذیري، شرایط واکنش میزان

  مسمومیت. عالیم بروز و شیمیایی مواد با تماس صورت در الزم اولیه هاي

  بروشور در تکمیلی اطالعات و شیمیایی مواد ظروف روي اختصاري عالیم همراه خوانا برچسب نصب 

  مربوطه.

 و قابل اشتعال خورنده، سمی، خطرناك، مواد براي هشدار جهانی استاندارد نشانه هاي و عالیم با آشنایی 

  .شیمیایی مواد ظروف روي اکتیو رادیو و انفجار
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  یا اصول مهندسی انسانیارگونومی  •

یکی دیگر از عوامل زیان آور محیط کار در اثر عدم رعایت 

مطرح  ارگونومیتناسب کار با بدن انسان تحت عنوان عوامل 

مانند  علم بکارگیري علوم مختلف شود. ارگونومیمی

 ،ايبهداشت حرفه ،علوم محیطی ،مهندسی ،مدیریت

 ،طراحی ،اقتصاد،علوم کامپیوتر ،جامعه شناسی ،روانشناسی

براساس  است. آناتومی و سم شناسی ،فیزیولوژي ،بیومکانیک

انسان و  اي علمی است که در ارتباط با فهم تعامالت بینالمللی ارگونومی، ارگونومی رشته تعریف انجمن بین

ها در طراحی ها و روشاصول، داده رگیري نظریه (تئوري)،باشد که در عمل بکادیگر اجزاي یک سیستم می

ینه سالمتی افراد و به يباشد که هدف آن ارتقاه انسان میهاي مورد استفادسیستم ها و محیط محصوالت،

باشد. ارگونومی به هماهنگی چیزهایی که در تعامل با انسان است مانند سازي عملکرد کلی یک سیستم می

هاي انسان نیازها، توانایی ها و محدودیت کند تا مطابقمک میسازمان، وظایف و محصوالت ک شغل، محیط،

  د.وشطراحی 

 اهداف ارگونومی •

رسیدن به  سازمان و براي کارکناندوسویه ارگونومی  فاست. اهدابهره وري و کارایی  ،رفاه ،راحتی و رضایت

رسند و سازمان نیز با  به رفاه می بهداشت، ایمنی، راحتی و رضایت شغلیاست. کارکنان با دسترسی به  رفاه

توانند با در اینصورت کارکنان با داشتن رفاه می .رسدبه رفاه می کیفیت وانعطاف پذیري عملکرد، بهره وري،

 در رفاه سازمان مؤثر باشند.، کاهش غیبت و جابه جایی نیروي کار، مشارکت بیشتر و تعهد به تغییر

  

  اختالالت اسکلتی عضالنی  •
ها، اعصاب،  مثل رباط  بدن نرم هاي بافت که اییه آسیب یا اختالالت

 هاي خونی، مفاصل، دیسک هاي عصبی، رگ ها، عضالت، سیستم تاندون
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 اسکلتی اختالالت وقوع به خاصی شغل در وظایف انجام و کار محیط کههنگامی کند.می درگیر  نخاعی را

  ویند.گ کار با مرتبط عضالنی اسکلتی اختالالت را آن کنند کمک عضالنی

  عضالنی اسکلتی اختالالت هاينشانه و عالئم •
با ابزار (گرفتن چنگش نیروي حرکت، کاهش دامنه توان کاهشعضالنی می اسکلتی از عالئم اختالالت

هاي آن  روزانه را نام برد و نشانه امور انجام در شکل اندام  و ناتوانی عضالت، تغییر عملکرد ، فقداندست)

 ست.ا هاسفتی در اندام و عضالت، التهاب خارش، ناراحتی، گرفتگی و زشحسی، سو احساس درد، بی

  
  عضالنی اسکلتی دراختالالت مؤثر عوامل •
  تقسیم بندي نمود. فاکتورهاي فردي را می توان در سه دسته کلی بار کاري، شرایط کاري و مؤثر عوامل

 زمان یروي اعمالی بر بدن و مدتکاري با توجه به وضعیت نامناسب بدن ، انجام حرکات تکراري، ن بار

محیط  و سازمان کاري،فاکتورهاي روانی اجتماعیفعالیت مشخص می شود. شرایط کاري تحت تأثیر وجود 

استرسورهاي و شرایط فیزیکی، وضعیت پزشکی، ابعاد بدن، جنس، سن مانند فاکتورهاي فردياست و  کاري

   نیز مؤثر است. فیزیولوژیکی
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  عضالنی اسکلتی اختالالت ايفاکتورهریسک  •
ی و ارتعاش می باشد که هر تماس زیاد، استرس نیروي تکراري، اعمال ، حرکاتوضعیت نامناسب بدن شامل

 .شودکدام  بطور مختصر توضیح داده می

  وضعیت نامناسب بدن - 1
 و عمودي بصورتدر حالت نشسته،  بدن مناسب و طبیعی وضعیت

 حالت به پایین به ساق از پاها و امتداد یک در گردن و تنه، کمر

 وضعیتی ایستاده حالت در مناسب طبیعی و وضعیت، است عمودي

قرار  عمودي محور در امتداد یک در گردن و تنه و پاها که است

 وضعیتی که در آن بدن در حالت پیچش و خمش. داشته باشد

خم ، باشد بازوها باالي شانهو ، یا دستها باالي سر قرار داشته باشد

چمباتمه و حالت  زانو زده، خمش، پیچش، نقوز کرد، شدن سر

 هاروي تاندونتواند گویند که میمی وضعیت نامناسب بدنرا زدن 

وضعیت نامناسب  تواند بری که میعواملوارد کند.  عضالت فشار و

صرف  همنیرویی رد وضعیت نامناسبی در حین کار دارد فباشد این است که عالوه براینکه   بدن مؤثر

هم  دسترسی به باالي سرو  (بار استاتیک)بدن  حفظ وضعیت ثابتیا  کندآن وضعیت میدر خود نگهداشتن 

  .بلند کردن  بار در حال پیچش، کشش یا چرخشمانند  ،کنددارد که شدت آسیب را بیشتر می
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 تکراري حرکات - 2

کنند را حرکت تکراري  عمل استراحت ونبد و مکرر بطور اهماهیچه آن در که زیاد دفعات به عمل یک انجام

 تکراري کار ،شود تکرار یکبار دقیقه چند هر مشابه وظایف یا وظیفه یک کاري روز تمام در گویند. وقتی

 ی مانند طولعواملعالوه بر حرکات تکراري  و عضالت شود. هاتاندون روي فشار باعث تواندکه می گویند

نیاز نیز  مورد بدن و نیروي فعالیت، وضعیت درگیر، نحوه ضالتع حرکت، تعداد مدت انجام عمل، سرعت

یا در  بازو مکرر آوردن پایین و آوردن مانند باال ،باشد مؤثرشدت آسیب ناشی از حرکات تکراري  تواند برمی

  شوند.می محسوب تکراري کارهاي جمله از که تایپ بار و جایی ، مونتاژ، جابه بندي بسته هايفعالیت

   
 زیاد نیروي عمالا -3

 صرف کار انجام براي که ،است عضالنی تالش مقدار نیرو

تاندون،  التهاب ثتواند باعزیاد می نیروي شود، اعمالمی

توان نحوه می مؤثر عوامل مفاصل و اعصاب شود. از

 نوع شئ و زمان، وزن فعالیت،  مدت بدن، نوع وضعیت

اند آسیب به توکه می ،راه با اعمال نیرو نام بردهم چنگش

با وضعیت نامناسب بدن  همزمان دادن هل اب آچار مکرر چرخش هاکار با ابزارمانند  ،بدن را افزایش دهد

اعمال نیرو با وضعیت نامناسب دستها باالي سر و بازوها دور از بدن با  ، یاخمش به جلو و بازوها دور از بدن

ار با اعمال نیرو با وضعیت نامناسب با خمش به هل دادن بیا  کشیدن و غل ساختمانیاشمدر  خمش به جلو

 .جلو و حمل وزن زیاد بار در شغل انبارداري
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 تماسی استرس -4

سخت را استرس تماسی گویند،  شئ یک با تماس یا مخالف فشار

خونی شود.  ها و رگهاياعصاب، تاندون روي فشار ثتواند باعکه می

 توانتماسی را می استرساه با مؤثر بر آسیب بیشتر همر از عوامل

چنگش در ابزارها  تماس، تکرار استرس تماسی و قدرت زمان مدت

 حال در فشار مچ ها روي لبه تیز میز و صفحه کلیدرا نام برد مانند 

تماس رانها به یا  فشار آرنج بر لبه میزیا در کار با کامپیوتر  تایپ

ر گرفتن آن بطور در کار با ابزاو زیر میز بدلیل نبود فضاي ران

  .محکم در دست

   

     

  

 

 ارتعاش - 5

شود را می منتقل افراد بدن به آالت ماشین و تجهیزات از که مکانیکی انرژي

 و برقی مته و سمباده سنگ مثل مرتعش ابزارهاي با کار در .ارتعاش گویند

، ها، مفاصلتاندون روي تواندمیمنتقل شده  ارتعاش ، پنوماتیک هايدستگاه
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عوارض ارتعاش در اثر کار با  عضالت اثر بگذارد. از اعصاب و

 به رسانی خون شدن ختلتوان به ممی، ي مرتعشابزارها

 ، اشاره کردو مفاصل انگشتان،  و هادستنقاط انتهایی 

  .کنندکارگرانی که با پیکور و چکش بادي کار میمانند 

ام عضالنی روي اند اسکلتی ي اختالالتریسک فاکتورها

ند تواگذارد و میر میثا مچ و دست، شانه و گردن ،کمرهاي 

 ،شانه ،هاي گردنناراحتی و بیماريدرد و در دراز مدت 

 ایجاد کند.را  دست و مچ ، آرنج کمر

 

 

 آناتومی ستون فقرات •

مهره کمر و استخوان خاجی و دنبالچه تشکیل شده  5مهره سینه و  12مهره گردن و  7ستون فقرات از 

باشد. ستون مهره ها وظیفه نگهداري وضعیت عی قوس خاصی دارد و به شکل اس میکه در حالت طبی است

اي از یکدیگر مجزا شدند. ها بوسیله دیسک بین مهرهمهره .بدن و همچنین محل عبور کانال نخاعی است

 ه دارد. در اثرو توانایی ضد ضرب شتهبخش مرکزي انعطاف بیشتري داکه  ها از دو بخش تشکیل شدنددیسک

شود که باعث بیرون ها وارد میهاي نامناسب و حمل بار و موارد ذکر شده فشارهاي زیادي به دیسکوضعیت

  .شودمیو بیماري درد  ،بروز ناراحتی موجبکه  هدشزدگی دیسک و تماس با ریشه عصبی 
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  درد گردن •

ولی اگر  خمش گردن به سمت جلو ، قرار دارد در وضعیت طبیعی سر در راستاي گردن و تنه  بدون زاویه

، نیروي وارده از سر بر درجه 15بیشتر شود در زوایاي بیشتر از 

و بروز  هاي گردنبیشتر شده و باعث فشار روي مهره روي گردن

هایی مثل کار با در فعالیت بطور نمونه. شودضایعات دیسک می

کار با کامپیوتر ، کار با میکروسکپ، دندانپزشکی، رایشگري، آتلفن

به جلو و  براي دقت و کنترل در کار سر کارهاي دقیق کهو 

  تواند باعث بروز گردن درد شود. می، شودطرفین خم می
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  شانه درد •
در حالت طبیعی بازوها به بدن چسبیده و ساعد هم با زاویه 

گونه باال بردن و عقب کشیدن بازو هر .گیرددرجه قرار می 90

شود. بطور از تنه باعث وضعیت نامناسب می و دور شدن بازو

در فعالیت دندانپزشکی خم شدن  هاي نامناسبوضعیت نمونه

ها پیوتر و میکروسکپ باال رفتن شانهدر کار با کام، به جلو

هاي ساختمانی و حمل بار با بلند کردن بار سنگین و اعمال نیرو در فعالیت، بدلیل ارتفاع نامناسب سطح کار

  ،هاي نامناسبتوضعی. شودهاي مرتعش شانه درد ایجاد میها باالي سر و در کار با دستگاهدن دستو باال بر

برداشتن و بلند کردن ، ها باالي سردست، باال بردن شانه ها ،دور شدن بازو از بدن ،خم شدن به جلومانند 

  ند.باشمی علل شانه دردازنیرو و  ارتعاشر، حمل و جابه جایی با، بار سنگین

  کمردرد •
هاي ناتوانی فرد در انجام کارها باعث علل غیبتاست که بدلیل  هاي شغلیشایعترین بیمارياز کمردرد 

به فرد را  اضافیهاي تشخیص و درمان هزینه  براي همچنین .شودمیکاهش تولید و منجر به  از کار ناشی

وضعیت ر، طرفین و پیچش کم ،بعق، خم شدن به جلومانند  گونه وضعیت نامناسبهرکند. می تحمیل

، خم شدن مکرر، چرخش بدن، به روش غلط بلند کردن بار، هل دادن و کشیدن، کار تکراري، ایستا و ثابت

 .دنشوباعث بروز کمردرد می که ی هستندعلل شایعاز  ،نفیزیکی سنگی هايکار، ارتعاش
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روش نادرست باالترین میزان آسیب به کمر موقع بلند کردن بار به 

 زانوهاکمر خم شده و ( داریدوقتی به روش غلط باري را برمی است.

مرکز ثقل  کهمهره کمر آخرین وزن بار به  ، چند برابرباشد)صاف 

زانوها (نحوه صحیح آن  بهولی وقتی ، شودفشار وارد می است بدن

اي نیروي ماهیچه ،کنیدبار را بلند می )خم شده و کمر به حالت صاف

-ها وارد نمیستون مهره برزیادي کند و فشار به شما کمک میپا 

 .شود

  مچ درد •
هر  ،گیرددست در راستاي ساعد قرار میمچ در حالت طبیعی 

، جلو، گونه انحراف از وضعیت طبیعی یعنی خم شدن به طرفین

عقب و داشتن زاویه بین مچ و ساعد در طوالنی مدت موجب مچ 

عالوه بر وضعیت نامناسب مچ، فشار و نیرویی هم بکار می که مثل کار با ابزار  هاییدر فعالیت. شود درد می

باعث دارد که مچ  در وضعیت نامناسب قرار  در کار با کامپیوتر و استفاده از ماوس و صفحه کلید، ، یارود

 .شودبروز ناراحتی و مچ درد می
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 سندرم تونل کارپال •

یک برش عرضی از ناحیه مچ دست مجرایی وجود  . دردرم تونل کارپال استسن د،شایعترین بیماري مچ در

هاي ناحیه دست می شوند. بدلیل وضعیت دارد بنام تونل کارپال که از این مجرا اعصاب و رگهاي خونی وارد

فرد احساس بی ، عصب بر روي فشار در اثر شود و هاي این ناحیه دچار التهاب می تاندون ،نامناسب در مچ

هایی که مچ دست فعالیتدر  کند.پیدا میشدن در ناحیه مچ دست کرختی و سوزن سوزن ، درد ،سیح

ر سنگین کار با ابزار مرتعش و حمل بادر هاي تماسی و وضعیت نامناسب دارد، کارهاي تکراري، استرس

  تر است. ها شایعها بویژه خانمپیستیشود که در تاباعث بروز این بیماري می

  
 
 

  و نگهداري مواد دستی ول حمل اص •
  شود:اصل ارگونومی است که در اینجا به تعدادي از آنها اشاره می 17شامل 

اصالح چیدمان منطقه کاري، به حداقل رساندن جابه جایی دستی مواد و جابه جایی مواد سنگین با  

در همان ارتفاع کاري، استفاده از وسایل مکانیکی،  روش صحیح حمل دستی بار ، جابه جایی افقی مواد 

  پرهیز از خم شدن و چرخیدن هنگام حمل بار، ترکیب کار سنگین با وظایف سبک و ... 

  دهید. کاهش را بار دستی حمل -
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تکرار جابه . اصوال حمل دستی بار در همه محیط هاي کاري وجود دارد

جایی دستی مواد منجر به وضعیت نامناسب بدن و حرکات تکراري می 

می عث بروز اختالالت اسکلتی عضالنی و کمردرد می شود و شود که با

بهره وري را کاهش دهد. بهترین روش حذف حمل دستی و تواند 

استفاده از وسایل مکانیکی است. با جایگزینی وسایل مکانیکی به میزان 

زیادي خستگی و خطر آسیب دیدگی کاهش می یابد. بهره وري و 

و از بسیاري موارد مثل صرف  دسازماندهی جریان کار بیشتر می شو

توان مینیروي زیاد، حوادث، آسیب به کارگران و حتی خسارت به مواد 

 .نمودپیشگیري 

  خطرات و عالئم -
اختالل در  تواند منجر بهمی ،عدم رعایت اصول حمل و نگهداري مواد

کشش ناشی ، کشش عضالنی، نیروي بیش از حد، کمردرد، اندام فوقانی

نیاز به ، خسارت به تولید، دسترسی بیش از حد، از حرکات تکراري

 شود. سرخوردگی و لغزندگی، آسیب عضالنی، انرژي فیزیکی

    

  حمل دستی بار  آسیب ناشی از کاهش هايراهکار •
ü .براي جابه جایی مواد از گاري، چرخ دستی ها، وسایل چرخدار یا غلطک استفاده کنید  

جهت تسهیل در  مچنین بین ایستگاه هاي کار را بررسی کنید.جابه جایی مواد بین انبار و محل کار و ه

چرخ دستی هاي ساده با اندازه مناسب طراحی و  حمل و نقل، استفاده از چرخ دستی ها را در نظر بگیرید

به  یک ردیف از غلطک هایی که بتواند کاالها را با استفاده از مهارت و قطعات قابل دسترس بسازید. کنید و

دستی ستگاه بعدي انتقال دهد ایجاد کنید. از ظروفی استفاده کنید که بتواند به آسانی روي چرخ آسانی تا ای

 ها هل داده شود. جابجا شده یا بر روي غلطک
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ü استفاده متحرك نگهداري هاي قفسه از ضروري غیر تخلیه و بارگیري از جلوگیري براي 
  .کنید

 تخلیه و بارگیري باشد و داشته مناسب قفل و بوده چرخ دار هک کنید خریداري و طراحی ظروفی و ها قفسه

 فضاي .باشد در آنجا روان ها قفسه حرکت که کنید اصالح طوري را کار محل چیدمان .باشد آسانتر آن

 ها قفسه نگهداري براي را مکانی .گیرند قرار متحرك قفسه روي مرتب طور به کاالها تا کنید، فراهم کافی

 .نکنند مانع یا خطر ایجاد تا بگیرید نظر در گیرند نمی قرار استفاده ردمو که زمانی در

     
ü در طبقه چند هاي قفسه یا ها طبقه از مواد دستی نقل و حمل رساندن حداقل به براي 

  .کنید استفاده کار محل نزدیک
 محل نزدیک دیوار روي نصب با و کنید فراهم مختلف اقالم براي باز جلو طبقه چند هاي قفسه یا ها طبقه

 مختلف، هاي کاال یا مواد نوع هر کنید. براي متحرك چرخ نصب با را آنها و کنید استفاده دیوار فضاي از کار،
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 کنی وبه استفاده آنها مکان دادن نشان براي دیگر راهنماهاي یا ها برچسب از .کنید فراهم منظم مکانی

 .کنید اجتناب هستند، پایین بسیار و باال اربسی ارتفاع در که سطوحی از دسترسی، دشواري دلیل

   
ü  با استفاده از نقاله، جرثقیل و وسایل مکانیکی، حمل ونقل و جابه جایی دستی مواد را

  .کاهش دهید
میزهاي باالبر هیدرولیکی، عملکرد جابه جایی مواد را براي انتخاب وسایل مکانیکی بررسی کنید. از 

که نگهداري و تعمیر این وسایل  هاي اهرمی یا زنجیري استفاده کنیدکهاي هیدرولیکی زمینی، ججرثقیل

یا از وسایل برقی مثل باالبرهاي هیدرولیکی یا الکتریکی، نقاله ها یا کابل هاي  راحت تر از وسایل برقی است

ینصورت در غیر ا کنند.واد را به ایستگاه بعدي منتقل میاین وسایل بطور خودکار م چون معلق استفاده کنید

براي انتقال مواد سبک از سرسره، براي مواد سنگین از نقاله غلطکی شیبدار استفاده کنید. به کارگران فرایند 

 خطرات موجود را ارزیابی کنید.و  ایمن استفاده از وسایل حمل و نقل مکانیکی را آموزش دهید
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ü ایل مکانیکی استفاده کنیدبراي بلند کردن، پایین آوردن و جابه جایی مواد سنگین از وس.  
شود استاده کنید. چون ایمن می از وسایل مکانیکی که به حداقل ارتفاع نیاز دارد و به کف کارگاه نصب 

جرثقیل سقفی، میزهاي باالرو، شامل به طور مثال  ترند، و به حداقل ارتفاع براي بلند کردن نیاز دارند

توان باتوجه به ساختار محیط کار می نقاله است. و جیريهاي اهرمی یا زندرولیکی، جکجرثقیل هاي هی

 هاي باالبري که بارمجاز ایمن آن تایید شده باشد، استفاده کنیداز دستگاه جرثقیل و جک سقفی نصب کرد.

ها و سایر وسایل باالبر بازرسی ها، باالبرها، زنجیرها، طنابشیندار به طور مرتب ماو توسط افراد صالحیت

 .دشو

  
ü راي افزایش کارایی و جلوگیري از آسیب و خستگی، بلند کردن بار سنگین را با وظایف ب

 سبکتر ترکیب کنید.

درنظر داشته باشید کارگرانی که وظیفه آنها برداشتن بارهاي سنگین است، وظایف سبکتر را هم به همان 

در بعضی از افراد، چرخش شغلی  براي پیشگیري از تمرکز یکطرفه به انجام وظایف دشوار اندازه انجام دهند.

 .تیم چند نفره تشکیل دهید و کار گروهی را مطرح کنید و
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ü .مواد را در همان ارتفاع کاري به طور افقی حرکت دهید 

کشیدن و هل دادن نیاز به نیروي کمتر و ایمن تري نسبت به بلند کردن و پایین آوردن وسایل سنگین 

به نیروي کمتري نیاز  ین، موثرتر بوده و باعث کنترل بهتر کاري می شود وجا به جایی افقی مواد سنگ دارد.

  کند.زیرا از آسیب هاي کمر پیشگیري میکشیدن و هل دادن در ارتفاع کاري، بهتر از بلند کردن است د. دار

ت دهید. شوند، آنها را در همان ارتفاع کاري حرکگاه به ایستگاه دیگر جا بجا میوقتی که مواد از یک ایست 

از  اگر کاالهاي بزرگ در کف کارگاه قرار دارند با استفاده از چرخ باربري آنها را با حداقل ارتفاع حمل کنید.

دار، سکوي متحرك یا طح جا به جا کند. مثل نقاله غلطکوسایلی استفاده کنید تا مواد را بدون اختالف س

تا حد ارتفاع ه یا میزهاي باال رو متحرك که بار را چرخ دستی، یا با معلق کردن کاال از وسایل باالبر ساد

 کند، استفاده کنید.میزکار جا به جا می

    
ü چیدمان منطقه کاري را طوري اصالح کنید که جابه جایی مواد را به حداقل برساند.  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٦٩ 
 

 
 

آسان  اغلب ماشین ها و ایستگاه هاي کار در تولید پشت سر هم قرار می گیرند. و براي حمل و نقل مؤثر و

اصالح کنید. کم کردن فواصل  توانید وضعیت را. با تغییر چیدمان ماشین آالت میمواد  مناسب نیست

شود. همچنین باعث ، کاهش خستگی و افزایش بازدهی میجایی مواد، باعث کاهش زمان انجام وظایفجاب

 .شودي از حوادث ناشی از حمل و نقل میپیشگیر

ل و نقل مواد ها و ایستگاه کار و کاهش فاصله و تکرار حمیدمان ماشینچگونگی تغییر چ کارگران ازبا 

اي از چندین ایستگاه کار نزدیک به هم بچینید تا حرکت کاالها مابین هر ایستگاه، مشورت کنید. مجموعه

فت طوالنی به حداقل برسد.بخشهاي مختلف را طبق توالی انجام کار بچینید تا کاالها بدون جابه جایی مسا

 ها، وظایف کاري را تا حد امکان ترکیب کنید.بین ایستگاهی شود.براي کاهش جابجایی مواد ط

    
ü از انجام کارهایی که به خم شدن و یا چرخیدن در حال حمل کاال نیاز دارد، بپرهیزید.  

هاي کمر و اند از علتهاي اصلی خستگی و آسیبتورخش بدن وضعیتی نامناسب است. ومیخم شدن و چ

  ن و شانه باشد.گرد

فضاي . شودنجام جایی در جلوي بدن، بدون خم شدن بدن اکار جابهتا  ا تغییر دهیدهاي مواد رموقعیت

از وسایل مکانیکی براي آوردن . کاري باید با وضعیت ثابت  پاها، بدون خمش و چرخش  بدن اصالح شود

-ر ارتفاع میز) بنابراین کارگر میدهید (با تغییارتفاع کار را تغییر  اقالم کار در جلوي کارگر استفاده کنید.

 انجام دهد. شدنتواند کار را بدون خم
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ü هنگام حمل دستی بار آن را نزدیک به بدن نگاه دارید.  

دید مناسبی در جلوي حمل اشیاء نزدیک بدن حرکات خمش به جلو را کم می کند. حمل آن آسانتر است و 

کمر و اختالالت شانه و گردن  و همچنین و حوادث را کاهش می دهد. کند. خطر آسیب به فرد ایجاد می

  .باعث فزایش کارایی می شود

 بلند عمل پاها، نیروي از استفاده و ثابت پاي وضعیت و صاف حالت به کمر داشتن نگه باربا کردن بلند هنگام

 از را نگهدارید. بار کمر نزدیک ار آن بار، حمل هنگام و دهید انجام بدن جلوي در را بار آوردن پایین و کردن

 وقتی .کنید اجتناب کف روي مواد گذاشتن از کنید، حمل ارتفاع درهمان دیگر کاري سطح به سطح یک

 بیشتر یا نفر دو از اینصورت غیر در. بگیرید نظر در را کوچکتر هايوزن به آن تقسیم امکان ،است بارسنگین

 .کنید استفاده نیکیمکا نقل و حمل وسایل از یا بخواهید کمک
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  اصول طراحی ایستگاه کار  •
قرار  تنظیم ارتفاع سطح کار در حد ارتفاع آرنج،در طراحی ایستگاه کار باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:  

کار کردن در وضعیت طبیعی  ،سطح کار با قد کارگراندادن وسایل کار در منطقه دسترسی آسان، تطابق 

استفاده از صندلی قابل تنظیم با پشتی مناسب  ایستاده، یا انجام کار در حالت نشستهراي طراحی کار ب بدن،

 هاي کار با کامپیوتر و ... ایستگاهارتفاع و ابعاد میز و صندلی در ، تنظیم و زیر پایی

  عالئم و خطرات •
 حرکات از ناشی کشش استرس، از ناشی اختالل به منجر تواند می کار، ایستگاه طراحی اصول رعایت عدم

 یکنواختی حد، از بیش خستگی کمردرد، چشم، ناراحتی فوقانی، اندام در اختالل عضالنی، کشش تکراري،

  .شود اشتباه عملکردکار و 

ü .ارتفاع سطح کار را براي هر فرد در حد آرنج یا کمی پایین تر از آن تنظیم کنید   
بیشترین و  شود.ارایی و کاهش خستگی فرد میزایش کارتفاع مناسب براي انجام کارهاي دستی، باعث اف

شود. اگر ارتفاع سطح کار خیلی باال باشد در اثر باال کاري در حد ارتفاع آرنج انجام میبهترین عملکردهاي 

شدن  خم ،اگر ارتفاع سطح کار خیلی پایین باشد نگه داشتن بازوها، عضالت گردن و شانه ها درد می گیرند.

  .دهدموقعیت ایستاده و نشسته رخ میدو هر شود. این اتفاق در می ، موجب کمردردبه جلو

ü ارتفاع آرنج«عایت قانون ر« 

ارتفاع از سطح زمین  ،درجه دارد 90در حالت نشسته یا ایستاده وقتی بازوها به بدن چسبیده و ساعد زاویه 

 تا زیر آرنج را ارتفاع آرنج گویند. 

حد آرنج باشد. اگر  ارتفاع سطح کار باید در در کار نشسته

به سمت مورد نیاز است که بیشتري نیروي براي انجام کار 

تر تواند کمی پایینیین وارد شود، ارتفاع سطح کار میپا

عی کنید، ارتفاثال اگر از صفحه کلید استفاده میباشد. م

کنند باید در حد کمی پایین که انگشتان دست عمل می
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کارهاي دقیق  براي انجام تر از سطح آرنج باشد.

کمی باالتر  تواندمیسطح کار ، در حالت نشسته

 باشد تا جزئیات کار به خوبی دیده شود.

تر ارتفاع سطح کار باید کمی پایین در کار ایستاده

از حد آرنج باشد. در کار مونتاژ قطعات سبک یا 

فاع سطح کار باید بسته بندي قطعات بزرگ، ارت

از حد آرنج باشد. متر پایین تر سانتی 15تا  10

، حد ارتفاع  بیشتر باشداگر نیاز به اعمال نیروي 

ه تر بهتر است، تا از وزن بدن هم استفادپایین

باید زیر زانو) (ارتفاع خیلی پایین در کارشود. از 

استفاده  صورت امکان از میزکار قابل تنظیمدر  شود.و بروز کمردرد می شدن زیرا باعث خمشود،  خودداري

  .کنید

ü از تطابق نیازهاي کارگران کوتاه قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید.  
ها و کنترل در همه محیط هاي کاري زیاد است. زن و مرد تفاوت اندازه ي بدن افراد در دو جنس معموالً

  دهد.شان را کاهش میتگی شده و کاراییاند باعث خسدسترس افراد کوتاه قد قرار گرفتهموادي که دور از 

ها و تجهیزاتی با ارتفاع سطح کار قابل تنظیم خریداري ماشین 

یا  ناسب با کارگران کوتاه قد تنظیم کنید.تکنید، سپس آنها را م

براي .ها و مواد را تعویض کنید در صورت امکان جاي کنترل

ده کنید تا کارگران کوتاه قد از زیر پایی یا سکوي متحرك استفا

ولی خطر افتادن  و مواد داشته باشندها دسترسی آسان به کنترل

 .را نیز درنظر بگیرید
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ü از تطابق نیازهاي کارگران بلند قد با محیط کار اطمینان حاصل کنید. 

فضا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا با افراد درشت 

هیکل و بلند قد مطابقت داشته باشد. فضاي کافی براي 

راحت پاها و بدن، تا با تحرك  زانوها و پاها فراهم شود

د خستگی و خطر اختالالت اسکلتی را کاهش یاب

  رود.بنابراین کارایی کارگر باال می

هاي کار و مسیرهاي عبور را بررسی فضاي کلی ایستگاه 

 کرده و در جایی که الزم است فضاها را افزایش دهید.

همچنین فضاهاي پا و زانو را در ایستگاه کاري بررسی 

 استرس تماسی فضاها را افزایش دهید مثالً لوگیري ازجپا و زانو خیلی باریک است، براي ي کنید. اگر فضاها

  با افزایش ارتفاع میز کار یا گسترش اندازه میز کار.

ü  در را ، وسایل و کنترل هایی که به طور دائم مورد استفاده قرار می گیرد محل تجهیزات
 دسترسی آسان فرد قرار دهید.

 شود.در زمان و انرژي صرفه جویی میآسان کارگران،  ها در دسترسد، ابزار و کنترلقرار دادن موابا 

  کار شود.در پشت و کاهش دقت  کن است منجر به درد گردن، شانه، مم ،دسترسی دور

منطقه .گیرند را در ناحیه اول حرکات دست قرار دهید یی که زیاد مورد استفاده قرار میهاابزارها و کنترل

 40سانتی متر جلو بدن و  40تا  15دسترسی بین اولیه 

 باشد.میسانتی متر از اطراف بدن در حد ارتفاع آرنج 

شود در این موادي که به طور مکرر استفاده میي همه

ناحیه یا در حاشیه آن بگذارید. در صورت امکان، سطح 

هاي مختلف پشت سر میز کار را به چند ناحیه براي کار

  هم تقسیم کنید.
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ü روي هر دو پا وارد شود  وزن، ند به طور طبیعی بایستندطمئن شوید که کارگران می توانم
 .وکار را نزدیک و روبروي بدن انجام دهند

پس  گیرد.ت کاري پایدارتر و بهتر انجام میوقتی کار نزدیک و جلوي بدن و در وضعیت طبیعی باشد، عملیا

هاي نامناسب و غیرطبیعی بدن وضعیت ناپایدار مانند وضعیتر در ایستگاه کار باید اینگونه طراحی شود، کا

تالالت گردن، شانه، دست و کمر که روي یک پا و بصورت خم شده کارانجام گیرد باعث خستگی و اخبطوري

  اي هم منجر شود.ممکن است به اشتباهات پرهزینه د وشومی

تر از آن ه بدن، در سطح آرنج یا کمی پائینتمام کارهاي مهم و تکراري در جلو و نزدیک بکه دهید  یترتیب

مطمئن شوید که این کارهاي تکراري بدون  انجام گیرد و میز کار نزدیک و جلوي بدن و عاري از موانع باشد.

 شود.باعث ناراحتی نمی کارزمان طول و در شود خم کردن و چرخاندن بدن انجام می بلند کردن آرنج یا

    
ü ًرا در حالت ایستاده و نشسته انجام دهند. کار کارگران متناوبا  

تغییر حاالت نشسته و ایستاده متناوب در کار، از نگاه داشتن یک وضعیت براي مدت طوالنی بسیار بهتر 

دهد. تناوب بین نشستن و تگی شده و روحیه فرد را بهبود میاین کار باعث کاهش استرس و خس است.

کارهاي دقیق بر پایه . و کسب ارتباط و مهارت هاي مختلف استایستادن به معنی ترکیب کارهاي مختلف 

شود. با امکان ه باعث خستگی و افزایش اشتباه میسرعت ماشین، نیاز به حفظ وضعیت یکسان دارد، ک

  شود.سازماندهی کار بهتر می نشستن و ایستادن گاه به گاه،
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افرادي که  و براي ه کاري نشسته فراهم کنیدشان نیازمند بازرسی دقیق است، ایستگابراي افرادي که وظایف

وظایف کاري را  شان نیازمند حرکات بدن و نیروي زیاد است، ایستگاه کاري ایستاده فراهم کنید.وظایف

هاي مختلف، کار را در که یک کارگر بتواند از طریق شغل ،سازماندهی کنید يواگذار کنید، یا چرخش کار

هاي استراحت کوتاهی براي تغییر درغیر اینصورت زمان ر متناوب انجام دهد.حاالت ایستاده یا نشسته به طو

 وضعیت ایجاد کنید.

  
ü کنند، فراهم ب براي کارگرانی که نشسته کار میهاي قابل تنظیم با پشتی مناسصندلی

 کنید.

سته کننده رسد، به هر حال نشستن طوالنی مدت، خه با کارهاي دیگر راحت به نظر میکار نشسته در مقایس

   است. صندلی مناسب باعث کاهش خستگی و افزایش کارایی و رضایت شغلی می شود.

نشستن روي صندلی خیلی آسان تنظیم ارتفاع در حالت . صندلی باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد

تی روي زمین فرد بتواند پاهایش را روي سطح صاف یا به راح رعایت شود وکه قانون ارتفاع آرنج چنان ،است

اي باشد که کامال گودي کمر را پر کند و به سمت پشتی صندلی براي حمایت کمر بگونهگاه تکیه. بگذارد

، به گاه صندلی مناسب باشدسطح نشیمن. عقب انعطاف الزم داشته باشد تا خستگی کمر را برطرف کند

باشد تا موجب استرس تماسی در نه خیلی سخت و نه زیاد نرم باشد و جلوي آن حالت آبشاري طوري که 

 هاي پنج پایه چرخ دار براي داشتن تعادل مناسب است.صندلی هنگام نشستن نشود.
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ü هاي جانبی مرتبط با ایستگاه کاري کامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیم فراهم کنید، و دستگاه

 کامپیوتر را به آسانی در دسترس فرد قرار دهید.

ها تواند باعث کشش در ناحیه گردن، دستتاپ روي میز استاندارد می پتر، لمپیواستفاده طوالنی مدت از کا

تواند مشکالت بینایی، گردن، شانه و کمر را کاهش می ها شود، تنظیم ایستگاه کار با کامپیوتر، مچ و شانه

وچک اندام کل و کافراد درشت هی ،دهد. اگر ارتفاع صفحه نمایشگر، صفحه کلید و صندلی قابل تنظیم باشد

 تواند خیرگیه کنند. همچنین نور کافی ایمن میاستفاد مشترك توانند به راحتی از همان ایستگاه کارمی

کار کمک  ناشی ازتواند به بهبود خستگی هاي کوتاه در حین کار میصفحه نمایش را کاهش دهد. و توقف

  کند.

اده کنید. با نشستن بر روي صندلی قابل تنظیم از میز، صندلی و صفحه نمایش با قابلیت تنظیم ارتفاع استف

رنج تنظیم کنید تا پاها بر روي کف زمین یا روي زیرپایی قرار گیرد و سر و تنه و آ ، سطح کار را در ارتفاع

تا  15فضاي اولیه دسترسی  آسان . گردن در یک امتداد باشد و گودي کمر هم توسط تکیه گاه حمایت شود

تا  40درحالیکه فضاي کاري دوم  باشد.کلید  صفحهق با وسایل ورودي مانند ماوس و سانتیمتر باید مطاب 40

اي تنظیم شود که دید افقی صفحه نمایش بگونه شود.گهدارنده اسناد وغیره استفاده میبراي نمایشگر و ن 60

موقع . ینددرجه مرکز تصویر را به خوبی بب 15باالي سطح آن را ببیند تا چشم با زاویه  اًچشم مستقیم
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تاپ استفاده  پاگراز ل. نشستن فضاي زیر ران هم به خوبی رعایت شود تا از استرس تماسی پیشگیري شود

شود که سر را با یک زاویه دید بهتر صاف یا صفحه کلید خارجی توصیه میمی شود یک صفحه ال سی دي 

   .باال برد

  
 

  ابزار دستی  کار با  اصول •
  :د ازعبارتن اصول این از تعدادي

استفاده از ابزارهاي آویزان در کارهاي تکراري، به حداقل رساندن وزن ابزارها، ایجاد تکیه گاه دست براي کار 

  .با ابزار دقیق، متناسب بودن دسته ابزار از نظر ضخامت، طول، شکل، اندازه و..

  عالیم و خطرات •
 در اختالل حد، از بیش خستگی نی،عضال کشش کمردرد، به منجر تواندمی دستی، ابزار اصول رعایت عدم

 اندام در اختالل دست، لرزش تکراري، حرکات از ناشی کشش دست، و انگشتان به آسیب فوقانی، اندام

  .شود دست و انگشتان به آسیب فوقانی،

ü کنید. استفاده مکان همان در آویزان ابزارهاي از تکراري کارهاي براي  
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 گذاشتن و برداشتن براي الزم زمان شود درمی گرفته راحتی به رکا نقطه نزدیکی در معلق وقتی ابزارهاي

 کند.می پیدا کاهش هم کارگر خستگی و شده تر کوتاه ابزار گرفتن زمان پس می شود جویی صرفه آن مکرر

 یا ابزار يطبقه مثل آنها، نگاهداري براي مخصوص جاي به نیازي و شوندمی پیدا تر آسان آویزان ابزارهاي 

 تکراري مکان یک در کار وقتی .کنید جویی صرفه فضا در توانیدمی روش این با. نیست دست نارک میز

  .کندمی کمک کارگران کارایی بردن باال نتیجه در و کار محل سازماندهی به معلق ابزارهاي باشد،

چندین  یا یک. شوندمی گرفته کار به ابزارها کدام مرتباً مشخص، کارگر با خاص کار یک براي کنید دقت

. کنید آویزان را ابزار کرده نصب کارگر سر باالي افقی چهارچوبی .کنید آویزان استفاده محل باالي ابزار را

 چهارچوب لزوم، صورت در .کنید استفاده فنري مکانیسم از برگردد خود جاي به راحتی به ابزار اینکه براي

 نزدیک و گیرد کارگرقرار جلوي در نیاز مورد وسیله که طوري به کنید درست ابزار هر براي مخصوصی

 ترتیبی دارد.  قرار کارگر آسان دسترس در آویزان ابزار که شوید مطمئن .باشد راحت آن ي استفاده و آوردن

 او حرکات مزاحم و نکند برخورد کارگر هايدست به شودنمی استفاده که زمانی در شده آویزان ابزار دهید

 .نشود

    

ü اده از ابزارهاي دقیق، تکیه گاه دست ایجاد کنید.براي استف 
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دقت عمل ابزار یا دقت کار تا حد زیادي بستگی به استحکام دست در حین انجام کار دارد. چنگش ظریف با 

تأثیر حرکت ناچیز  کند. دقت کار ظریف تحتد و حدود یک پنجم آن نیرو صرف میچنگش  قوي تفاوت دار

  دهد.ش می دهد و دقت کار را افزایش میش را کاهگاه دست لرزدست است. تکیه

گاهی در نزدیک نقطه عملیات تعبیه کنید، تا دست یا ساعد و دست در هنگام کار حمایت شود. تکیه تکیه

هاي مختلف امتحان کنید تا بهترین حالت را پیدا کنید. در صورت امکان، تکیه را در اشکال و وضعیتگاه 

ست از ا هاید. ابزار کار دقیق را تا حد امکان روي تکیه گاه بگذارید. هنرمندان قرن گاه قابل تنظیم فراهم کن

 کنند.گاه دست استفاده میتکیه

      
ü   براي سهولت کار با ابزارهاي دستی، دسته اي با ضخامت، طول، شکل و اندازه متناسب

 تهیه کنید.

چنگش  ).چنگش(ي کار و انتهاي دیگر روي دستقطعهرد: یک انتها بر روي مواد و هر ابزار دستی دو انتها دا

عملیات کار سازگار باشد. شکل و اندازه و طول ابزار مهم است. چنگش نوع و دست و ابعاد انتهاي ابزار باید با 

این دهد تا از ابزار با کنترل محکم تري استفاده کند و نیروي کمتري به کار برد. خوب، به کارگر اجازه می

 دهد.ی کارگر و بروز حوادث را کاهش میبرد و خستگتولید را باال میکار کیفیت 

اي با کل دست گرفته شود (یعنی چهار انگشت دور دسته را بگیرد و انگشت شست بر وقتی ابزار تک دسته

میلی متر باشد. درموارد چنگش قالبی شکل  40تا  30روي آنها باشد)، مطمئن شوید که قطر دسته بین 
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ستی، که چهار انگشت با هم عمل می کند و انگشت شست آزاد است) یا در مواردي با چنگش (سبک کیف د

هایی حور ابزار قرار می گیرد) از دستهمایل (سبک گلف بازي، که انگشت شست براي دقت بیشتر در طول م

متر میلی 125متر باشد طول میلی 100ید.طول دسته باید حداقل میلی متر استفاده کن 55تا  30به قطر 

ي دسته ابزار براي کارگر مناسب است. ابزارها اغلب براي دست مردان تر است. بررسی کنید که اندازهراحت

هاي کوچکتر نیاز ي خرید ابزار در اندازهطراحی شدند. براي استفاده زنان، شما ممکن است از فروشندگان برا

گیرد. وضعیت طبیعی (دست دادن) قرار می دست در داشته باشید.بررسی کنید که هنگام استفاده از ابزار مچ

 خریداري کنید.ها آنبراي استفاده کارگران چپ دست ابزارهاي مناسب 

    
  ماشین آالتکار با اصول ایمنی  •

ها در حد منطقه تنظیم کنترل ها، نمایشگرها و عالئم  جهت تشخیص آسان از یکدیگر،طراحی کنترل

  ها و ... تنظیم حرکات کنترل  ی،هاي پایعملکرد اهرم دسترسی،

  عالئم و خطرات •
 فعال اشتباه، عملکرد انجام حادثه، یا جدي آسیب منجر به تواند می آالت، ماشین ایمنی اصول رعایت عدم

 دسترسی عضالنی، کشش فوقانی، اندام اختالل نمایشگر، تغییر یا عالئم دادن ازدست اشتباه، کنترل کردن

  شود.    حد، از بیش

ü کنید فراهم متفاوتی هايکنترل آسان، تشخیص ايبر.  
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 است ممکن کنترل، اشتباهی کردن فعال. شوند می اشتباه دچار افراد باشند، هم به شبیه ها کنترل اگر

 خطاي کاهش و وقت در جویی صرفه باعث شوند، پیدا آسان و سریع که هاییکنترل .شود حادثه به منجر

 قابل آسانی به گرفتند، قرار مختلف هايموقعیت در اینکه بدلیل هالکنتر گاهی شد.  خواهند اپراتور

   .باشندمی تشخیص

 تشخیص تر آسان یکدیگر از ها کنترل برچسب، یا شکل اندازه، رنگ، مثل دیگري ساختار کردن اضافه با

 براي مختلف هاي لشک یا ها اندازه ها،رنگ از .شودمی نامیده هاکنترل گذاري عالمت کار این. شوندمی داده

 متن براي محلی زبان کنید و از گذاري برچسب را ها کنترل .کنید استفاده دیگر هاي کنترل و ها کلید

 جاي کنید مثالً استاندارد مشابه هايماشین روي را مشترك هايکنترل موقعیت .کنید استفاده هابرچسب

 هايماشین براي کنترل تابلوهاي روش این با د،بگذاری دما به مربوط عقربه زیر درست را گرما کنترل تکمه

 .دهدمی کاهش را عملکرد خطاي کار این .شد خواهد هم مشابه یکسان،

   

ü باشد، خواندن قابل و یکدیگر از تشخیص قابل راحتی به که راهنما عالئم و نمایشگرها 

 کنید. طراحی
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-می ارائه کار درباره وعالئم نمایشگرها که اطالعاتی

 .باشند شناسایی قابل راحتی به باید دهند،

 همچنین و عالئم، و نمایشگرها موقعیت درنظرگرفتن

 راحت  .دارد اهمیت یکدیگر، از آنها آسان تشخیص

 نمایشگرها روي اعداد حروف، نشانگرها، موقعیت دیدن

 خواندن .کند می تضمین را کار باالي کیفیت عالئم، یا

 حوادث بروز و عملکرد نقص به منجر است ممکن چون است، خطرآفرین گاهی م،عالی یا نمایشگرها اشتباهی

  .شود

 تا 20 دید زاویه در را آنها ترین مهم. دهید قرار اپراتورها طبیعی دید معرض در را مهم عالئم یا نمایشگرها

 یشگرهانما براي مختلف هاي رنگ یا ها، شکل ها، اندازه دهید. از قرار اپراتور چشم افقی خط زیر درجه 50

 از تا باشد، بزرگ کافی اندازه به اعداد و حروف  .کنید استفاده کند، می کار اپراتور همان که عالئمی یا

 خواندن. کنید استفاده شوند می خوانده راحتی به که نشانگرهایی از  .شود خوانده راحتی به دور فاصله

  .است مشکل شلوغ اعداد و ریز بسیار عالئم

ü کنید حاصل اطمینان کارگران توسط ها کنترل بودن دید معرض رد و آسان دسترسی از.  

 به نیاز باشند، می تماس در دستها با که اقالمی تمام

 در و دسترس قابل آسانی به ها کنترل اگر  دارند. سازماندهی

 و عادت بر تکیه با دارد تمایل اپراتور نباشند، دید معرض

 باعث تواند می کار این که کند، استفاده آن از کاري حدس

 دسترسی منطقه درون هاکنترل جاگذاري با  .شود اشتباه

- می جویی صرفه نیرو و وقت در بدن، طبیعی وضعیت با آسان

  .شود
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 استفاده مورد زیادي میزان به که هایی کنترل

 دهید، قرار اپراتور روبروي گیرند،می قرار

 آرنج، ارتفاع حد در کنترل عملکرد بنابراین

 .شود می انجام بدن چرخش یا شدن خم بدون

 دارند، قرار اهمیت دوم درجه در که هایی کنترل

 هر در. دهید قرار ها کنترل مهمترین درکنار

 آنها دادن قرار از ها، کنترل عملکرد براي. باشند بدن طبیعی موقعیت آسان دسترسی درون باید آنها صورت

 استفاده سکو از است، باال خیلی کنترل موقعیت اگر  .یدکن خودداري دارد، بدن خمش به نیاز که جاهایی در

 ها آن تعویض با است، پایین خیلی کنترل موقعیت اگر و بنشیند یا بایستد آن روي کار براي کارگر که کنید

 بهتر آرنج حدود در کاري بیشترعملیات .ببرید باالتر را آن کار میز یا دستگاه زیر در سکویی گذاشتن یا

  رود.می بکار عملکرد درطی دست صحیح ارتفاع تعیین براي آرنج ارتفاع قانون  د،شو می انجام

  اصول روشنایی •
  :عبارتند از اصول این از تعدادي

تنظیم نور یکسان منطقه کاري با حداقل   طراحی روشنایی با بکارگیري رنگ هاي روشن و نور طبیعی،

روشنایی موضعی در کارهاي دقیق و  رایی،وجود روشنایی کافی جهت افزایش راحتی و کا درخشندگی،

   .تنظیم منابع نور جهت جلوگیري از خیرگی و ..  بازرسی،

  عالئم و خطرات •
 حادثه، یا جدي آسیب چشمی، ناراحتی آسیب، میزان افزایش به منجر تواند می روشنایی، اصول رعایت عدم

  اشتباه شود. عملکرد

ü گهاي روشن براي دیوار و سقف ها استفاده زمانی که نور بیشتري مورد نیاز است، از رن

 کنید.
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رنگ هاي مختلف بازتاب هاي مختلف دارند، به همین دلیل انتخاب رنگ ها ي دیوارها و سقف ها بسیار مهم 

است. دیوارها و سقف هاي با رنگ روشن، باعث صرفه جویی در انرژي می شوند و با تعداد چراغ کمتر، 

د. دیوارها و سقف هاي با رنگ روشن، فضا ي اتاق را راحت تر می کنند. این روشنایی باالتري تولید می کنن

 کند. یط تولیدي با کارایی مؤثر کمک میکار به ایجاد مح

براي کارهاي ظریف و کارهاي بازرسی که نیاز به تشخیص دقیق رنگ دارند، استفاده از سطوح رنگ روشن 

درصد  80- 90شن براي سقف، فراهم کنید مثل سفید (جهت بازتاب کافی نور، رنگ خیلی رو ضروري است.

د در درخشندگی بین از تفاوت زیا درصد) استفاده کنید. 50-85بازتاب) و از رنگ روشن براي دیوارها (

به منظور پیشگیري از خیرگی، از مواد براق یا درخشان براي براق نمودن  ها خودداري کنید.دیوارها و سقف

 ترکیبی از رنگ سفید سقف و واحد روشنایی با دهانه ي سمت باال به کار ببرید. .این سطوح استفاده نکنید

   
ü .براي کارگران جهت افزایش راحتی و کارایی در تمام مدت کاري نور کافی فراهم کنید 

- خوشایندي را در محل کار ایجاد میدهد و محل ی و کارایی کارگران را افزایش میتأمین نور کافی، راحت

روشنایی کافی  کند تا خطر حوادث کاهش یابد.طاهاي کار را کم می کند و کمک میود نور کافی خکند. وج

از  کند تا اجزاي کار و جزئیات کافی کار مورد نیاز را سریع تر ببینید.کیفیت مطلوب، به کارگران کمک می با

 استفاده کنید، چون معموالً ترکیب نور طبیعی (از طریق پنجره ها و نورگیرها) و نور مصنوعی (چراغ برق)

 خوشایندتر و باصرفه تر است.
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با توجه به ماهیت کار انجام شده در ایستگاه هاي مختلف، نور کافی فراهم کنید. مثال براي انجام کارهاي 

دقیق (دیدن اشیاي ریز) و کار با موادي که بازتاب کمتري دارند (مثل کار با لباس هاي تیره رنگ)، نور 

در صورت لزوم، موقعیت چراغ ها و جهت تابش نور بر اشیاء را تغییر دهید. می توانید  م است.بیشتري الز

سن کارگران را در نظر داشته  هاي کار را عوض کنید.از المپ هاي موجود، جاي ایستگاه براي کسب نور بهتر

نواقص اشیاي در حال عبور) شناسایی  وظایف سریع تر (مثالً باشید. کارگران مسن تر نور بیشتري الزم دارند.

 ر بیشتر و مناسب تري الزم دارند.تنظیمات نو

  
  

  اصول سازماندهی کار •
  :عبارتند از اصول این از تعدادي

مشارکت کارگران و مدیران در اجراي ارزیابی خطرات مرتبط با ارگونومی بعنوان بخشی از سیستم مدیریت  

 مشارکت کارگران در طراحی ایستگاه کار، ا مشارکت گروهی،حل مشکالت کاري روزانه ب ایمنی و بهداشت ،

عیین شغل ت  فرصت برقراري ارتباط و حمایت متقابل در محیط کار،  آموزش مسئولیت پذیري به کارگران،

ترکیب   ها و مهارتهاي کارگران، تشکیل گروههاي کاري و حس مسئولیت در کار،افراد با توجه به الویت

  بهبود تنظیم زمان کاري با مشورت کارگران،  کارگران از نتایج کاریشان و دادن پاداش،آگاهی  وظایف کاري،
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هاي ورزش و نرمش وري و جلوگیري از خستگی،ار با کامپیوتر براي افزایش بهرهتوقف هاي مکرر در ک

   .مشارکت مرد و زن در اجراي بهبود کار و..  فیزیکی،

  عالیم و خطرات •
 بیماري، یا آسیب میزان افزایش کارگر، سالمتی کاهش به منجر تواند می کار، دهیسازمان اصول رعایت عدم

  بد شود. جسمانی اثرات استرس، از ناشی اختالل ضعیف، ارتباط ضعیف، درك مقبولیت، عدم

ü کنید. حل کارگران گروهی مشارکت با روزانه صورت به را کاري مشکالت  

 و دانندمی را کار تمشکال منشأ روزانه، تجربه روي از کارگران

  دهندمی ارائه آنها حل چگونگی باره در را مفیدي نکات اغلب

 هزینه کم و ساده "نسبتا حلهاي راه با توان می را مشکالت بیشتر

 هايحل راه یافتن براي روش بهترین گروهی، هاي بحث. کرد حل

 جدید تغییرات معنی به کاري مشکالت حل راه اغلب.است عملی

 راحت را آن شدند درگیر تغییرات این ریزي برنامه در که کارگرانی .است کاري وظایف و کاري يهاروش در

  .کنندمی قبول تر

 گروهی بحث .کنید مشورت ایمنی با مرتبط کاري موضوعات دیگر و کاري مشکالت مورد در کارگران با

 ممکن که جایی .کرد حل را آنها نتوامی چطور و افتاده اتفاق مشکل این چرا اینکه باره در دهید، تشکیل

 .کنید مشورت کار انجام محل انجام کار ترتیب و زمان، کار دورهو  چرخه کار، سرعت درباره کارگران با است

 بهبودهاي از اطالعات فراگیري و گروهی هايبحث از را کافی حمایت. دهد  انجام را کار کسی چهاینکه 

 و دهید ارائه مرتبط کارگران و مدیران تمام به را هاحلید. راهکن فراهم متخصصان هايتوصیه یا عملی

 شده ارائه هايپیشنهاد .کنید انتخاب را موثر و عملی حل راه مهمترین آنها براساس و بگیرید، را آن بازخورد

 شارکتم به تشویق را آنها کار این بگذارید، کارگران همه اختیار در را شده انتخاب بهبودهاي اجراي نتایج و

  .کندمی مسائل حل در بیشتر
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ü  مدیران و کارگران را در اجراي ارزیابی خطرات مرتبط با ارگونومی به عنوان بخشی

  اي مشارکت دهید.یستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهازس

 باید که است کار محیط در موجود خطرات ارزیابی نیازمند بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم اجراي

 خطرات  .دارند اضافی کنترلی اقدامات به نیاز یا هستند قبول قابل مانده باقی خطرات یاآ کند مشخص

 نظر در را عادي غیر یا عادي شرایط در کار روش انجام آنها و اندمتنوع ارگونومی با مرتبط بهداشتی و ایمنی

 کاهش جهت کنترلی اتاقدام اجراي و کردن پیدا براي موقعیت بهترین در کارگران و مدیران  .گیرندمی

 طور به مدیریت، وظایف از بخشی عنوان به ارگونومی با مرتبط خطرات به مداوم توجه باشند،می هاریسک

  .دهد کاهش را شغلی هايآسیب و بیماریها تواندمی وسیع

 به بهداشتی، و ایمنی خطرات سیستماتیک ارزیابی در اي،حرفه بهداشت و ایمنی مدیریت هاي سیستم در

 لیست چک از استفاده به را کارگران و مدیران .شودمی توجه ارگونومی با مرتبط خطرات از وسیعی دامنه

 درباره نظراتشان به توجه و کار، سازماندهی .کنید تشویق کار، محل ارگونومی با مرتبط خطرات شامل عملی

 هايآموزش شودمی معرفی ديجدی تکنولوژي که زمانی .کنید ارزیابی هم را موجود شرایط بهبود چگونگی

 ارزشیابی در .شوید مطمئن آن بالقوه خطرات از اپراتور درك مورد در و کنید، ایجاد را آن با متناسب

 .شود می استفاده عمل بازرسی، اجرا، ریزي، برنامه چرخه از الزم بهبودهاي و ارگونومی با مرتبط خطرات

 خطرات، کاهش ممیزي اجراي راهبري در همچنین و ودموج خطرات درباره را کارگران و مدیران نظرات

 و ارزیابی کارگران و مدیران به کار، محیط خطرات کاهش مداوم فرایند از اطمینان براي .کنید منعکس

  .دهید آموزش را ارگونومی با مرتبط خطرات بهبود

ü دهید. مشارکت کاري هايایستگاه بهتر طراحی در را کارگران  

 کارگر این داند،نمی شغل آن درباره دهدمی انجام خود کار روز هر که شخصی نآ از بیشتر کسی هیچ

 در را نظراتشان احتماالً افراد  .است وريبهره و تجهیزات بهبود هايروش يارائه براي اطالعات منبع بهترین
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 کار، محیط بهبودهاي طراحی در کارگران دادن مشارکت  .کنندمی پیگیري کاري هايایستگاه بهبود مورد

  .دهدمی اطمینان آمده بدست تغییرات از کلی استفاده در را آنها همکاري

 بر غلبه چگونگی درباره را نظراتشان سپس کنید، سوال کارشان ایستگاه مشکالت علل درباره کارگران از

 هتوصی براي اصولی راهنماي عنوان به موضعی طور به شده انجام خوب هايمثال از.بگیرید مشکالت

 پیشنهادهایی از کنید سعی. کنید بحث کارگران پیشنهادهاي مورد در فوراً کنید.  استفاده ممکن بهبودهاي

 به بنا پیشنهادها اگر. کنید استفاده شود، اجرا تواندمی کوتاه دوره یک از بعد یا دارد، صحیحی روش که

 را مشکالت دوباره و دهید، توضیح را الیلد آن باشد قبول قابل تواندنمی دیگر، دالیل یا مالی و فنی دالیل

 شناسایی را آنها نظرات کارگران، کار هايایستگاه بهبود براي .بپرسید را دیگر هايپیشنهاد و کنید بیان

  .شد خواهد آینده بهبودهاي براي افراد تشویق باعث کار این. کنید
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n بیولوژیک: آور زیان عوامل   
هـاي تشـخیص طبـی و    آزمایشگاه پرستاري، و پزشکی مشاغل در بیشتر که تندهس عواملی بیولوژیک عوامل

 شاغل فرد و شوندمی دیده مواد غذایی فرآوري و تهیهدامپزشکی و دباغی و دامداري،  تولید، صنایعصنعتی، 

 لعوامـ  ایـن  گردد،می بیماري ابتال به سبب آنها با شغلی تماس و بوده تماس در آن با خود شغل اقتضاي به

  .باشدمی......  و هاانگل ها،کرم ها،قارچ ویروسها، باکتریها، شامل

 هـاي حلقـوي،  ، کـرم B، هپاتیت HIVویروس  ،)زخم سیاه عامل( آنتراکس:  مانند بیولوژیک زیان آور عوامل

  ...) و غیرهQتب  عامل(بارنتی کوکسیال ،)طاعون عامل(توالرمی پوستی، هايعفونت عوامل و قارچ

شـود، بایـد کـار هـا تحـت نظـر       ها و محصوالت زیستی انجام مـی هایی که کار بر روي باکتريیشگاهدر آزما

متخصص میکروبیولوژي صورت گرفته و تجهیزات و سدهاي حفاظتی مناسـب در سـطوح مختلـف اسـتفاده     

  شود. سدهاي اولیه شامل پوشیدن لباس و عینک و ماسک مخصوص و نصب هودهاي ایمنی بیولوژیک است.

و تامین جریان هواي سالم از خارج به داخل  دهاي ثانویه شامل طراحی و ساخت فضاي داخلی آزمایشگاهس

  باشد.آزمایشگاه می

دستورالعمل نظافت و آلودگی زدایی پس از هرگونه تماس با مواد آلوده باید تهیه و کنترل و نظارت الزم بـر  

دستورالعمل موجود باید آلودگی زدایی شـده و در  اجراي آن صورت گیرد.تمامی تجهیزات و دستگاهها طبق 

  صورت نیاز استریل و مواد زاید آلوده به نحو مناسب از محیط خارج گردد.
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  عوامل روانی زیان آور محیط کار

  

یکی از وظایف مدیریت سازمان، شناخت عوامل زیان آور روانی در محیط کار و کنترل و کاهش ریسک 
غلی در محیط کار است که میتواند منجر به ایجاد بیماریهاي روانی و هاي روانی و استرس هاي ش

  مشکالت ناشی از آن در محیط کار شود.
بهبود کیفیت کار و زندگی  تاثیر مهمی در و جامعه شناسی کار و بررسی ساختار سازمانیکار روانشناسی 

ه با خطرات روانی و اجتماعی و مقابل وضعیت زندگی و رفاه کارگران دارد، و هدف آن ، حمایت و بهبود
   .در محیط کار است

و  خستگی مفرط، شغلیهاي استرس باعث ایجاد میتواند محیط کار در عوامل روانی زیان آور 
 .شود پرخاشگري در محیط کار
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 کار محیط در شغلی و بهداشت ایمنی مدیریت هايسیستم از جزئی بایدهاي شغلی استرس از پیشگیري

اولویت  و کار محیط در مخاطرات ارزیابی براساس باید اقدامات پیشگیرانه اجراي و يریزباشد. برنامه

  .باشد اقدامات اصالحی بندي
اعتنایی نسبت بی وبسیاري از حوادث ناشی از کار ناشی از نگرش نادرست نسبت به تدابیر حفاظتی      

 است.کارکنان در محیط کار روانی  به اهمیت  ایمنی

 یر میتواند در ایجاد حوادث ناشی از کار دخیل باشد : زروانی عوامل 

v  عدم احساس ضرورت نسبت به مقوله ایمنی و به نوعی احساس غرور و اینکه تجربه کافی در
 افراد نسبت به مقابله با حوادث وجود دارد. 

v دهد.  دهد و سرعت انجام کار را تقلیل می تصور آنکه تدابیر حفاظتی، راندمان را کاهش می 

v به مواجهه با حوادث  انجامددر افراد میتواند فرمانبرداري  ریز ازگ. 

v هاي انجام کار درست و کم خطر و بطور کلی کمبود آموزش. بی اطالعی از شیوه 

v .خستگی و عدم تمرکز  

  : کار مرتبط با شغلی و عوامل روانی استرس هاي

شرایط روانی مجموعه عواملی که باعث تنش روانی در فرد شده و 
نسبت به  افرادعدم تعادل در تصورات  باعث می آورد، بوجود  ا ر

علل ایجاد  شود.می توانایی در برخورد با  آنها نیاز هاي شغلی و
  تواند ناشی از موارد زیر باشد:استرس هاي شغلی می

v  سازمان نقش  

v   سازمان تیریمدروش 

v نقش فرد در سازمان 
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v یارتباطات سازمان 

v فرد یشغل شرفتیپ 

v یو اجتماع يات فردارتباط 

v يفرد يها ینگران 

v گریکدیبر  خانه و محل کار ریتاث 

v کار طیمح زاتیتجهو  یکیزیف طیمح 

  :سازماناسترس شغلی ناشی از اثر 

گاهی اوقات مشکالتی که در سازمان وجود دارد باعث ایجاد استرس هاي شغلی در کارکنان میگردد. 
  مشکالتی از قبیل:

v یتعداد کارکنان ناکاف  
v یفتیشکار  ای يکار شب  
v مدیریت فیضع تیو هداناکافی  یهماهنگ  

v  کارکنان یناکاف اطالعاتو  آموزشعدم  
v يحجم کار يرو کافی بر  کنترل عدم  
v منعطف ریغ يکار مراحل   
v ایجاد شده در محیط کار راتییبا تغکارکنان تطابق  يفرصت برا عدم  

  ایجاد استرس هاي شغلی در سازمان یتیریروش مدنقش 

 دیریتی سازمان نیز میتواند در ایجاد استرس شغلی موثر باشد. عواملی از قبیل:روش م

v سازمان یتیریعدم ثبات مد 

v در مدیریت سازمان مداوم راتییتغ 
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v در محیط کار بر رقابتمدیریت سازمان  ادیز دیتاک 

v ي اجراییدر برنامه ها شکست 

v  در سازمان به عنوان منبع قدرت اطالعاتدر نظر گرفتن 

v عوامل خارجی در سازمان بهمدیریت از حد  شیب یوابستگ 

v تحمل کارکنان از حد شیب يکار زمان  

  و استرس هاي شغلی: نقش فرد در سازمان

 گاهی از اوقات موقعیت کارکنان نقش مهمی در ایجاد استرس هاي شغلی دارند که دالیل آن عبارتست از:

v ی که به عهده کارکنان گذاشته میشودابهام در نقش  
v تعیین شده براي کارکنان تضاد در نقش وجود  

v افراد در سازمان زیناچ تیمسئول  
v رپرست مستقیمس تیحما عدم   
v  مربوط به  زیاز حد با آموزش ناچ شیب تیمسئولقبول

  آن

  :ایجاد استرس هاي شغلیدر  یارتباطات سازماننقش 

v و سرپرست مستقیم سیبا رئ کارکنان فیارتباط ضع 

v مکارانبا ه کارکنان فیضع ارتباط  

v و مقررات نیارتباط با قوان مشکل 

v کارکنان يریپذ تیمسئول 

v افراد یتیشخص تضاد 

v سازمان تیریمد مناسب از سوي پاسخ افتیدر عدم 
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  در استرس شغلی: فرد یشغل شرفتیپنقش 

عدم وجود فضاي پیشرفت و امکان رشد در سازمان یکی دیگر از عوامل ایجاد استرس در محیط سازمان 
 موارد زیر است: است و شامل

v کارکنان یشغل تیعدم امن  
v یشغل عیسر يارتقا   

v یشغل يدر ارتقا ادیز ریتاخ  
v شرفتیپ يها دیماندن ام معطل   
v زیناچ یشغل امکانات  
v در پرداخت ها ضیتبع  

v زیتحرك ناچ ایدر شاغل  زهیانگ عدم 

  :در استرس شغلی محیط فیزیکینقش 

v  یناکاف يفضاوجود 

v کمبود  فضاي شخصی 

v  اشتراکیمحیط هاي 

v و خشن محیط هاي غیر انسانی 

v درجه حرارت و رطوبت نامناسب 

v ارتعاش زیادو  سر و صداي زیاد، نور ناکافی  

  در محیط کار: هاي کاري استرس ردالیلیسا

v مدرن يفناوري ها  
v شغلی آزارهاي   
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v کم حقوق   
v ها شدن سازمان کوچک   

v مدیریت سبک 

  :آن در محیط کار يشاخص هاو  مفرط  یخستگ

 صیتشخو  است یجیروند تدر کیبلکه  ستیاتفاق ن کیو  مشکل سازمان است ابتدااز  فرطم یخستگ

  .مهم است یشغل ياسترس ها ریعالئم آن از سا
  عبارتند از: کار طیمفرط در مح یخستگ يشاخص ها 

v  یعاطف و یروح یخستگ  
v تیشخص فیتضع  

v بودن دیاحساس مف کاهش 

  مفرط: یخستگایجاد مراحل 

  : ییمرحله ابتدا - 1

v نسبت به  یخوردگ بیو عدم عالقه به کار و حس توهم  و فر يزاریو ب یکارگر احساس خستگ

  .کار دارد
v  با تند  یکالم يبرخورد ها مواد مخدر، ایو  گاریمصرف س شیافزامانند  استرس يهانشانهبروز

  .گرانیبا د یشمچ ياز برخورد ها زی، پرههمکاران و سرپرستان
v در محیط  شدن تیو احساس اذ گرانیاز د يبه دور لیم  ،خوردندر عادات خواب و غذا  رییتغ

 کار.

  :یانیمرحله م - 2

v ي، کاهش بهره ور ادیز لیو تعج ریتاخ ،يتر  شدن عادات کار میوخ. 
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v گرانیو تعارض با د یافسردگ  ت،یعصبان شیاز همکاران، افزا يشدن و دور زولهیا. 

v  گلو و دهان،  یدرد و کمر درد، خشکمزمن، سر یخستگ مانند استرس یکیزیف يهانشانهبروز

 یعصب يهاکیت نه،یدرد قفسه س ،ی، مشکالت پوست، تپش قلبيادرار مشکل

  :یانیمرحله پا - 3

v قابل برگشت از دست دادن کامل عالقه به کار ریغ حس.  

v نسبت به کار یکامال منف دید. 

v ار.و نهایتا ترك ک از کار یمزمن و طوالن يها بتیکم و غ یلیبه نفس خ اعتماد 
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n  مکانیکی در محیط کارزیان آور عوامل:  

n مکانیکی خطرات:  

از  اجسام رها شدهشامل برخورد با قسمت هاي متحرك دستگاه و ماشین آالت و برخورد خطرات مکانیکی 
با  زنی، جوشکاري، برشکاري، تراشکاري سنگ در اثر پرتاب شدهبرخورد قطعات و مواد یا با افراد و  طبقات

  .باشدمی دست، صورت و بدن افراد
اي از قطعات ثابت و متحرك است که بر روي قطعه یا محل مورد نظر اعمال نیرو کرده و ماشین مجموعه

باعث تغییر شکل یا انجام کاري میشود. هرگاه منطقه عملیاتی ماشین یا بخشی از قطعات متحرك که داراي 
برخورد دست یا قسمتهایی از بدن با آن وجود داشته باشد، به  باشند، فاقد محافظت باشد و امکانانرژي می

شود. خطرات مکانیکی در اثر برخورد با اجزاي ماشین ناایمن به آن ماشین ناقص یا ماشین ناایمن گفته می
 شرح ذیل است:

، تسمه ، ، وینچشفت ها، نوار نقالهمانند  ماشین آالتاجزاي متحرك بین اعضاي بدن گیرافتادن  •
  و ... در حال گردش، تراشکاري در ماشین تراش، فرزکاري پره هايزنجیر، ، پولی

دستگاهی که داراي حرکت رفت و برگشتی و بین اجسام متحرك دست و اعضاي بدن شدگی  له •
  .مثل ماشین صفحه تراشفاصله بین قسمتهاي متحرك در انتهاي کورس کم باشد 

سوختگی و  و  شوك تواند باعثمی(ر بخار و آب داغ مثل لوله هاي عبوسطوح داغ و سرد برخورد با  •
 .) شود و سقوط پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادل

دنده درگیر  دو چرخبین ( کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاهگیر کردن دست و لباس و  •
  )4داراي خطر به داخل کشیده شدنهاي محل و هاي دواربا هم، چرخ و زنجیر یا غلتک

 در اثر ورود دست و اعضاي بدن در محدوده خطر دستگاه   اعضاي بدن ده شدنبریجاد ضربه و ای •

  برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت •

  

                                                
٤ NIP Point  
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n پیشگیري از حوادث مکانیکی 

   تعیین مسیر عبور لیفتراك و ماشین آالت حمل و نقل •

 ( اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ)ز سر خوردن، پرت شدن و سکندري رفتنپبشگیري ا •

 نظافت سطوح و جمع آوري گل و الي و رفع لغزندگی ها •

 سکوي کار مناسبایجاد و استفاده از و در مسیرهاي شیبدار وجود دستگیره  •

 ل و نقلحم باالبرها  و ماشین آالت، جرثقیل و استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی  •

 در محل کار جمع آوري اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده •

 ( کارگران و عابران) از باالي سر افراد ( با بار یا بدون بار) عدم عبور جرثقیل •

  فعالیت جرثقیل دوده عملیاتی ماشین آالت وور افراد غیر مجاز در مححضعدم  •

 ت سنگین و عدم دید اپراتوررعایت نقاط کور دستگاه و ماشین آال •

- استراحت یا در زمانی که فعالیتی صورت نمیتوقف و خاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان  •

 گیرد

 شرایط ترك دستگاه یا زمان جابجایی اپراتور تجهیزات سنگین •
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  حمل و بارگیري خطرات واژگونی ماشین آالت •
 سرعت زیاد •

 پیچ هاي تند و نداشتن دید کافی •

 درجه) 11(حد اکثر  یب زیاد جادهش •

 برابر عرض بزرگترین ماشین آالت) 5/2اقل (حد عرض کم جاده •

 نداشتن عالیم رانندگی و تابلو هاي هشدار •

 ناهمواري هاي زمین و لغزندگی پس از بارندگی •

 ) Bermنداشتن لبه کناري جاده (برم •

 نقلیهکنترل وسیله  در بی تجربگی راننده و عدم توانایی •

 داروهاي روانگردانمواد مخدر و ا مصرف یخواب آلودگی مرکز و عدم ت •
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  آالت انواع حرکات ماشین •
یی از قطعات با حرکت ها مثالو چرخ طیارها  ها نگیکوپلها)،  مته و مرغک، محورها(شفت چرخشی:حرکت 

  چرخشی هستند.
  حرکت رفت و برگشتی یا عرضی

که براي  هایی غلتکدنده، چرخ زنجیر، نوار نقاله و  رختسمه و قرقره، چ :)NIP Point(نقاط گیر
هایی از نقاط گیر  نمونه رندیگ یمدهی، مخلوط کردن یا عملکردهاي فرایندي مورد استفاده قرار  شکل

چرخند، ایجاد نقاط  آالت که به طرف همدیگر یا به طرف اجزاء ثابت می یی از این ماشینها قسمتهستند. 
  .کنند یمگیر 

کاري  دهنده، دستگاه تراش، سنگ فرز و ماشین سوراخ شکل هاي ماشیناره و سنگ سمباده،  ي:تراشکار
 دهد یم. به محلی از ماشین که برش را انجام شوند میآالت با حرکت تراشی محسوب  یی از ماشینها نمونه

  ا خطر در نقطه عمل متمرکز شده است.ه دستگاهنقطه عمل گویند و در این 
متر در ثانیه است. 45اي  در اره تسمه ها فلکهمحیطیِ مجاز  * حداکثر سرعت  

که  شوند میدر این نوع حرکات دو جزء ماشین به هم نزدیک  کاري، قیچی کاري و خم کاري: سوراخ
یی از این حرکت شامل پانچ کردن، ها نمونهثابت باشد.  ها آنممکن است هر دو جزء متحرك و یا یکی از 

. در این حالت نیز خطر در نقطه عمل باشد میمنگنه کردن و حک کردن نقش قیچی کردن، خم کردن، 
  متمرکز شده است.

  ابزار هاي ماشینتدابیر ایمنی در کار با 
  اند از: ابزار عبارت هاي ماشینتدابیر ایمنی در کار با  نیتر عمده
 .دیآ یمترین کار به شمار  ي مناسب، که مهمها حفاظتمجهز کردن دستگاه به  •

 فاده از عینک حفاظتیاست •

 ي مخصوصها يتورپوشاندن سر با کاله یا  •

 بستن محکم قطعه کار به وسیله گیره روي میز کار و عدم نگهداري آن با دست. •

 ي آزاد و عدم استفاده از دستکشها لبهي گشاد با سر آستین و ها لباسعدم استفاده از  •

شده  جهت بررسی و بازدید سوراخ انجام استفاده از یک سیم، برس و یا چنگک فلزي (و به انگشت) •
 ها برادهبعد از توقف کامل ماشین و خارج کردن 

  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٠٢ 
 

 
 

   
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٠٣ 
 

 
 

n  ابزار هاي ماشینانواع ایمنی کار با  
  ماشین مته -

 . همچنینرود یمماشین مته، ماشین ابزاري است که براي سوراخ کردن فلز، چوب یا مواد دیگر به کار 

ي، فرزکاري، تو درآر کامستفاده از نصب ابزارهاي مخصوص بر روي آن، عملیات دیگري مانند با ا توان می
  ی در داخل سوراخ) را توسط این ماشین انجام داد.نینش عقبتراشی و جاخالی کردن (

  ماشین سنگ سمباده  -
مقدار کمی فلز از  تکمیل کردن و پرداخت قطعه کار از طریق برداشتن به منظورابزار  هاي ماشیناین گروه از 

در این صورت سطح تولیدشده کامالً و شده بسیار ناچیز بوده  . مقدار بار برداشتهکنند یمروي سطح کار عمل 
بستگی به اهمیت مقدار دقت و  شود میپرداخت خواهد شد. مقدار باري که براي سنگ زدن در نظر گرفته 

  اندازه قطعه خواهد داشت. 
  پیشگیري هاي راهاده و خطرات عمده ماشین سنگ سمب -
پرداخت، متالشی شدن سنگ  هاي ماشینترین حادثه در کار با  متالشی شدن سنگ سمباده: مهم .1

 کاربرده شوند. نوشته نشده، نباید به ها آنیی که سرعت مجاز روي ها سنگسمباده است. 

  جلوگیري از متالشی شدن سنگ سمباده به شرح زیر است: به منظورنکات  نیتر عمده
 ابجایی و نگهداري سنگ سمباده به طریق صحیحج •

 ي جدید و نو از لحاظ ترك و شکستگیها سنگبررسی  •

 ترین سرعت آزمایش سنگ جدید قبل از استفاده با بیش •

 سوار کردن مناسب سنگ •

 رعایت سرعت مجاز  •

 راحتی کار •

 حفاظ گذاري •
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 خصوصاًت در روي دستگاه، ي شفاف ثابها و حفاظاستفاده از عینک حفاظتی  جراحات چشمی: .2
  ضروري است. ها پرتابهاي ثابت، براي جلوگیري از ه دستگاه

ي بسیار زیاد سوز آتشي و ساییدن آلیاژهاي منگنز و آلومینیوم، خطر کار پرداختدر  ي:سوز آتش .3
ي، عبارت است از تهویه هواي محل و اطمینان از عدم سوز آتشاست. نکات عمده در کاهش خطر 

  غبارهاي قابل انفجار و اشتعال. وجود گرد و
ي و کار پرداخت هاي فعالیتخطر براي تندرستیِ کارگران درگیر با  نیتر عمده خطرات سالمتی: .4

. لذا عالوه بر تهویه مناسب، استفاده وسایل حفاظت از دستگاه تنفس باشد میساب، سیلیکوزیس 
  .شود میتوصیه 

  تراش هاي ماشین -
تراش، تغییر در اندازه قطعات،  هاي ماشینابزار نامید. وظیفه اصلی  هاي اشینمپدر  توان میماشین تراش را 

یی ها کارگاهتراش است. بخش اعظم فعالیت  رنده، پرداخت کاري با یک یا چند عمل برش و تنظیم ها آنفرم 
  . شود میتراش انجام  هاي ماشینفلزکاري، با 

  زیر دارا هستند: هاي ماشینداد را به ترتیب ترین تع از نظر تعداد حادثه به ازا هر ماشین، بیش
 يبر چوب هاي ماشین •

 ي فلز بريها اره •

 ي برقیها پرس •

 مته هاي ماشین •

 تراش هاي ماشین •

  ي فوق در کارخانجات کوچک تولیدي است.بند رده
  پیشگیري  هاي راهتراش و  هاي ماشینخطرات عمده 

 به طرف شخص ها برادهخارج شدن یا پرتاب شدن  •

 دیگر بدن بین قطعه کار و رنده هاي قسمتن دست و گرفته شد •

 متحرك ماشین هاي بخشیی از بدن با ها قسمتبرخورد  •

سقوط سه نظام یا چهار نظام روي پاي افراد، هنگام سوار و پیاده کردن نیز یکی دیگر از مواردي  •
 است که باید به آن اشاره کرد.

اندازي دستگاه، از حوادث رایج در دستگاه تراش فراموش کردن برداشتن آچار از روي سه نظام و راه  •
  است.

  جهت پیشگیري از حوادث کار با دستگاه تراش باید اصول زیر را رعایت کرد.
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ي مچی را از خود دور کرده، موهاي بلند ها ساعتشال گردن، لباس گشاد و دستکش بلند، حلقه و  .1
 را باید با سربند پوشاند.

 مون دستگاه تراش همیشه در هنگام سکون دستگاه انجام شود.باید کلیه تعمیرات، سرویس و آز .2

 متحرك و چرخنده دستگاه نزدیک شد. هاي بخشنباید به  .3

 مخصوص استفاده شود. گاه هیتکهنگام تعویض سه نظام و یا چهار نظام، از  .4

 نباید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیراتی را روي دستگاه رها کرد. .5

 حفاظتی استفاده کرد. هاي ماسکعینک و از وسایل حفاظتی مانند  .6

 باید از برس و جاروب دستی استفاده کرد.  ها برادهي آور جمعبراي  .7

 حفاظ گذاريباید به طور مناسبی  ها فلکهو تسمه  ها دنده چرخگردش مانند  در حال هاي قسمت .8
  شوند.

  فرز هاي ماشین -
 دنده چرخآوردن شیارهاي مستقیم و مارپیچ و فرز براي تراشیدن سطوح به اشکال مختلف و در هاي ماشیناز 

و  تر عیسر. از این ماشین براي تراشیدن سطوح، به شکلی کنند یمو عملیات دیگر استفاده  پیچ بريتراش و 
  .کنند یمي بیشتر استفاده دقت کارتمیزتر از ماشین صفحه تراش، و همچنین 

  م کرد:به دو دسته تقسی توان میفرز را به طور کلی  هاي ماشین
 ماشین فرز عمومی •

 فرز مخصوص هاي ماشین •

. ماشین فرز افقی داراي محور شود میفرز افقی و عمودي تقسیم  هاي ماشینفرز عمومی خود به  هاي ماشین
. از این ماشین بیشتر براي کند یمعرضی و قائم حرکت - افقی است و میز آن در سه جهت عمود بر هم طولی

  .کنند یماستفاده  فرم تراشیقیم و مارپیچ و تراشیدن سطوح و شیارهاي مست
ماشین فرز عمودي ساختمانی مشابه ساختمان فرز افقی دارد با این تفاوت که محور آن قائم است و میز آن 

ز این ماشین بیشتر براي تراشیدن سطوح به وسیله فرزهایی که . اکند یمدر سه جهت عمود بر هم حرکت 
  .شود میقرار دارد استفاده  ها آنروي پیشانی  شان برندهلبه 

  فرز هاي ماشیننکات ایمنی در رابطه با  -
 توجه گردد تیغه فرز تیز و سالم و آماده کار باشد. .1

هنگام تنظیم کار جهت جلوگیري از بروز حوادث ناشی از برخورد دست با تیغه کار، بایستی دست را  .2
 به اندازه کافی از تیغه فرز دور نمود.

 عمودي از بار زیاد و حرکت سریع نیز باید خودداري شود.هنگام کار با فرز  .3



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٠٦ 
 

 
 

سرعت و بار را باید همیشه محاسبه و تنظیم نمود. همیشه بار باید در جهت عکس گردش تیغه فرز  .4
  قرار داده شود.

  نکات ایمنی در طراحی ماشین -
 الً متوقف شود.براي عملیاتی از قبیل بارگیري، تخلیه، تمیز کردن، تنظیم و تعمیر، ماشین باید کام •

باید طوري طراحی شوند که به هنگام اعمال نیرو، به  چرخ داري ها کنترلو  ها اهرم، ها رهیدستگ •
  صورت ساکن باشند.

 

  کاري ماشین يها کارگاهنکات ایمنی در طراحی 
انجام  به منظورفضاي وسیعی  ها آنابزار باید طوري کار گذاشته شوند که در اطراف  هاي ماشین •

انجام عملیات  به منظورمختلف وجود داشته باشد. در کارگاه بایستی فضایی مناسب کارهاي 
ا ساخته شود. عالوه بر آن فضاي کارگاه بایستی داراي اتاق مجزا ه دستگاهتعمیراتی و امتحان کردن 

 ی باشد.کش نقشهبراي انجام کارهاي دفتري و 

را داخل یا خارج کرد.  ها نیماشا بتوان به راحتی و راهروها باید به اندازه کافی پهن باشند ت ها کناره •
سانتیمتر پهنا داشته باشند به شرط آنکه محل عبور لیفتراك نباشند.  90باید حداقل  ها کناره

 ی شوند.کش خطبایستی  ها کنارهعبور و مرور و  هاي محلتمامی 

  نکات ایمنی مربوط به متصدي دستگاه (اپراتور)
 کار با دستگاه به اپراتور داده شود. نحوهبا  ي الزم در رابطهها آموزش •

کامل به اپراتور  به طوریی حفاظتی، بایستی ها روشمقررات ایمنی، توسعه و گسترش عادات و  •
  آموزش داده شوند.

  رعایت قوانین و مقررات حفاظتی
د ملزم به رعایت ا باید متناسب با نوع ماشین تدوین شوند و کلیه افراه کارگاهقوانین و مقررات حفاظتی در 

  باشند. ها آن
n آالت اصول حفاظ گذاري ماشین  

  در تهیه و ساخت حفاظ باید نکات زیر مراعات گردد:
 اطمینان باشد. مؤثر و قابل ها آنمحل  .1

 از تماس بدن یا لباس افراد با اجزاء خطرناك ماشین یا تجهیزات جلوگیري نماید. .2

کاري یا  کاري خودکار، مؤثرتر از روغن نگردد. روغن ، آزمایش، تنظیم و تعمیر ماشینکاري روغنمانع  .3
 دستی است. گریس کاري
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 بر حسب نوع ماشین، شرایط کار، دوام و استقامت الزم را داشته باشد.  .4

باید جزء ثابت ماشین یا تجهیزات باشند و از دسترسی به منطقه خطر در حین کار  ها حفاظ .5
 جلوگیري کنند.

کاري یا بازرسی و  به دالیلی چون تغذیه دستگاه، دسترسی براي روغن ها حفاظ اندازه منافذ در حفاظ:
تر باشد دسترسی از طریق  پایش عملیات ماشین ممکن است داراي منافذي باشند که هرچقدر منفذ بزرگ

  . شود میآن به یک نقطه معین بیشتر 
  شده باشند: ممکن است از مصالح زیر ساخته ها پوششیا  ها حفاظ: جنس حفاظ

یا توري فلزي که روي قابی از  رخ داراز اجزاي فلزي، قطعات ریختگی، ورق آهن پر یا مشبک، فلز  •
 نبشی، لوله یا میله سوار شده باشد.

  از چوب، پالستیک و یا مصالح دیگري که مناسب با وضع کار باشد. •
فاده ماشین و حفاظ ست، و همچنین محیط استها آنطراح باید نیروهایی که هدف حفاظ، مقاومت در برابر 

را در نظر بگیرد. معیار استحکام حفاظ مقاومت در برابر نیروي ناشی از تکیه دادن یا افتادن فرد بر روي آن 
. باشد میاست و در بعضی موارد مقاومت در برابر نیرو و انرژي ناشی از اجزاء شکسته و مواد داخل ماشین 

ي خورنده یا گرماي بیش از حد) بر روي میزان ها تسیمفاکتورهاي محیطی (مثل ریزش پیوسته ذرات، 
  استحکام حفاظ اثرگذار خواهند بود.

  اقدامات حفاظتی در کار با وسایل انتقال نیرو 
توسط عامل مکانیکی، هیدرولیکی و یا بادي (پنوماتیکی) از محرکه اصلی انتقال داد. اکثر  توان مینیرو را 

ي اولیه از اجزاء انتقال نیرو (ترانسمیسیون) استفاده ها محركیا سایر براي انتقال نیرو از موتور  ها نیماش
مالشی. در نقاطی  هاي غلتکدنده و  اند از تسمه، قرقره، طناب، زنجیر، چرخ عبارت ها آنترین  که رایج کنند یم

 يجزانیز از ا ها نگیکوپلي چرخشی و محورها. گیرد مینقاط گیر شکل  رسند یمکه این اجزاء به یکدیگر 
  . باشد میحرکت چرخشی  ها آنانتقال نیرو هستند که خطر 

حفاظ باید از دسترسی اطراف، باال، زیر یا از بین حفاظ به نقطه خطر جلوگیري کند و همچنین  حفاظ:
داراي اینترالکی باشد که در هنگام برداشتن حفاظ منبع انرژي ماشین را قطع کند. تا جایی که ممکن است 

  کاري تنظیم و بازرسی را از بیرون حفاظ بدون برداشتن آن بدهد. ان انجام روغنحفاظ باید امک
اگر حفاظ داراي دریچه دسترسی است باید براي دریچه یک سیستم حفاظتی از  هاي حفاظتی: سیستم

نوع اینترالك یا حسگر در نظر گرفته شود تا به محض باز شدن آن منبع انرژي ماشین را قطع کند، 
کننده اضطراري در محدوده دسترسی اجزاء خطرناك باید موجود باشد تا  کلید خاموشهمچنین یک 

  که حفاظ برداشته شد و انرژي ماشین قطع نشد فرد در معرض خطر از آن استفاده کند. هنگامی
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تجهیزات مکانیکی انتقال نیرو که در دسترس افراد نیستند نیازي به  فاصله و قرار دادن در محل خاص:
فوت بین سیستم انتقال نیرو تا محل تردد  8تا  7اري ندارند. در اغلب موارد فاصله عمودي حدود حفاظ گذ

ي کمتر از مقدار یادشده، انجام حفاظ گذاري با استفاده از ا فاصله. در صورت وجود شود میافراد توصیه 
فوت  8باید  ها حفاظ ي مشبک، دیوارها یا دیگر مصالح ساختمانی ضروري است. حداقل ارتفاع اینها ورقه

هایی  و محل ها حفاظمحصور دسترسی داشته باشند. در  هاي محلدیده به  باشد و فقط باید کارگران آموزش
که خطر تماس با سیستم انتقال نیرو وجود دارد باید از عالئم هشداردهنده استفاده نمود. ذکر این موضوع 

سیستم انتقال  بایست میی به سیستم یا برداشتن حفاظ حتماً در کلیه عالئم الزامی است که پیش از دسترس
  نیرو را کامالً متوقف ساخت.

  اقدامات حفاظتی در رابطه با نقطه عمل (بخش عملیاتی ماشین) •
که بسته  شود مینقطه عمل محلی است که کار اصلی ماشین در آن انجام 

  کرد.یی حفاظتی زیر استفاده ها روشاز برخی از  توان میبه نوع ماشین 
  ها حفاظانواع  •
باید از دسترسی  ):Enclosure guardsمحصورکننده( هاي حفاظ

از هر سو (پایین، باال، یا  ها لباسو دیگر اجزاء بدن و  ها دستانگشتان، 
اطراف حفاظ) به نقطه عمل پیشگیري کند. حفاظ باید به ماشین ثابت و 

بسته کردن به  یی که براي باز وها بستو  ها چیپمحکم شده باشد و از 
ها باید امکان رویت نقطه عمل را  ابزاري خاص نیاز دارند استفاده کرد. حفاظ

  فراهم کنند.
 

): نیاز است حفاظ بعضی از Interlock guards( اینترالك هاي حفاظ
اندازي، تنظیمات یا نگه  ي قابل حرکت براي راها چهیدرداراي  ها نیماش

. دارند یمنجام چنین کارهایی حفاظ را بر داشت باشد و در انواع دیگر براي ا
که در هر دو نوع باید اینترالك شده باشد تا با برداشتن حفاظ ماشین از 

   حرکت بازبماند.
که قابلیت تنظیم براي  ):Adjustable guardsحفاظ قابل تنظیم(

  قطعات مختلف را دارند.
براي  ها قالبناك پرس استفاده کرد که ي قابل تنظیم براي منطقه خطرها حفاظتاز  توان می* هنگامی 

  مدت طوالنی استفاده شوند. 
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و عملیات خاص مورد استفاده قرار  ها نیماشکه براي  ):Special guardsاختصاصی( هاي حفاظ
  .رندیگ یم

دستگاهی مانند فرز ممکن است در کلیه جهات خطرناك باشد. بنابراین  ):Ring guardsي(ا حلقهحفاظ 
) ضمن فراهم نمودن امکان تماس قطعه کار در دهد یم(که دور تا دور تیغه را پوشش ي ا حلقهحفاظ 
  .کند یممنطقه خطر از تماس بدن با آن جلوگیري  هاي بخشي خاص، با حفاظت از دیگر ا محدوده
و  پوشاند یمرنده نجاري را  برندهکه قسمت  ):Leg of mutton guardي یا زانویی(ا چهیماهحفاظ 

حرکت قطعه چوبی بر روي میز رنده، حفاظ نیز به صورت افقی از جاي خود جابجا شده و از روي همزمان با 
  .رود یمرنده کنار  برندهقسمت 
داراي حفاظ هودي هستند که روي تیغه  معموالًي مدور ها اره ):Hood guardهودي (روپوشی)( حفاظ
حفاظ به صورت شناور به سمت باال حرکت  و در هنگام حرکت قطعه کار به طرف تیغ اره پوشاند یماره را 

  .کند یم

  
از تماس افراد با سنگ جلوگیري کرده  ):Grinding wheel guardsحفاظ دستگاه سنگ سمباده(

شده از روي قطعه کار و قطعات ناشی از متالشی شدن احتمالی سنگ  و همچنین جلوي پرتاب ذرات برداشته
االمکان  حتی بایست میشده و اندازه دهانه آن  ي ساختهتر محکممواد  از ها حفاظ. نسبت به سایر گیرد میرا 

داراي سیستم تخلیه ذرات ناشی از عملیات و همچنین  ها حفاظداراي کمترین مقدار باشد. ممکن است این 
  باشند. گاه هیتکگاهی محکم و با استقامت کافی براي قرار دادن  داراي تکیه
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  ي حفاظتیاه ستمیس
یی حفاظتی استفاده کرد که از ادامه ها ستمیساز  توان میورت ممکن نبودن حفاظ گذاريِ نقطه عمل، در ص 

  .کنند یمکار دستگاه در صورت وجود دست یا انگشتان در منطقه خطر جلوگیري کرده و دستگاه را متوقف 
کامالً محصور و بسته در این روش تغذیه دستگاه از شکاف یا محفظه  تغذیه اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک:

جهت  توان میهاي مختلفی همچون فشار هوا، نیروي ثقل، عملیات مکانیکی و غیره  . از مکانیزمشود میانجام 
  تغذیه استفاده کرد.

را جهت تغذیه  ها آن توان میکه  اند شده از صفحاتی تشکیل ها چهیدر: این یا موانع متحرك ها دروازه
ت بازنموده و پیش از شروع به کار مجدداً به دستگاه بست. بدیهی است که دستگاه یا خارج نمودن محصوال

  اندازي مجدد و آغاز به کار ماشین وجود نخواهد داشت. امکان راه ها چهیدردر زمان باز بودن این 
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حضور انگشتان یا دست را در منطقه خطر حس کرده و مانع شروع به کار کردن  ها ستمیساین  حسگرها:
ي انتخاب شوند که زمان ا فاصلهباید همواره در  ها ستمیس. این شوند مییا بالفاصله متوقف  دستگاه شده

  کافی براي متوقف نمودن دستگاه در اختیار باشد. 
 کیفتوالکتریی ها ستمیس)، Matsهاي ایمنی ( زیر پایی توان مییی حسگر ها ستمیساز انواع 

)Photoelectric( که با پرتوهاي نوري و سلول)  هر عاملی که  ها آنو در  کنند یمهاي فتوالکتریک کار
 هاي میدانهاي الکترومغناطیسی (یا  میدانمنجر به قطع پرتو گردد موجب توقف ماشین خواهد شد)، 

 الکتریکی و یک آنتن میدانمدار  ) (که با استفاده از یکRadio Frequency Fieldفرکانس رادیویی) (
کارگر بر روي قابلیت  هاي کفشی چون رطوبت و میزان هدایت الکتریکی مغناطیسی ایجاد کرده و عوامل

  ) را نام برد.Mechanicalیی مکانیکی (ها روش) و باشند یماعتماد این سیستم تأثیرگذار 
ي تنظیم ا گونهاپراتور به اجزاي متحرك ماشین متصل و به  يهادست: یی حفاظتی پس زنندهها ستمیس
  ها به خارج از منطقه خطر کشیده شوند. ه براي انجام کار فعال شود دستکه هر گاه دستگا گردد می
ي هاشده که در یک انتها به دست کیلیی تشها تسمهو  ها طناباز  یی حفاظتی بازدارنده:ها ستمیس

ایمن از  اند که فقط در محدوده شده و طوري تنظیم شوند میاپراتور و در انتهاي دیگر به جاي ثابتی وصل 
  .دهند یمي اپراتور اجازه حرکت هاشده به دست یینقبل تع

که استفاده از  کند یمبه صورت جارویی اجزاء بدن را از منطقه خطر دور  یی حفاظتی جارویی:ها ستمیس
این سیستم ممنوع است زیرا خود خطرساز بوده و موجب گیر کردن و له شدن بدن بین این وسیله و قطعات 

  .شود میماشین 
اندازي ماشین مستلزم درگیري همزمان هر دو دست از طریق دو کلید  براي راه و دستی:ي دها کنترل

. فاصله زمانی بین فعال کردن هر دو کنترل داراي محدودیت است که این محدودیت از باشد میجداگانه 
مل . فاصله محل نصب کنترل دو دستی تا نقطه عکند یماندازي هر دو کنترل توسط یک دست جلوگیري  راه

ي باشد که بعد از شروع حرکت ماشین از دسترسی دست به نقطه عمل جلوگیري کند ا اندازهماشین باید به 
از رابطه حسگرها استفاده کرد. اگر بیش از یک کاربر روي  توان میکه براي به دست آوردن این فاصله نیز 

  دستی جداگانه وجود داشته باشد.باید یک کنترل دو  ها آنیک ماشین مشغول کار باشند براي هر کدام از 
: امکان قرار دادن یا برداشتن قطعه کار را در نقطه عمل ماشین بدون ورود دست ممکن ابزار تغذیه دستی

ها و تجهیزات مشابه  پرس هاي نواري، اره ها، رنده هاي رو میزي، هاي از قبیل اره . در برخی از ماشینسازد یم
دارد. نمونه دیگر از  ها و انگشتان را از نقطه عملیاتی دور نگه می و دستدیگر این ابزارها کاربرد داشته 

هاي فشاري در هنگام کار با انواع وسایل درودگري و جهت پیشگیري از  گونه وسایل استفاده از دستگیره این
  . باشد میبرخورد با تیغه اره یا رنده به هنگام کار کردن 
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بلکه  کند ینمشداردهنده از دسترسی به نقطه عمل پیشگیري یک مانع ه موانع و عالئم هشداردهنده:
. عالئم هشداردهنده شامل عالئم سمعی یا سازد یمافراد را نسبت به وجود منطقه یا عملیات خطرناك آگاه 

  .شوند میبصري هستند که همراه با سایر اقدامات حفاظتی نقطه عمل به کار گرفته 
رها در انواع الکتریکی، مکانیکی، پنوماتیکی یا دیگر اشکال هستند گاین کنترل کنترل گر توقف اضطراري:

که براي توقف یا قطع ماشین به هنگام وقوع شرایط اضطراري(مثل گیر کردن قسمتی از بدن در ماشین یا 
. براي ابندی یمگرها اولویت که در هنگام استفاده بر سایر کنترل رندیگ یمنقطه عمل) مورد استفاده قرار 

گرهاي قطع ي نیز موجود باشد. کنترلا جداگانهاندازي مجدد ماشین بعد از توقف اضطراري باید کنترل گر  راه
گرهاي ماشین هستند و باید قرمز رنگ بوده و به طور واضح تر از سایر کنترل بزرگ معموالًاضطراري 
نگام وقوع شرایط اضطراري آالتی که ه گذاري شده باشند و با حداقل انرژي فعال گردند. در ماشین برچسب

درگیر انجام کار هستند، باید پدال پایی قطع اضطراري وجود داشته باشد. اگر بر روي یک  ها دست ها آندر 
ي متفاوتی داشته باشد، باید در هر موقعیت در محدوده دسترسی وي یک کنترل ها تیموقعماشین، کاربر 

ي ها لهیمي حساس به فشار، ها اهرمممکن است از  ها نیماشگر قطع اضطراري موجود باشد. در بعضی از 
موجب  ها آني ایمنی متوقف کننده استفاده شود که کشیدن یا هل دادن ها کابلایمنی متوقف کننده یا 
  توقف کامل ماشین گردد.

براي جلوگیري از دورهاي اضافی ناخواسته ماشین باید از مکانیسم ضد  ضد تکرار:حفاظتی یی ها ستمیس
  استفاده کرد. تکرار

، در نتیجه کنند یمیی هستند که به باال و پایین حرکت ها قسمتداراي  ها پرسآالتی مثل  ماشین ترمزها:
ي نورد ها دستگاهیی مثل ها نیماشباید داراي ترمز مکانیکی براي جلوگیري از سقوط جزء باال رفته باشند. 

. مسافت طی شده توسط کنند یماستفاده در شرایط اضطراري از جریان معکوس  ها غلتکبراي توقف 
ثانیه بعد از قطع انرژي  1-2درصد سرعت محیطی باشد. ترمزهاي الکترونیکی  5/1باید حداکثر  ها غلتک

  .باشند یمماشین قادر به توقف حرکت چرخشی 
 دشون میي پایی فعال ها کنترلیی که با ها نیماش: براي جلوگیري از توقف غیر عمدي ي پاییها کنترل

نشینی داشته باشد)  ي که پدال از لبه حفاظ مقداري عقبا گونهروي پدال پایی را با یک حفاظ (به  توان می
اندازي باید  توجهی نیروي مقاوم بوده و همچنین در هنگام راه پوشاند. پدال پایی باید داراي مقدار قابل

  مقداري مسافت جابجایی داشته باشد.
در حین فرایندهاي نظافت، نگه  گرهاکنترل: این ملکرد با انرژي پاییني حرکت آهسته و یا عها کنترل

، براي روشن و خاموش شدن سریع باشد میاندازي که نیاز به جابجایی و حرکت اجزاء ماشین  داشت یا راه
  .رندیگ یمماشین مورد استفاده قرار 
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طرات ماشین را در حین توانند خ می ها کنترل: این ي عملکرد با نیروي کم و سرعت کمها کنترل
اندازي، تعمیرات یا تمیز کاري کاهش دهند. ممکن است هم داراي مد سرعت با انرژي نرمال و هم داراي  راه

مد سرعت با انرژي پایین باشد. همیشه توقف کامل ماشین ارجحیت دارد، مگر اینکه نیاز به سرعت پایین و 
  د.اندازي تعمیرات و یا نظافت باش اینچی براي راه

ي حرکت حفاظ گذاري شده یا فرورفته، از ها کنترل ي حرکت (کلیدهاي روشن و خاموش):ها کنترل
  .کنند یمروشن شدن یا فعال شدن تصادفی ماشین خودداري 

خودي تسمه یا  که حرکت خودبه -ها پرسآالتی مثل  در ماشین توان میبا قطعاتی  ها بلوكاز  بلوك ایمنی:
  به عنوان مانع استفاده کرد. -اهند بودخطرساز خو ها قسمتدیگر 

آالتی است که به دلیل گاز گرفتن تیغ  ي از ماشینا نمونهدستگاه اره گرد  وسایل جلوگیري از پس زدن:
اره توسط الوار، در آن امکان پس زدن قطعه کار وجود دارد. نصب یک تیغه جداکننده که مانع از گاز گرفتن 

  ن حرکت آسان الوار از پس زدن قطعه کار نیز جلوگیري کند.ضم تواند میتیغه اره خواهد شد 
امکان قفل شدن ماشین باید در حین تعمیر و نظافت، هر دستگاه و :  Lock out/Tag outي ها هیرو

باید حتما در طی در غیر اینصورت . تا از راه اندازي و وارد ساختن صدمه به افراد ممانعت شود داشته باشد
غیر عمدي ماشین  و عمدياز فعال کردن تواند می ها هیرواین ابلوي هشدار استفاده شود. از نصب تزمان کار 
  کند.جلوگیري 

کردن  Lockoutکه  کند یمخاطرنشان  ZMS: وضعیت )ZMSقرار دادن دستگاه در حالت صفر (
ان منبع انرژي اصلی ماشین یا سیستم، ممکن است همه منابع انرژي را حذف نکند و همچنین خاطرنش

ي دقیق و مفصل موجب اطمینان از ایمن بودن ماشین یا سیستم براي حفظ و نگه داشت، ها هیروکه  کند یم
  .شود میاندازي و یا نظافت  راه
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n اقدامات کنترلی و بهبود شرایط محیط کار سلسله مراتب  

ü حاللها وحذف سرب  و نظیر حذف آزبست( مخاطره حذف(  

ü  اد کم خطر به جاي مواد پرخطرجایگزین کردن مو(جایگزینی(  

ü ارتعاش)سروصدا و دستگاه تولید کننده  محدود سازيمانند ( و ایزوله دستگاه جداسازي 

ü  از نظر زمانو یا مکانی  فاصلهایجاد از طریق (تفکیک( 

ü  اتوماسیون فرایند، محصورکاري، حفاظ گذاري(کنترل هاي مهندسی( 

ü افراد با عامل زیان آور کاهش زمان مواجهه مدیریتی( چرخش کاري، جابجایی، کنترل هاي( 

ü کششی –( عمومی ، موضعی، دهشی  تهویه( 

ü وسایل حفاظت فردي استفاده از 

همواره اولویت اول در بهبود شرایط محیط کار، حذف عامل خطر است. به عنوان مثال از آنجا که امکان 
و بنزن و سرب وجود ندارد یا بسیار مشکل ایجاد شرایط ایمن کافی براي کار با مواد خطرناك مانند آزبست 

است و خطرات کار با این مواد هم بسیار زیاد است، حذف این مواد خطرناك از چرخه تولید در اولویت بهبود 
  شرایط کار قرار دارد.

در مورد سایر عوامل زیان آور نیز اولویت اول، باید حذف عامل زیان آور از منبع تولید آن عامل باشد. به 
کنیم که صدا را از محل تولید حذف کنیم وان مثال در مورد وجود سر و صدا در محیط کار، ابتدا سعی میعن

  و عوامل تولید کننده صدا را از بین ببریم. 
در صورتی که امکان حذف کامل عامل مخاطره وجود نداشته باشد، به دنبال جایگزینی با عوامل کم خطر 

  مورد تولید حالل ها ، تولوئن را جایگزین بنزن نماییم.خواهیم بود. به عنوان مثال در 
سپس در مراحل بعدي با ایجاد موانع و محدودیت در مسیر انتشار، از برخورد و تماس عامل زیان آور با 

کنیم تا با ایزوله کردن دستگاه مولد انسان جلوگیري می نماییم. این کار را با محدود سازي دستگاه آعاز می
نماییم. ضمن اینکه ور، از انتشار آن عامل در نزدیک ترین فاصله از محل تولید جلوگیري میعامل زیان آ

  همواره ایجاد محدودیت براي دستگاه، نسبت به محدود سازي انسانها در اولویت باالتري قرار دارد.
له مکانی از رسیدن تواند بصورت فاصله فیزیکی یا زمانی باشد. به این معنی که با ایجاد فاصاین جداسازي می

آن عامل به افراد حاضر در محل جلوگیري نموده، یا با ایجاد فاصله زمانی از حضور افراد در محلی که عامل 
  زیان آور وجود دارد ممانعت بعمل خواهیم آورد.

در مرحله بعد، توسط مکانیزم هاي کنترلی مهندسی و مدیریتی و اداري، از برخورد و تماس عوامل زیان آور 
با افراد ممانعت بعمل می آوریم. به این معنی که با ایجاد موانعی مانند حفاظ گذاري در قسمت هاي 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١١٥ 
 

 
 

هاي مهندسی از امکان برخورد افراد با اجزاي متحرك دستگاه و یا اتوماسیون خط تولید و سایر کنترل
  کنیم.متحرك و داراي انرژي صدمه زننده به افراد جلوگیري می

دیریتی و اداري مانند چرخش کاري و یا کاهش زمان مواجهه افراد با عوامل زیان آور، توسط کنترل هاي م
اجاره نمی دهیم که یک عامل زیان آور زمان طوالنی با افراد تماس داشته باشد و باعث ایجاد بیماري ناشی 

دت با یک عامل زیان از کار در انسان شود. به این ترتیب با جابجایی افراد در محل کار، از مواجهه طوالنی م
  آور ممانعت بعمل خواهیم آورد.

ه شیمیایی و گرد و غبار هاي مختلف بهبود شرایط محل کار، مانند تهویه مواد آالینددر مرحله بعد با تکنیک
ان نموده و با تهویه ترین محل به تولید آن مواد، اقدام به خارج نمودن آنها از محدوده تنفسی کارگراز نزدیک
، اقدام به کاهش مواد آالینده در کارگاه و عدم تاثیر کششی و تهویه عمومی محل کار–دهشیموضعی، 

عوامل زیان آور بر بدن افراد نموده و همواره هواي تمیز و بدون آلودگی را در اختیار کارگران قرار خواهیم 
  داد.

ن عوامل زیان آور در محل کار در نهایت اگر با تمام اقدامات بعمل آمده، هنوز موفق به حذف و از بین برد
نشده باشیم، با تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردي، کارگران را از تماس با این عوامل زیان آور 

  حفظ خواهیم کرد.
توجه به این نکته بسیار ضروري و مهم است که استفاده از وسایل حفاظت فردي همواره آخرین راهکار در 

باشد و هیچگاه قبل از اینکه تمام مراحل اولیه را براي حذف یط محیط کار میسلسله مراتب بهبود شرا
عوامل زیان آور مد نظر قرار دهیم، به سراغ آنها نمی رویم. ضمن اینکه عالوه بر تهیه و در اختیار گذاشتن 

ثر در وسایل حفاظت فردي، باید نسبت به آموزش استفاده از آنها و همچنین کنترل و نظارت مداوم و مو
  استفاده از این وسایل توسط کارگران نیز اقدام شایسته بعمل آوریم.
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n  عملیات ساختمان ایمنی کار در 

n  ارتفاع ایمنی کار در 

استفاده  به دلیل سقوط از ارتفاع  و از نوعها هاي موجود بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاهبراساس آمار
بوده و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون براي کار در ارتفاع من از تجهیزات  ساختمانی نا ای

هاي ایمنی، هر باشد. طبق مقررات و دستورالعملفقرات معموال بسیار شدید و از نوع فوت یا قطع نخاع می
د نیاز متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرسانتی 120کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 

  به حفاظت از سقوط دارد.
  

   هاي پیشگیري از سقوط:راه •
o کشی و عالمت گذاري مناسب از ورود افراد به محدوده با نصب حفاظ و نرده ها :محدود کننده

ها هنگام ها و پرتگاهخطر جلوگیري شود و احتمال سقوط به حداقل برسد.(محدودیت نزدیک شدن به لبه
 کار در ارتفاع) 

  
  
 

o به در زمان کار در ارتفاع از سقوط   ها:قف کنندهمتو
کمربند کنند.  استفاده از عوامل نگهدارنده مانند جلوگیري می طبقه  همکف و سقوط از طبقات

 اي با فاصله از لبه و پرتگاه متصل باشد. که به نقطهنجات(هارنس) و طناب نجات 
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o :ارتفاع سقوط را کاهش داده و با بقات فرعی، با نصب تور نجات و ایجاد ط کاهش دهنده صدمات
در صورت سقوط، از برخورد فرد کنیم که ایجاد وسایل نگهدارنده انعطاف پذیر، شرایطی را ایجاد می

   نماید.یا سطوح سخت و موانع و بروز صدمات شدید جلوگیري با زمین 
  

  
  

  داربست •
زاي جایگاه، اج یک یا چندشامل موقت  ساختاري استداربست 

در مدت اجراي عملیات ساختمانی  کهها  گاه و تکیهاتصاالت دارنده،  نگه
یا مصالح به منظور ایجاد دسترسی به بنا و حفظ و نگهداري کارگران 

  گیرد. مورد استفاده قرار می در ارتفاع
ها،  گاه دارنده، تکیه ایگاه، اجزاي نگه(جهاي داربست  کلیه قسمت
کان داربست) باید با استفاده از مصالح هاي عبور و پل اتصاالت، راه

مناسب و مرغوب مانند چوب، فوالد و امثال آن توسط شخص ذیصالح 
طوري طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر 
ایستایی و پایداري الزم، ظرفیت پذیرش چهار برابر بار مورد نظر را 

  داشته باشد.
شرایط کاري خطرناك را شناسایی کند و مجوز و اختیارات الزم  تواندشخص ذیصالح کسی است که می

ولیت اولیه براي ئبراي اقدامات اصالحی فوري به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مس
ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته صب، برداشت و تغییر تمامی داربستنظارت، هدایت، ن

 باشد:

ü رایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.باید ش 
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ü  قادر به شناسایی و اصالح مخاطرات در مواجهه با کار
  داربست بندي باشد.

ü  در زمینه ساختار انواع داربست هاي مورد استفاده
  آموزش دیده باشد.

 انتخاب داربست •

استفاده موثر و مفید از داربست، در ابتدا وابسته به انتخاب 
اي انجام کار است. اگر داربست متناسب با سیستمی صحیح بر

موقعیت و شرایط کاري انتخاب نشود یا فاقد اجزاء ضروري 
تواند منجر به بروز حادثه شود. انتخاب نوع مورد نیاز باشد می

ها و اجزاء مربوط به آن نیازمند دانشی اساسی در داربست
  زمینه موقعیت محل و نوع کاري که باید انجام شود دارد.

 انواع داربست:  •

 شود:آن به شرح ذیل اشاره می ها داراي انواع مختلفی هستند که به برخی از انواع متداولداربست

 داربست ثابت  •

 داربست متحرك  •

 داربست معلق •

 داربست دیوارکوب •

 داربست نردبانی •
 

  ایمنی کار با داربست  •
o :نصب داربست و سکوي کار مناسب  

 صحیح داربست   نصب و  محاسبه استحکام داربست •

 اتصاالتمحکم بستن  •

 نصب کفشک یا کف پایه براي عدم نفوذ در خاك •

 نصب بالشتک به غیر از داربست دیوارکوب •

  رعایت موارد ایمنی براي عابران •
  مچو  سطح کمر، زانو 3ها در گارد ریلنصب  •



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١١٩ 
 

 
 

 دسترسی مناسب پله و راهایجاد  •

 نصب صفحات پاخور •

  دي، افقی، عرضی، طولی و موربنصب لوله مهار و بادبندهاي عمو •
  و عدم وجود لبهالوارها همسطح بودن  •
  الوارها صحیح به هم بستن  •
 توجه به استحکام آن و آنها عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن •

  بسته به نوع آن ساختمانسازه داربست به  اتصال ایمن •
   سنگین نکردن سکوي کار •
  براي نصب صحیح داربستآموزش داربست بند  •
   استفاده از کمربند ایمنی •
  چک کردن داربست بر اساس چک لیست ایمنی داربست  •
  اجزاي داربست •

  
  اجزاي داربست
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پوش سکو، ها، راه دسترسی، کفاجزاي داربست عبارتند از: پایه، کفشک، تیر، دستک، اتصاالت یا بست

  پاخور، تیر میانی حفاظتی، تیر باالیی حفاظتی، بالشتک 
 از برخی يبراالزم به ذکر است، گردد میلغات و اصطالحات رایج در داربست بندي اشاره  در زیر به برخی

 .ندارد وجود فارسی مناسب معادل لغات،

 ولوله خاك بین( رود یم کار به استاندارد هاي لوله زیر که بار توزیع پخش و يبرا يفلز پایه کفشک:

  )استاندارد یا بین لوله استاندارد و بالشتک
 

اي است از جنس چوب، فلز و یا بتن که براي گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشک به صفحه ک:بالشت
  گیرد. زمین مورد استفاده قرار می

  .رود یم بکار زمین سطح به بار انتقال يبرا که يعمود لوله :پایه (استاندارد)
 لوله این کند یم متصل درونی در لجر رگرفتهاستاندارد قرا به را بیرونی استاندارد که اي لوله :تیر (ترانزوم)

  .کند یم درست را کار يسکو
 به و اشیا ابزار سقوط از يریجلوگ يبرا سکوي کار لبه طول در که اي تخته (قرنیز): Toe boardپاخور 

  .رود یم کار
 .شود می بسته افراد سقوط از يریجلوگ يبرا داربست داخل از که است اي لوله ریل: گارد

 محل کف از متریسانت 50، زانو متریسانت 90 ارتفاع در شود، سطح کمرریل در سه سطح نصب می (گارد

 کار، و ناحیه مچ پا براي پاخور)

-براي رسیدن ایمن عامل انجام دهنده کار در ارتفاع به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می راه دسترسی:

  گیرد.
 ها جایگاه کار قرار دارد. دستک: بخشی از داربست هستند که بر روي آن

خوردگی و سایر نواقصی باشد که  کاربرده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترك قطعات و اجزاء چوبی به
استحکام آن را به خطر اندازد. همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و 

  گردد، باید خودداري شود. نواقص آن می
، باید صاف، بدون هر گونه زائده و رندیگ یماي چوبی که براي جایگاه داربست مورد استفاده قرار الواره

برجستگی و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه الوارها داراي ضخامت یکسان بوده و حداقل داراي 
ه شوند که هم سطح بوده سانتیمتر ضخامت باشند و طوري در کنار یکدیگر قرار داد 5سانتیمتر عرض و  25
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وجه ابزار و مصالح از بین  و ایجاد لبه ننماید. سطح ایجاد شده توسط تخته یا الوار به نحوي باشد که به هیچ
  به پایین سقوط ننماید.  ها آن

  تجاوز نماید. متر5/1اي نباید از لوله هاي فلزي ها درداربست طول هرکدام از دستک
سانتیمتر و براي کارهاي  90اي نباید از  هاي فلزي لوله گین در داربستها براي کارهاي سن فاصله دستک

  سانتیمتر تجاوز نماید. 115نیمه سنگین از 
ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی،  ها، چفت ها، بست ها، پایه فلزي داربست شامل لوله اجزاي

  بدون خمیدگی باشند. هاي داربست باید مستقیم و ترك و عیب باشد و همچنین لوله
داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصالح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداري، استحکام و 

  ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
  الف) قبل از شروع به استفاده از آن

  بار در حین استفاده اي یک ب) حداقل هفته
  یا ایجاد وقفه در استفاده از آنتعویض اجزاء و ج) پس از هر گونه تغییرات، 

  د) پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداري داربست مورد تردید قرار گیرد.
هاي کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد زیر  براي جلوگیري از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه

  نصب گردد.
 120م که براي جلوگیري از سقوط افراد که ارتفاع سقوط بیش از حفاظی است قائ :نرده حفاظتی

  سانتیمتر باشد باید نصب گردد.
سانتیمتر بیشتر  110سانتیمتر کمتر و  90الف) ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوي کار نباید از 

  بیشتر باشد. سانتیمتر 85سانتیمتر کمتر و از  75پله نباید از  باشد. همچنین ارتفاع نرده راه
هاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن  متر، داراي پایه 2اکثر ب) نرده حفاظتی باید در فواصل حد

داراي چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات 
که در معرض برخورد با وسایل متحرك قرار  مقاومت نماید. بعالوه نرده باید مقاومت الزم را براي مواقعی

  گیرد، داشته باشد. می
در پـاخوري  ها، بایـد   افتادن مصالح و ابزار کار از روي کف جایگاهسر خوردن کارگران و یا براي پیشگیري از 

  سانتیمتر نصب شود. 5/2سانتیمتر و ضخامت حداقل  15به بلندي ها  جایگاههاي باز  لبه
براي انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که براي کوتاه مدت و براي  ها نباید از داربست

ها باید به طور  انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست، بار روي جایگاه
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هاي  کار از روي جایگاه یکنواخت توزیع گردد. ضمناً در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار
  داربست تخلیه شود.

  براي تأمین ایستایی داربست و جلوگیري از واژگون شدن آن، رعایت موارد زیر الزامی است.
ها مستقر شود، به طوري که از جابجایی و لغزش  گاه هاي داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه الف) پایه

  جلوگیري به عمل آید. ها آن
 ها آناربست در محل استقرار بر روي زمین، باید روي صفحات افقی قرار گیرند، تا از فرو رفتن هاي د ب) پایه

  در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیري شود.
هاي مناسب عمودي و افقی، به طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از  ج) داربست باید در فاصله

  کار جلوگیري به عمل آید.لرزش و نوسان داربست در حین 
گیرد، باید در محل تالقی به طور کامل به یکدیگر  د) در مواردي که داربست در دو ضلع مجاور قرار می

  متصل و کالف شوند.
  ه) در موقع طوفان یا باد شدید، از کار کردن کارگران بر روي داربست باید جلوگیري شود.

ها از قطعات داربست به طور کامل بیرون  ، باید کلیه میخدر موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی
  کشیده شوند.

     برچیدن داربستنصب و 
داربست است. معمول ترین مسئله  چیدنناشی از داربست شامل نصب و بر بخش قابل توجهی از آسیب هاي

له بعدي نقص فراهم نمودن سکوي کاري مناسب براي کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئ
-ثباتی داربست مینقص موجب عدم ثبات داربست یا بی باشد. اینمل اجزاي داربست نظیر اتصاالت میشا

یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان  شود، شاید این نقص موجب واژگونی
کوي کار باشد یا اینکه میله و حرکت کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یک یا دو تخته روي س

   .بوجود می آیدداربست این مسئله چیدن هاي حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و بر
  :داربست برچیدندستورالعمل 
ü  صورت می گیرد. ،داربست از باالترین نقطه یعنی جائیکه کار پایان یافتهو برچیدن باز کردن 

ü هنگام باز کردن آرامش خود را حفظ کنید. 

ü .هنگام انتقال لوله و اتصاالت به همان روشی عمل کنید که شروع نموده اید 

ü .از پرتاب کردن ابزار داربست جداً خودداري نمائید 

ü نمائید. اطمینان حاصلکمربند ایمنی خود  ، از عملکرددر طول پیاده کردن 

ü .در صورت نیاز اتصاالت داربست را توسط ظرف مخصوص به پایین منتقل نمائید 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٢٣ 
 

 
 

ü ا کنترل کنید.ر چند وقت یکبار طناب و قرقره قالب ره 

ü هاي ایمن مطابق با دستورالعملوجود دارد فاصله  يمحل کار برق فشار قو یدر صورتیکه در نزدیک
 کنید.را رعایت مربوطه 

ü یا لنگر را از باال به پایین باز کنید. مهار 

ü کنید.عابرین توجه  يانتقال تجهیزات به پایین به گذرگاهها هنگام 

ü ابزار آالت و تخته ها را جداگانه به انبار منتقل کنید. کلیه 

ü یا جریان برق قرار ندهید. یها را در مجاورت دستگاه حرارت تخته 

ü نمایید. يانبار و یا داخل آن خوددار یروشن کردن آتش در نزدیک از 

  
  :مخاطرات داربست

  علل عمده مخاطرات داربست عبارتند:
 ردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوطسقوط از ارتفاع، سرخو •

 و مواد زائدمصالح صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات،  •

 برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق •
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  نردبان
دار ،  به صورت شـیب  اي ثابت یا متحرك است که به منظور دسترسی، باال رفتن یا پایین آمدن نردبان وسیله

هـا یـا    گیرد و معموالً شامل دو قطعه در کنار به نام پایه و میلـه  در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می

  . باشد میقطعاتی در وسط به نام پله 

ها، سقوط است که در نتیجه انجام یک سري اعمال و شرایط ناایمن  ترین خطر هنگام استفاده از نردبان عمده

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: گردد که از جمله آنها می د میایجا

موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل کار فرد و مصرف  - 1

  کننده آن

هاي باالیی نردبان که منجر به  ایستادن فرد بر روي پله - 2

  شود برهم خوردن تعادل وي می

 ثبات گذاشتن نردبانها بر روي سطح ناپایدار و بی - 3

صورتی که کارگران مایل به انجام روش صحیح کار این خطرات در 

با نردبان بوده و نردبانها نیز در شرایط مطلوب نگاه داشته شوند، به 

حداقل خواهد رسید. اقدامات زیر باعث کاهش حوادث و جراحـات  

 حاصل از نردبانها خواهد گردید:

  آموزش صحیح - 1

  هاي مداوم بازرسی - 2

 هانگهداري مناسب و کاربرد صحیح نردبان - 3

  ها به نکات زیر توجه نمایید:در استفاده از نردبان

 قبل از کار کردن با نردبان براي اولین بار، دستورالعمل کارخانه تولیدکننده را مطالعه کنید.

هاي محکم و با ثبات بر روي یک باشد، استفاده از نردبان در کلیه اموري که در آنها نیاز به کاربرد نردبان می

  شود. می سطح صاف توصیه
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هر نردبان را صرفاً جهت مصارفی که براي آن طراحی شده است، مورد استفاده قرار دهید که در ایـن مـورد   

 جعه نماییم.هاي کارخانجات تولیدکننده مرا توانیم به پیشنهادها و توصیه می

سطح مبنا در حدود  اي باشد که زاویه ایجادي بین نردبان با استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونه

درجه بوده و یا شیب آن طوري انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پاي سازه یـک چهـارم فاصـله     75

 گاه فوقانی بر روي سازه تا سطح مبنا باشد.  تکیه

گاه تحتانی  درجه که تکیه 90تا  75اي بین  در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویه

  گردد باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد.  با سطح مبنا ایجاد می

در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن براي کار در نقاط فوقانی ساختمان یا براي دسترسی موقـت بـه   

ردبان اعم از چوبی، فلزي، یک طرفـه، دو  از انواع مختلف ن توان میپله دائم یا موقت،  طبقات، قبل از ایجاد راه

  طرفه، ثابت و متحرك با رعایت موارد زیر استفاده نمود:

  خورده یا نقص دیگري داشته باشند، نباید استفاده شود. هاي آن ترك ها یا پایه هایی که پله الف: از نردبان

ه امکان هـیچ لغزشـی وجـود نداشـته     گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوري ک ها و تکیه ب: پایه

  ها نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند. هاي نردبان ها و پایه باشد. همچنین پله

ج: نردبان را نباید جلوي دربی که باز است یا قابل باز شدن است، قرارداد مگر آنکـه درب بـه نحـو مطمـئن     

  بسته یا قفل شده باشد.

  گیرد، بلندتر باشد. تر از کفی که براي رسیدن به آن مورد استفاده قرار میطول نردبان باید حداقل یک م

المقـدور از   هـاي بـیش از دو طبقـه، بایـد حتـی      وآمد زیاد است و همچنین در ساختمان در مواردي که رفت

ش از هاي جداگانه براي باال رفتن و پایین آمدن استفاده شود و در هیچ حالتی نباید از یک نردبان بـی  نردبان

  یک نفر به طور همزمان استفاده کنند.

متر یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بـین دو پـاگرد    9هاي ثابت باید حداکثر در هر  در نردبان

  قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده محافظت شود.
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هـاي آن یـا اتصـال دو نردبـان      ن با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایهافزودن ارتفاع نردبا

  کوتاه به یکدیگر مجاز نیست. بعالوه نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از ده متر مورد استفاده قرار گیرد.

  بیشتر باشد. متر 3، نباید ارتفاع نردبان از شود میدر مواردي که از نردبان دو طرفه استفاده 

چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، باید به وسـیله گـوه یـا کفشـک السـتیکی      

  ها جلوگیري شود. شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایه

  هاي موقت پله راه

زیرزمین و طبقـات، بایـد در   وآمد کارگران و دسترسی به  در زمان احداث ساختمان، براي حمل مصالح، رفت

پله موقت براي هر طبقه نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی  اولین زمان ممکن حداقل یک راه

  ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداري گردد.

  پله موقت باید با رعایت موارد زیر نصب شود: هاي راه پله

 28حداقل  ها آنحداقل یک متر و پهناي کف  ها آنکسان بوده و عرض هاي موقت باید داراي ابعاد ی الف) پله

متر باشد و همچنین اختالف سطح بـین دو  سانتی 22متر و حداکثر سانتی 14متر، ارتفاع آنها حداقل سانتی

  متر بیشتر باشد. 3.7پاگرد نباید از 

لغـزش و سـقوط افـراد، واجـد     ب) از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوري ساخته شود که ضمن جلـوگیري از  

نسبت بـه حـداکثر بارهـاي وارده     2.5استحکام و مقاومت کافی بوده و داراي ضریب ایمنی بارگذاري حداقل 

  باشد.

هاي موقتی با استفاده از چوب، آجر یا مصالح دیگر، بـا   هاي دائم باید پله پله ج) در استفاده موقت از شیب راه

  د.شده ایجاد گرد رعایت موارد گفته

  هاي موقت باید بالفاصله بعد از برپایی و نصب، با حفاظ مناسب محافظت شوند. پله د) اطراف باز راه

  هاي موقت باید داراي زاویه شیب مناسب و ایمن نسبت به افق باشند.پلهه) راه
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  دار و معابر هاي شیب راه

درصد)  20درجه (شیب  11.5حداکثر دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق  راه شیب

  گیرد. ونقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می بوده و براي عبور و مرور افراد و حمل

ها و  هاي افقی که بر روي کف زمین یا طبقات یا داربست اند از گذرگاه هاي ساختمانی عبارت معابر در کارگاه

ونقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی  رگاه براي عبور و مرور افراد و حملهاي مختلف کا غیره در قسمت

  .رندیگ یممورد استفاده قرار 

 2.5دار و معابر باید واجد استحکام و مقاومت کافی بوده و داراي ضریب ایمنی بارگذاري حداقل  هاي شیب راه

ا و معابر باید با استفاده از مصالح مقاوم و ه نسبت به حداکثر بارهاي وارده باشند. ضمناً پوشش کف این راه

مناسب طوري طراحی و ساخته شود که موجب لغزش و سقوط افراد نشود و در صورت استفاده از الوار براي 

  سانتیمتر کمتر باشد. 5نباید از  ها آنپوشش کف، ضخامت 

هاي حفاظتی  ، باید مجهز به نردهدار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارند هاي شیب اطراف باز راه

  باشند.

سانتیمتر عرض  60شوند، باید حداقل داراي   دار و معابري که فقط براي عبور افراد ایجاد می هاي شیب راه

  باشند.

دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار  دار و معابري که عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ هاي شیب راه

درصد شیب (زاویه  18ید داراي سطح صاف و هموار بوده و حداقل یک متر عرض و حداکثر ، بارندیگ یم

متر  3.5دار نباید بیش از   درجه) داشته باشند. همچنین فاصله عمودي بین پاگردهاي سطح شیب 10حدود 

  باشد. 

شوند،  ستفاده میدار و معابري که براي حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه ا هاي شیب عرض راه

  متر باشد، بعالوه در طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد. 3.5نباید کمتر از  
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ن نیز به نحو هاي آمتر بوده و جداره 4شود باید حداقل ها ایجاد میعرض راه شیبدار که در گودبرداري

  مقتضی پایدار گردد.

  سرپوشیده موقت هايراهرو •

روها یا سایر معابر عمومی بـراي جلـوگیري از خطرهـاي     به صورت موقت در پیاده اي است حفاظتی که سازه

  .شود میناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد 

متر باشد مگر آنکـه   1.5متر و عرض آن نیز نباید کمتر از  2.5الف) ارتفاع راهروي سرپوشیده نباید کمتر از 

  تر از آن باشد که در این صورت هم عرض پیاده رو خواهد بود.روي موجود کم عرض پیاده

ب) سقف راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح سـاختمانی را بـا حـداقل فشـار      

  کیلوگرم بر مترمربع داشته باشد. 700

ی باشد که از ریزش مصالح شده و به ترتیب سانتیمتر ساخته 5ج) سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل 

  ساختمانی به داخل راهرو جلوگیري به عمل آید.

این حفاظ را  داري از چوب یا توري فلزي مقاوم باشد. زاویه  د) لبه بیرونی سقف راهرو باید داراي دیواره شیب

  درجه به طرف خارج اختیار کرد. 45تا  30بین  توان مینسبت به سقف 

 ر:محصوهاي فضاایمنی کار در  •

اي نیستند که افراد بتوانند به راحتی درون آنها وارد شده و بکار فضاهاي محصور از نظر شکل و اندازه به گونه

انجـام دهنـد، ولـی     را در مدت زمان طوالنی اوم یامشغول شوند. در این فضاها کارگران قادر نیستند کار مد

 یـا  تعمیرات انجام ها، نشتی رفع ،داخل مخازن بازرسی فعالیتی مانند جوشکاري و براي باید کارگرانگاهی 

 از گیر آتش هايحالل یا خورنده شیمیایی مواد سمی، شوند. وجود گازهاي این فضاها وارد نجات افراد حتی

  .باشند داشته وجود بسته فضاهاي داخل در است ممکن که هستند جمله خطراتی

بـراي جوشـکاري و   به عنوان مثال  باشد. یا پرمیت کار مجوز اخذ نیازمند ممکن است  بسته يفضاهاکار در 

 .شود صادر گرم کار مجوز بایستی باشد داشته وجود اشتعال و احتراق پتانسیل که محل هاییدر برشکاري 
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  الزامات ایمنی کار در فضاهاي محصور •

 فقدان لیلبه د ساله هر و است شغلی هايمحیط در کارها ترینخطرناك از یکی بسته فضاهاي داخل در کار

هاي گاز و نصب  لوله مخازن و فضاي بسته، فضاهایی مانند در کار يدرباره الزم اطالعات کمبود و آموزش

حفاري چاه ها و  ،ها و سیستم هاي انتقال آب و فاضالبداخل لوله ،کار و تعمیرات در داخل مخازن ،آب

  افتد. خطر می به رانکارگ از زیادي شمار جان ، هاي زیرزمینیقنوات و سایر حفاري

 در را توانند خطراتیمی دارند که خاصی فیزیکی شکل یا آنها داخل مواد نوع دلیل به فضاها این از بسیاري

 به آنها در گازهاي آالینده تجمع کمبود اکسیژن و یا بسته فضاهاي در افتادن آورند. گیر وجود به کار محیط

 .فضاها است این خطرات جمله از هوا گردش تهویه و وجود دلیل عدم

 مواد دیگر یا و احتراق قابل و پذیر اشتعال مواد حاوي که بسته فضاهاي در کار گونه هر انجام از قبل

به این منظور عالوه بر تخلیه  .بایستی به نحو مطلوب انجام پذیرد بسته فضاي ایمن سازي د،نباش  خطرناك

ا شستشو و عبور آب از داخل مخزن و لوله هاي مربوط به آن مخزن و لوله ها از مواد اشتعال پذیر، بایستی ب

 از عدم وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار در آن اطمینان کامل حاصل گردد.

  باشد: داشته ذیل موارد از کاملی درك دارد باید عهده بر را کار انجام که شخصی

 .است شده نگهداري الًقب یا و شودمی نگهداري بسته فضاهاي در که ايماده مشخصات -

 .مربوطه کار با ارتباط در بالقوه بهداشتی و ایمنی هاي ریسک -

 .کار شروع از پیش بسته فضاي سازي ایمن و نگهداري براي اجرایی هاي روش -

که  کسانی وشود  انجامدیده  آموزش کارکنان توسط فقط باید خطرناك مواد حاوي بسته فضاهاي در کار -

 وکرده  تحصیل یعملیات چنین ایمن انجام براي کافی میزان به و مربوط به آن بوده مخاطرات به آشنا

  .باشند کرده پیدا تخصص

 الزم توسط ، تمهیداتکنندمی کار بسته فضاهاي اطراف یا درون که پرسنلی از حفاظت براي بایدهمواره  - 

 .یات صورت پذیرداندیشیده و نظارت و کنترل بر آن در تمام مدت عمل دارصالحیت فرد یک
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ها و فضاهاي زیرزمینی که از غلظت و میزان براي کار در فضاي محصور و ناشناخته مانند مخازن و چاه - 

گازهاي مضر و اکسیژن موجود در آن مناطق اطالعی در دست نیست، باید با رعایت تمام نکات ایمنی و 

هاي لنگینیاز فرد را با کپسول یا شهاي هوارسان که هواي مورد با وسایل حفاظتی مناسب مانند ماسک

هوا در اختیار او بگذارد و همواره عملیات تحت نظارت و کنترل و با حمایت گروه هاي امداد رسان انجام 

 گیرد.

به دلیل امکان وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار در این مناطق، باید نکات ایمنی براي پیشگیري از  - 

 د. حریق و انفجار کامال رعایت شو

با استفاده از تهویه قبل از ورود به فضاهاي محصور از تخلیه گازهاي خطرناك در محل اطمینان حاصل  - 

  نماییم.

 بسته فضاي به متصل تجهیزات دیگر یا هاتلمبه به را برق که انرژي منابع دیگر یا الکتریکی مدارهاي - 

 یا باز گردیده و قطع بایستی اشد،ب بسته فضاي در کارگران براي بالقوه خطري و ممکن است رسانندمی

  .گردد اعمال روش دو هر یا گذاري برچسب یا گذاري قفل آنها برروي کاري مقررات با مطابق و شوند

 تخلیه شود. ثابت اتصاالت و کشیلوله بوسیله بسته فضاي از بایستی خطرناك رسوبات یا ، سیاالتآب - 

 نقاط محصور و هالوله بسته، فضاهاي داخلی هاي قسمت از گازها یا مایعات کلیه تخلیه شامل فرایند این

 .گیردمی صورت بسته فضاي کردن باز بدون که است
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 بسته: محصور و فضاهاي در کار جهت ریزيبرنامه •

 کرد پیدا میتوان اطمینان آنها دقیق اجراي با که است ايهشتگانه مراحل انجام نیازمند بسته فضاهاي در کار

 شوند.می خارج درون فضا از سالمت به کار انجام از پس و شده بسته فضاي وارد ایمن طور به افراد یا فرد که

  :از عبارتند مراحل این

 .است ورود مجوز اخذ نیازمند آنها در کار که ايبسته فضاهاي شناسایی  –

 .فضاها این در موجود خطرات شناسایی  –

 .شد خواهند وارد آن درون به افراد که فضایی ازيس ایمن براي ریزي برنامه و گیريتصمیم  –

 .بسته فضاي در موجود خطرات کنترل یا حذف  –

 .بسته فضاي درون به ورود دقیق هايدستورالعمل اجراي و برقراري  –

 .بسته فضاي درون به ایمن ورود ي نحوه مورد در کارگران آموزش  –

 .خود هايمسئولیت و وظایف از کارگران آگاهی از اطمینان حصول  –

  .اضطراري شرایط در واکنش براي ریزيبرنامه  –

 در موجود خطرات با کارگران تماس از ناشی ریسک نتوان که الزم به ذکر است که در گام آخر و زمانی

 فردي حفاظت وسایل از میتوان رساند، ممکن حداقل به دیگر کنترلی هاياز روش استفاده با را بسته فضاي
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، به عنوان ویژه کار هايلباس و تنفسی هايماسک پوتین، و چکمه عینک، دستکش، ایمنی، هکال مانند

   کرد. استفادهدیگر  کنترلی با روشهاي آخرین راهکار و همزمان

  مراحل ورود به فضاهاي محصور: •
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  تخریب:عملیات 

عمیـر، مرمـت و بازسـازي    هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسـازي، ت 

  .  شود میتمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده 

  بندي نمود:توان بشرح ذیل طبقهها را میعلل عمده حوادث در عملیات تخریب ساختمان

 سقوط از ارتفاع - 

 سقوط مواد و مصالح حاصل از تخریب بر روي افراد - 

 ر دست تخریبریزش ناگهانی تمام یا قسمتی از ساختمان یا سازه د - 

 آالت ساختمانیهاي باالبر و ماشینعدم رعایت نکات ایمنی در کار با دستگاه - 

 سوزي و انفجارآتش - 

 گرفتگیبرق - 

- علل متفرقه در رابطه با عملیات حمل و جابجایی مواد، وسایل دسترسی ناقص، برخورد با اشیاء، بی - 

 نظمی، عدم نظارت و سرپرستی صحیح کار و غیره

لی حوادث در عملیات تخریب، تقریبا مشابه حوادث در سایر عملیات ساختمانی و عمرانی و زمینه و شکل ک

تواند یک دلیل عمده و می ،انتخاب روش نامناسب تخریب ، امااستهاي مختلف صنعت ساختمان بخش

هاي استقرار ناایمن توسط افراد، علت اصلی حوادث . انتخاب محلشاخص حوادث در این عملیات باشد

به اصل تخریب از همچنین عدم توجه کافی  باشد.وط از ارتفاع و نیز سقوط مواد و مصالح بر روي آنان میسق

تواند منجر به ریزش ناگهانی تمام یا هاي موقتی میها و ستوننصب مهارها، شمعباالترین بخش ساختمان و 

  قسمتی از بناي در دست تخریب گردد.

تواند عامل مهمی در پیشگیري از صدمات سب با کار تخریب میاستفاده از وسایل حفاظت فردي منا

احتمالی باشد. عملیات تخریب باید حتماً تحت سرپرستی و نظارت شخص ذیصالحی انجام شود که نه تنها 

بلکه در اصول مهندسی ساختمان و سازه داراي اطالعات کافی باشد. این شخص باید  ،در عملیات تخریب
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بوده و بتواند نتیجه هر مرحله از  مطلع ت اجزاء مختلف سازه ساختمان در دست تخریبنقش و اهمی از کامالً

بکار در فرآیند تخریب ن کارگرانی که مالی را در نظر بگیرد. عالوه بر ایبینی و خطرات احتتخریب را پیش

هارت فنی از را دیده باشند و داراي کارت م در کار تخریبو کافی شوند نیز باید آموزش الزم گرفته می

 مراجع ذیصالح باشند.

 ایمنی کار در عملیات تخریب:

  در دست  ساختمان  هاي قسمت  از کلیه  شود، باید بازدید دقیقی  شروع  تخریب  عملیات  از اینکه  قبل - 

  از قبیل  احتیاطی  ، اقدامات ریزش  و قابل  خطرناك  هاي وجود قسمت  و در صورت  آمده  بعمل  تخریب

  آید.  بعمل  ها قسمت  مهار آن  جهت  موقتی  هاي و ستون  ، سپر و حایل معش  نصب

  مربوطه  هاي سازمان  و نظارت  با اطالع  مشابه  و سایر خدمات  ، گاز، آب برق  کار، جریان  از شروع  قبل  - 

  و نظـارت   وافقـت نیز باید با م  عمل  آنها، این  موقت  برقراري  نیاز به  و در صورت  قطع  طور مطمئن  به

  گردد.  انجام  مربوطه  ایمنی  و مقررات  احتیاط موارد  کلیه  و رعایت  ذیربط  هاي سازمان

خطـر و هشـدار     تبایـد کـامالً محصـور و عالمـ      تخریب  در دست  ساختمان  خطر در اطراف  منطقه  - 

  آید.  بعمل  جلوگیري  شده محصور  منطقه  به  متفرقه و غیر مسئولگردد و از ورود افراد   نصب  دهنده

دیگـر از    مشخصـه   قرمز و یا عالیـم   هاي چراغ  باید با نصب  محصور شده  ، مرز منطقه شب  در هنگام  - 

 گردد.  مشخص  و غیره  شبرنگ  تابلوهاي  قبیل

عبـور و مـرور     بـراي   کـه   جـز راهـی    به  تخریب  در دست  ساختمان  و خروجی  ورودي  هاي راه  کلیه  - 

 ، باید مسدود گردد. شده  درنظر گرفته  و افراد مسئول  گرانکار

 در و  شـده   درآورده ، تخریـب   عملیات  شروع از  قبل باید ها پنجره و درها در موجود  هاي شیشه  کلیه  - 

  .گردد انبار  مناسبی  محل

گـردد،    ختم  یا طبقه  قسمت  ترین پایین  و به  شروع  یا طبقه  قسمت  باید از باالترین  تخریب  عملیات  - 

دور با   و از راه  در فونداسیون  از مواد منفجره  طور یکجا و استفاده  به  تخریب  که  مگر در موارد خاصی
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  و یـا از طریـق    انجـام   الزم  مجوزهـاي   و کسب  مربوطه  ایمنی  و مقررات  یاحتیاطموارد   کلیه  رعایت

  شود.  انجام  نوسان  در حال  هاي با وزنه  زدن  ضربه  ز طریقو یا ا  کردن  و واژگون  با کابل  کشیدن

  فلـزي   هـاي  شود، باید از کابل می  انجام  کردن  و واژگون  کشش  از طریق  تخریب  عمل  که  در مواردي - 

و کـامالً دور از    و مطمـئن   مناسـب   در فاصـله   و افراد مسـئول   کارگران  و کلیه  نموده  استفاده  محکم

  شوند.  خطر مستقر  منطقه

  اصابت  محل  شود باید در اطراف می  استفاده  تخریب  براي  نوسان  در حال  هاي از وزنه  که  در مواردي  - 

  شود.  درنظر گرفته  ساختمان  برابر ارتفاع 5/1 عرض  به  عملی  میدان  وزنه،

  جاي  به  تخریب  در دست  جز ساختمان  به  گردند که  کنترل  ترتیبی  باید به  نوسان  در حال  هاي وزنه   - 

  ننمایند.  اصابت يدیگر

  دیگـر سـاختمان    هـاي  قسمت  ناگهانی  و ریزش  تخریب  باعث  که  از ساختمان  هایی قسمت  از تخریب - 

  آید.  عمل  به  گردد باید جلوگیري

در برابـر فشـار بـاد یـا       که  ناپایدار  نباید در شرایط  تخریب  دردست  هاي ، قسمت کار روزانه  در پایان  - 

  پذیر باشند، رها گردند. آسیب  ارتعاشات

هـا و  مانند صقحات سیمانی موجدار و کفپـوش  ،هایی از ساختمان در حال تخریباز آنجا که بخش  - 

اند، ضروري است که این آزبست هستند، تشکیل شده  که حاوي الیافاز مصالح خطرناکی ها،  عایق

که از سایش و پخش گـرد و غبـار آن   بصورتی صورت کامال ایمن و پوشیده و ب مجزاها بطور قسمت

به محلی امن منتقل شده و سپس به تخریـب سـاختمان اقـدام     واز ساختمان جدا جلوگیري شود، 

  گردد.

گردد و از   منتقل  مناسبی  محل  به  موقع  باید به  یا طبقه  هر قسمت  از تخریب  و مواد حاصل  مصالح  - 

خطـر    تـر را بـه   پـایین   طبقـات   و یا اسـتحکام   کار شده  از انجام  مانع  که  ترتیبی  به  آن  شدن  انباشته

  آید.  عمل  به  اندازد، جلوگیري
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فـرو    چـوب   داخـل   به  باید بالفاصله  از تخریب  حاصل  هاي و تخته ي چوبیموجود در تیرها  هاي میخ - 

  شوند.  و یا کشیده  کوبیده

  مناسب  زمانی  ، باید در فواصل از تخریب  گرد و غبار ناشی  از پخش  جلوگیري  جهت ، لزوم  در صورت - 

   گردد.  مرطوب  فشان  آب  وسیله  به  تخریب  دردست  هاي قسمت

  بـراي   کـه   هایی استثناء دهانه  ها به و سایر قسمت  طبقات  موجود در کف  هاي ها و دهانه پرتگاه  کلیه - 

  گیرنـد، بایـد بـه    قرار مـی   کار مورد استفاده  و یا لوازم  از تخریب  حاصل  و مصالح مواد  و انتقال  حمل

  شوند.  محصور یا پوشانده  مناسب  هاي یا حفاظ  نرده  وسیله

  شـود. ایـن    درنظـر گرفتـه    عبور و مرور کارگران  براي  مطمئنی  هاي باید گذرگاه  تخریب  در محوطه  - 

  باشد.  مانع  د هرگونهو فاق  ها باید روشن گذرگاه

  بایـد کلیـه   ،رود بکار می  کارگران  استفاده  براي  که  ها و درهایی ها، راهروها و نردبان استثناء پلکان به  - 

  مسدودگردد.  تخریب  مدت  در تمام  دیگر ساختمان  ارتباطی  هاي راه

ي سرپوشیده با حـداقل  هاي ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب، باید راهروها در محل - 

تا از سقوط مصـالح بـر روي    ،سه متر طول و عرض نیم متر بیش از عرض درب ورودي ساخته شود

  آنان جلوگیري بعمل آید.

درصد ارتفاع آن باشـد   40کمتر از  در صورتی که فاصله ساختمان در دست تخریب از معابر عمومی - 

درصد ارتفـاع   25ازي از معابر عمومی کمتر از فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر و بازسو یا 

، احداث راهروي سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمـام طـول سـاختمان الزامـی     آن باشد

  است.

  از داخل  ریزش مصالح   شود، مگر آنکه  پرتاب  خارج  آزاد به  سقوط  وسیله  نباید به  ساختمانی  مصالح - 

  گیرد.  نجاما  یا فلزي  چوبی  هاي کانال
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  درجه 45از   بیش  چنانچه ،رود کار می  به  خارج  به  مصالح  هدایت  براي  که  یا فلزي  چوبی  هاي کانال  - 

ورود و   بـراي   کـه   هـایی  دهانـه   استثناي  کامالً مسدود باشد، به  از چهار طرف  باشد باید  داشته  شیب

  . است  گردیده  تعبیه  مصالح  خروج

  وسیله  کار به  و در هنگام  بوده  محکمی  دریچه  باید مجهز به  یا فلزي  چوبی  هاي کانال  یخارج  دهانه - 

  هـاي  کانـال   در ابتداي  مسدود باشد. همچنین  آن  درب  شود و در سایر مواقع  نفر کارگر مراقبت  یک

  ورودي  دهانه  داخل  به  رگرانکا  اتفاقی  از سقوط  جلوگیري  براي  الزم  مزبور نیز باید تدابیر و احتیاط

  شود.  کار برده  به

  باشند که  قرار داشته  باید در جایی  کارگران  موقت  اقامت  و ساختمان    ابزار و وسایل  نگهداري  محل  - 

 نباشند.  از تخریب  و مواد حاصل  مصالح  و یا سقوط  خطر ریزش  در معرض

  تخریب کف و سقف •

و چـه در هنگـام تخریـب کلـی آن، بایـد       شود میي در آن ایجاد ا دهانهگامی که ي ضربی، چه هنها طاقدر 

 هاي طاق به طور کامل برداشته شود. گاه آجرها و مصالح بین دو تیرآهن تا تکیه

 25الوارهایی بـه عـرض    ها رچهیتیا  ها هنگام تخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روي تیرآهن

سانتیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تـا کـارگران مربوطـه     5اقل سانتیمتر و ضخامت حد

 به طور مطمئن مستقرشده و به کار خود ادامه دهند. ها آنبتوانند در روي 

هاي پوششی سقف برداشته شود، سپس نسـبت بـه    هاي شیروانی یا چوبی، ابتدا باید قسمت در تخریب طاق

 اقدام گردد.خرپا یا اسکلت سقف  دنیبر

  تخریب دیوارها •

برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهار بندي جانبی آزاد  22قسمتی از دیواري که ارتفاع آن بیش از تمام یا 

 شده باشد. بماند، مگر اینکه اساساً براي ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته
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یی که در کف قـرار دارنـد بـا    ها سوراخیه کل ها آنمتري از  3قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله 

 پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

، باید با اجراي سازه هـاي  اند شده تخریب دیوارهایی که براي نگهداري خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته

 نگهبان انجام شود.

 تخریب اسکلت ساختمان •

  نامـه   آیـین   ، مقـررات  فـوالدي   ها و قطعـات  تیرآهن  آوردن  پایین  براي  از جرثقیل  استفاده  در صورت - 

 گردد.  ها باید رعایت مواد و اشیاء در کارگاه  و جابجا کردن  و نقل  حمل  وسایل  حفاظتی

  باید قبالً به ،باشد  ضروري  تیرآهن  روي  ساختمانی  جرثقیل  اگر نصب  طاق  و برداشتن  از تخریب  پس - 

باشـد،    و مواد الزم  وسایل  حمل  براي  که  جز قسمتی  به  جرثقیل  نصب  محل  اطراف  الوار تمام  وسیله

 استقرار یابد.  و مطمئن  طرز محکم  و به  شده  پوشانده

از لنگر   و جلوگیري  تعادل  حفظ  ، براي جرثقیل  وسیله  به  شده  بریده  هاي تیرآهن  آوردن  پایین  هنگام - 

 شود.  یز استفادهن  کننده  هدایت  بار باید از طناب

 هـاي در حـال حمـل    هاي باالبر یا استقرار آنان روي تیـرآهن  آویزان شدن کارگران به کابل دستگاه - 

  جلوگیري بعمل آید.از آن باید  ممنوع بوده و

  اسـتفاده   هـایی  باید از محفظـه   و استیلن  اکسیژن  هاي کپسول  حمل  براي  از جرثقیل  استفاده  هنگام - 

 باشند.  مستقر شده  در آن  طور مطمئن  ها به کپسول  این  شود که

  بعد از برش  آزاد تیرآهن  از نوسانات  منظور جلوگیري  به  الزم  هاي باید احتیاط  تیرآهن  از بریدن  قبل - 

 و یا وسایل وارد نیاید.  اشخاص  به  اي آید تا صدمه  بعمل

آنهـا از بـاال مطلقـاً      شـود و انـداختن    انجام  ر آهستهطو  باید به  شده  بریده  هاي تیرآهن  آوردن  پایین - 

 . است  ممنوع
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  از برداشـتن   قبـل   بایـد  گیرد، می  انجام  جرثقیل از  استفاده بدون  فلزي  ساختمان  تخریب  که  هنگامی  - 

 شود.  با الوار پوشانیده باید  طبقه  ، کف هر طبقه  هاي ها و ستون تیرآهن

  هاي مشابهنعتی و سازههاي بلند ص ریب دودکشتخ •

شـوند، مگـر     تخریـب   انفجار یا واژگـونی   ، نباید از طریق مشابه  هاي ها و سازه بلند، برج  هاي دودکش - 

 باشد.  شده  درنظر گرفته  آن  در اطراف  کافی  با وسعت  و مطمئنی  شده  حفاظت  قبالً محدوده  که آن

  آورده  پـایین   تـدریج   نیز باید بـه   داربست  سکوي  پایین  هباال ب مذکور از  هاي سازه  تخریب  تناسب  به - 

  و ایـن   بـوده   سازه  باالیی  تر از نقطه پایین  مربوطه  استقرار کارگران  محل  همواره  که  ترتیبی  شود، به

 سانتیمتر نباشد. 150سانتیمتر و بیشتر از  50کمتر از   اختالف ارتفاع

 آید.  عمل به  مذکور بایدجلوگیري هاي سازه  درباالي  نو استقرار کارگرا  از ایستادن - 

  جلـوگیري   و براي  شده  ریخته  پایین  به  باید از داخل  مورد بحث  هاي سازه  از تخریب  حاصله  مصالح  - 

 ایجاد شود.  آن  تخلیه  جهت  سازه  قسمت  ترین در پایین  اي باید قبالً دریچه  مصالح  از تجمع

 شود.  انجام  کار تخریب  از توقف  باید پس  ، فقط مصالح  تخلیه - 

  باشد.  از داربست  باید مستقل  آن  گاه  از باالبر، تکیه  استفاده  در صورت - 

  گودبرداري و عملیات خاکی •

ي، تسـطیح زمـین،   زیـ خـاك ر بـرداري،   خـاك  ظور از عملیـات خـاکی عبـارت اسـت از    من عملیات خاکی:

ي آب و فاضالب ها چاهو مجاري آب و فاضالب و حفر  ها کانالحفر شیارها، ، ها ساختمانگودبرداري، پی کنی 

  آالت. با وسایل دستی یا ماشین

تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان به هر گونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایین گودبرداري:

  شود.مجاور، گودبرداري اطالق می

قـرار   نیزمـ  سـطح  از تـر  نییپا در که عمق) به نسبت کم عرضبا ( است کیبار يگودبردار کی کانال :کانال

 .است شتریب آن يپهنا از کانال کی عمق توان گفتمی یکل طور به .دارد
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    .باشد میمتر  4.5از  کمتر همواره )کانال کف در شده گرفته اندازه(کانال يپهناتوجه: 

ل ها شامشوند. این سازهگهداري خاك به کار برده میشود که براي نهایی اطالق میبه سازه سازه نگهبان:

اي ممکن است با خاك یا سنگ ترکیـب  هستند که در آنها عناصر سازه هاي نگهداريانواع دیوارها و سیستم

  خاك استفاده شود. استحکام و مسلح ساختنشده و یا از آنها در 

هـا بمنظـور   ها، حفر ترانشهنظور احداث زیرزمینهاي گودبرداري عبارتند از: خاکبرداري به مترین مثالعمده

  ها.ها و بزرگراهگذاري و خاکبرداري بمنظور احداث راهلوله

  هاي نگهبان عبارتند از:هاي گود با استفاده از سازهسازي دیوارهاهداف اصلی ایمن

 هاي خارج از گودحفظ جان انسان - 

 حفظ جان افراد و کارگران داخل گود - 

 خارج و داخل گودجهیزات موجود در و ت حفظ اموال  - 

 فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن براي اجراي کار - 

 ریزي کارگاهیکردن برنامهپذیر امکان - 

  ها:ها و حفاريعلل عمده حوادث در گودبرداري •

 هاي گوددیوارهریزش مدفون شدن کارگران در زیر آوار ناشی از  - 

 یا ابزار کار به داخل گود و محل حفاري مصدومیت کارگران در اثر سقوط مواد، مصالح و - 

 سقوط افراد و کارگران به داخل گود و محل حفاري - 

  و حوادث ها خروج اضطراري از گود در مواقع بروز مخاطراتعدم وجود وسایل دسترسی ایمن و راه - 

 آالت و وسایط نقلیه به داخل گودسقوط ماشین - 

  در داخل گود   تر از هواسنگین مضر و  يخفگی یا مسمومیت کارگران در اثر استنشاق گازها - 

  اصول کلی ایمنی در عملیات گودبرداري: •

  :شود  زیر باید انجامایمنی   شود، اقدامات شروع  و حفاري  گودبرداري عملیات  ازاینکه  قبل
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  قرار گیرد.  دقیقاً مورد بررسی  استحکام  اظلح از نظر مورد  زمین  - 

  که  ،غیره و  تلفن ، برق  هاي کابل گاز، ، آب  کشی  لوله ، فاضالب  هاي کانال  قبیل از  زیرزمینی  تاسیسات  موقعیت - 

 خـود  یـا  و گردنـد   حادثه و خطر بروز  موجب صدمه دیده و  گودبرداري  عملیات  انجام  حین در  است  ممکن

و   یا موقت  ییر مسیر دائمتغ  به  نسبت  لزوم  و در صورت  قرار گرفته  شوند، باید مورد شناسایی  خسارت دچار

  گردد.  آنها اقدام  جریان  یا قطع

  از قبیـل   مقتضـی   طـرق   پـذیر نباشـد بایـد بـه     امکـان   تاسیسـات   جریان  تغییر مسیر یا قطع  که  در صورتی  - 

  شود.  ها اقدام آن  حفاظت  به  ، نسبت و غیره  و یا محصور کردن  طور معلق  به  نگهداشتن

  .گردند  خارج نظر مورد  زمین از ، غیره و  سنگ  تخته ، درخت  لقبی از  موانعی  - 

ر در مجاو  هاي ساختمان و دیوارها  پایداري  براي  خطري  احتمال  حفاري و  گودبرداري  عملیات  که  صورتی در  - 

دبرداري و رعایت فاصله مناسب و ایمن گو  مناسب  ، سپر و مهارهاي شمع  نصب  باشد، باید از طریق  برداشته

  هاي نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداري آنها تامین گردد. و در صورت لزوم با اجراي سازه

  احتیـاطی   باشند، بایـد اقـدامات    کار دیگري  به  مشغول  کارگرانی  و حفاري  گودبرداري  محل  اگر در مجاورت - 

 آید.  عمل  به  آنان  ایمنی  براي

باشد،   وجود داشته  خطر ریزش  و احتمال  سانتیمتر بوده 120از   بیش  آن  عمق  که  داريهر گودبر  هاي دیواره - 

 شـیب   ها داراي دیواره  گردد، مگر آنکه  حفاظت  و مناسب  محکم  ، سپر و مهارهاي شمع  نصب  وسیله  باید به

 ) باشند. خاك پایدار شیب   (کمتر از زاویه  مناسب

  ها و یا مراکز و تاسیسـاتی  ، بزرگراه آهن  راه  خطوط  در مجاورت  و حفاري  گودبرداري  عملیات  که  در مواردي  - 

  مناسـب   ، سـپر و مهارهـاي   شمع  نصب  از قبیل  باید تدابیر احتیاطی ،شود  نماید، انجام می  تولید ارتعاش  که

 اتخاذ گردد.  از خطر ریزش  جلوگیري  براي

  شـود. همچنـین    گود ریخته  از لبه يمتر  کمتر از نیم  فاصله  درنباید   حفاري و  از گودبرداري  حاصل  مصالح  - 

 عبور و مرور گردد.  مانع  شود که  انباشته  نحوي  به  روها و معابر عمومی  نباید در پیاده  مصالح  این
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  و در نقاطی  ید قرار گرفتهو بازد  باید دقیقاً مورد بررسی  در موارد ذیل  و حفاري  گودبرداري  محل  هاي دیواره  - 

 گردد.  و یا نسبت به تقویت آنها اقدام  نصب  ایمنی  ، وسایل است  بوجود آمده  خطر ریزش  که

  یا بیشتر در کار.  ساعته 24  وقفه  بعد از یک -  الف

  . هاي نزدیک به آن.در محل انفجاري  عملیات  بعد از هرگونه -  ب

  . یناگهان  هاي بعد از ریزش -  ج

  .مهارها  به  اساسی  صدمات از بعد - د 

  . یخبندان از بعد –هـ  

  .شدید  هاي دگیبارن از بعد – و 

  بـراي   حفـاظتی   وجود دارد، باید موانع  و حفاري  گودبرداري  محل  اشیاء به  سقوط  احتمال  که  هایی در محل  - 

و   کـارگران   از سـقوط   پیشگیري  براي  همچنین گردد.  بینی پیش  کارگران  به  آسیب  از وارد شدن  جلوگیري

  محوطـه   محصـور کـردن    از قبیـل   احتیاطی  نیز باید اقدامات  و حفاري  گودبرداري  محل  داخل  افراد عابر به

 شود.  و غیره انجام  هشدار دهنده  ، وسایل کنترل مسیر، عالیم موانع  ها، نرده  ، نصب گودبرداري

شـود و    تـامین   کـافی   باید روشنایی  و حفاري  گودبرداري  محوطه  اطراف  روهاي بر و پیادهمعا  ها در کلیه شب  - 

  منطقـه   در اطراف  و غیره  شبرنگ  ، تابلوهاي احتیاط  هاي چراغ  از قبیل  شبانه  هشدار دهنده  عالیم  همچنین

ه از فاصـله کـافی و بـه موقـع     گردد، به طوري که کلیه عابران و رانندگان وسـایل نقلیـ    نصب  محصور شده

 متوجه خطر گردند.

  و یا انباشتن  و غیره  ، کامیون مکانیکی  ، بیل جرثقیل  از قبیل  مکانیکی  و وسایل  آالت  ماشین  از قراردادن  قبل  - 

، سـپر و   گود، بایـد شـمع    هاي لبه  در نزدیکی  ساختمانی  و مصالح  و حفاري  از گودبرداري  حاصل  هاي خاك

 گردد.  گود نصب  در دیواره  اضافی  بارهاي  در مقابل  مقاومت  افزایش  جهت  الزم  هارهايم

شـود، بایـد     اسـتفاده   و حفـاري   از گودبرداري  و مواد حاصل  خاك  حمل  باالبر براي  از وسایل  که  در صورتی  - 

هـاي   مواد مذکور نیز باید بـا محفظـه  و   و خاك  گردیده  نصب  و مطمئن  طور محکم  به  وسایل  این  هاي پایه

 شود.  باال آورده  و مطمئن  ایمن
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  مهارهـاي   وسیله  قرار گیرد باید به  مورد استفاده  گودبرداري  هاي از دیواره  یکی  حفاظت  جهت  دیواري  هرگاه - 

 شود.  تامین  آن  پایداري  الزم

  گازهـاي دود و ،  شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی  ستفادهگود ا  درداخل  داخلی  احتراق  ازموتورهاي  که  درصورتی - 

 گردد.و خارج   تخلیه  کار کارگران  طور موثر از منطقه  از کار موتور به  حاصله

شـود بایـد    نمی  تامین  با نور طبیعی  کافی  روشنایی  که  است  نحوي  به (ترانشه)گود یا شیار  وضعیت  چنانچه  - 

 شود.  استفاده  نور مصنوعی  از منابع  از فقدان روشنایی،  ناشی  از حوادث  جلوگیري  جهت

باشـد    وجود داشـته  یا ترانشه کانال  در داخل  و خطرناك  سمی  گازهاي  و تجمع  نشت  احتمال  که  درصورتی  - 

 درتمیـز    هـواي  ، گازهاي سـمی و خطرنـاك تخلیـه گردیـده و    تهویه  وسایل  و نصب  باید با اتخاذ تدابیر فنی

و احتمال وجود گازهـاي محلـول   . همچنین در صورت تجمع آب در کانال قرار گیرد  کارگران  تنفسی  منطقه

 اقدام شود. آب از محلباید نسبت به تخلیه در آب، 

  احتیاطی  اقدامات  ،از خطر ریزش  پیشگیري  باشد، باید جهت  روها ضروري در زیر پیاده  ريحفا  که  درمواردي  - 

  ، منطقه هشداردهنده  ها و عالیم ، نرده موانع  و با نصب  انجام  کافی  با استقامت  مناسب  مهارهاي  نصب  از قبیل

 آید.  عمل  به  محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري  طور کلی  خطر به

 به کار گمارد.  اییتنه  را به  متر بیشتر باشد، نباید کارگران  ها از یک آن  عمق  که  در گودها و شیارهایی  - 

 شوند.  گمارده کار یکدیگر به از  کافی  فاصله به  بایدکارگران  و کلنگ  با بیل  درحفاري - 

  ، یک متر طول  ازاء حداکثر هر سی  متر باشد، باید به  از یک  آنها بیش  عمق  که  و طوالنی  عمیق  در شیارهاي - 

 باشد.  داشته  شیار ادامه  باید تا حدود یک متر باالتر از لبه  نردبان  باالیی  شود. لبه  هشتکار گذا  نردبان

  در نظـر گرفتـه    و ایمـن   مناسب  و خروجی  ورودي  هاي باید راه  گودبرداري  محل  به  و آمد کارگران  رفت  براي - 

  رد بـراي سـکو یـا پـاگ     متر یک  هر شش  متر باشد، باید براي 6از   بیش  آن  عمق  که  گودهایی  شود. در محل

دار و   شـیب   هـاي  راه  سکوها یا پاگردها و همچنـین   گردد. این  بینی دار پیش  شیب  هاي ها و راه ها، پله نردبان

 شوند.  محافظت  مناسب  هاي نرده  وسیله  ها باید به پلکان
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  بایـد موانـع    آن  فیننباید کمتر از چهارمتر باشـد و در طـر    نقلیه  وسایل  دار ویژه  شیب  هاي معابر و راه  عرض - 

سانتیمتر   نباید از بیست  شود. قطر آن  ساخته  از چوب  حفاظ  این  که  گردد. در صورتی  نصب  و مناسبی  محکم

 کمتر باشد.

  سـنگین   آالت هـا و ماشـین   کامیون  بر ورود و خروج  نظارت  مسئول  نفر نگهبان  باید یک  گودبرداري  در محل - 

  ها و ماشـین  کامیون  در معبر ورود و خروج  هشداردهنده  و سایر افراد، عالیم  کارگران  اهیآگ  باشد و نیز براي

 گردد.  مذکور نصب  آالت

شـود بایـد    می  ) ساخته چوبی  هاي از تخته  استفاده  (بدون  سخت  هاي در زمین  که  دار و معابري  شیب  هاي راه - 

 باشد.  و ناهمواري  و بلندي  پستی  بدون

داراي تجربه کافی بوده آموزش دیده و شوند، باید   رادي که در عملیات گودبرداري و حفاري بکار گرفته میاف - 

 افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند. نو همچنی

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 مراحل ریزش دیواره در ترانشه
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 ها دیواره زشیر مختلف عوامل •

 زانیـ م شیافـزا  او یـ  کـاهش  مثـال  عنوان به .دهد يرو انالک کی درون تواند می یگوناگون يها شکل رییتغ

 تحـت  را کانـال  يداریپا یخطرناک شکل به تواند می کانال اطراف نیسنگ وسایل وآمد رفت ای و محل رطوبت

 .باشد می لیذ شرح به شده شناسایی به حال تا که ها کانال زشیر علل ترین عمومی .دهد قرار تأثیر

 لغزش الف)

وجـود   آن یاصـل  علـت  که باشد می کانال وارهید بیتخرعوامل  از یکی خاك يها توده خوردن سر ای و لغزش

   .ستها دیواره در یکشش هاي ترك

  
  لغزش –ها  علل ریزش کانال

 کانـال  75/0Hتـا   5/0فاصله  به و وارهید عمق معموالً در :کشش تحت يها ترك ای و یکشش تركب) 

  .رندیگ یم شکل

 
  هاي کششی محل ترك -ها علل ریزش کانال

 شدن اژگونو) ج

باشـند.   زیـ ن کانـال  درون بـه  کانال هاي دیواره شدن عامل واژگون توانند می لغزش بر عالوه یکشش يها ترك

 کانـال  درون بـه  هـا  وارهیـ د شدن واژگون سبب رندیگ یم ی قراربرش يروین تحت یکشش يها ترك که یزمان

  .گردند می
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  شدنواژگون  -ها علل ریزش کانال

 دیتشد ای و جادیا موجب ها کانال مجاورت در نیسنگ يهاوآمد رفت همچون یعوامل که است ذکر قابل: توجه

 .گردد می ها ترك

   ی)برآمدگ( تورم و ینیفرونش)  د

 کی است نشده منظور شانیبرا بانیپشت ای و دارنده نگه گونه هیچ یعبارت به ای و اند نشده مهار که یهای دیواره

 و کانال سطح در هایی نشست جادیا سبب فشار نامتعادل نیاکه  ،شود می اعمال سطوحشان بر تعادلفشار نام

 متعاقبـاً  و کانال يها وارهید زشیر موجب تواند می طیشرا نیا .گردد می کانال وارهید در هایی برآمدگی جادیا

  .گردد کانال داخل در کارگران محصور شدن

  
 فرونشینی و تورم

 ی)(چالندگ یفشردگ ای و یآمدگ باال ه)

 کانال جوار هم خاك وزن از یناش فشار علت به که است يمواردجمله  از کانال کف در یفشردگ ای و یبرآمدگ

 شده انجام زین یدرستبه  يگذار ورق ایو  يبند شمع اتیعمل که یزمانی حت شکل رییتغ نیا .گردد می جادیا

  .دهد رخ است ممکنباشند، 

  

  

 فشردگی باال آمدگی یا
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 جوشش ) و

 بـودن  بـاال  .دیـ نما یم دایپ انیجر باال سمت به کانالمحل  کف از آب انیجر که شود می مشاهده یمواقع در

 یناگهـان  اتفاق کی جوشش .دیآ حساب به علل جوشش جمله از تواند می منطقه آن در زیرزمینی سطح آب

 وجود به است ممکن زین باشند شده تفادهاس یحفاظت يسازوکارها گرید و يبند شمع که یطیشرا است و در

 .دیآ

  
  جوشش

 ها گودبرداري يبرا خاك انواع بندي دسته

 بـر  میمسـتق  طـور  بـه  گیرد میقرار  استفاده مورد ها کانال سازي ایمن و محافظت يبرا که یحفاظت سازوکار

 و دهـد  صیتشخ را خاك نوع بتواند که رودیم انتظار همواره مسئول فرد زشود. ا می انتخاب خاك نوع اساس

 .دینما انتخاب را آن با متناسب یمنیا سازوکار

 :گردند می بندي دسته چهار گروه در استحکام و يداریپا نظر نقطه از ها خاك

 داریپا هاي سنگ -1

 که یزمان یحت و گودبرداري شوند،سطح بر عمود هاي دیواره با توانند می که هستند جامد یمعدن مواد ینوع

ماننـد  ، شـود  مـی  ییشناسا سنگ کی نام با معموالً خاك نوع نی. امانند یم یباق داریپا هستند، ظمحاف بدون

 .سنگ ماسه ای و تیگران

  Aنوع  يها خاك -2

 (تن بر فوت مربع)tsf (144 kpa ) 1.5از  شتریب يفشار استحکام با هستند یچسبناک يها خاك

 :نمود رهاشا ریز موارد به توان می خاك نیا مختلف انواع از



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٤٩ 
 

 
 

 .يا ماسه گل و یرسوب گل موارد از یدر بعضو  گل ،یشن رس ،یرسوب رس رس،

 مخلوط که هایی خاك او ی هستند مداوم لرزش تحت و ترك يدارا چنانچه فوق يها خاك انواع که شود توجه

  .شوند ینم محسوب Aنوع  خاكباشد) کرده رییتغ ها آن یاصل اند(بافت شده زده هم بر و

  Bنوع  يها خاك -3

  )144kpa( tsf 1.5) تا tsf 0.5 )48kpa از يفشار استحکام با هستند یچسبناک يها خاك

  :باشند یم ریز قرار به ها خاك نیا مختلف انواع

 در آنکـه  مگـر  باشند شده و مخلوط ریخته هم به که هایی ،خاكيال و گل،یچسبندگ بدون دار دانه يها خاك

 طیشـرا  در يفشار استحکام لحاظ از که ییها خاكنامتعادل و  و خشک يها سنگ ،رندیگقرار  Cنوع  دسته

 .هستند لرزش تحت ای و خورده ترك اما کنند یم صدق Aنوع 

  Cنوع يها خاك-4

 :از اند عبارت نوع نیاهاي  . مثالtsf (48 kpa) 0.5از  کمتر يفشار استحکام با هستند یچسبناک يها خاك

 بـه  یراحتـ  به آب که ییها خاك مرطوب، اریبس يها خاك ،اي ماسه گل ،ماسه شن، :مانند دار دانه يها خاك

 .نامتعادل و هاي مرطوب سنگ تکه نیهمچن و کند یم نفوذ آن درون

 ،باشـد  مـی  خاك از مشخصی نوع با الیه هر و بوده الیه الیه شکل به محل در زمین ساختار که زمانی :توجه

 در .گردد مشخص موجود، خاك نوع ترین ضعیف اساس بر تیبایس یم نظر مورد منطقه خاك کلی بندي دسته

 خـاك  زیـر  در پایـدارتر  خـاك  کـه  نمود بندي دسته جدا شکل را به الیه هر توان می زمانی فقط فوق شرایط

  باشد.  قرارگرفته Aنوع  خاك روي بر C خاك نوع مثالً .باشد قرارگرفته ناپایدارتر

 بـا  یسـت یبا باشد) یالزام کانال درون افراد حضور صورتی که ق (درمتر عم 1.5از  شیب عمق با هایی کانال -

  .گردد يریجلوگ آن زشیر از و شده تقویت مناسب هاي روش کارگیري به
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  کانالدیواره حفاظت و جلوگیري از ریزش  يها روش

 دادن بیش-1

 توانـد  مـی متر)  6.1وت (ف 20از  کمترارتفاع  با ه شد گودبرداري محل ای و کانال وارهید که یبیش ترین بیش

  .شود میمشخص  منطقه خاك نوع اساس بر مستقیماً باشد، داشته

  .دهند می نشان را خاك بندي دسته اساس بر و مختلف يها بیش با ها کانال مقطع از یینما بعد ذیل اشکال

    

  
  بندي خاك ي مختلف و بر اساس دستهها ها با شیب نماي کانال

 کردن يا پله -2

 نـوع  بر اسـاس  ها آن از کدام هر در ،چندگانه  ساده و از اند عبارت دارد که وجود کردن يا پله يبرا شرو دو

 ارتفـاع  یعمـوم  قاعـده  کیـ  اسـاس  بـر  .دیـ نما یمـ  مشـخص  را پله یافق ضلع به يعمود ضلع نسبت خاك

  متر) تجاوز نماید.  1.2فوت (  4از  یستیبا ینم کانال کف از پله ترین پایین

                  
  اي کردن چند گانه پله                                                   اي کردن ساده پله               
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 يبند شمع -3

 ییجابجـا  از يریجلـوگ  و وارهیـ د زشیـ ر از حفاظـت  منظور به

 شـمع  روش از )خاك ییجابجا از یناش( کانال اطراف يها سازه

 بیشـ  کـه ی مـواقع  در عمـدتاً  روش نیا .شود می استفاده یزن

 و شود می برده بکار اشدب مجاز بیش از شتریب کانال هاي دیواره

 یچـوب  ایـ  و يفلـز  اجـزاء  از روش نیـ ا اسـتفاده در  مورد سازه

  .است شده تشکیل

 هاي عمودي  تیرك •

 هاي افقی  تیرك •

  ها شمعها یا  پایه •

  

  

  

  

  

  کوبی شمع

 در یـا  و اي ي ماسهها نیزم مانند باشند نداشته را سازه طرف از وارده يبارها تحمل قابلیت که ییها نیزم در

 سـطحی  بـرداري  خـاك  باشـد و  داشته قرار زیاد عمق در ساختمان، بار تحمل قابلیت با زمین که هایی محل

 شـکل  بـدین  کـار  یـن د. اکنن یممنتقل  زمین به را ساختمان بار کوبی شمع طریق از نباشد صرفه به مقرون

 متـر  5/2 الـی  2 يهـا  فاصلهبه  گیرد قرار آن يرو سازه پی است قرار که محلی زیر در : که گیرد می صورت

 – شود می کوبیده کوب شمع دستگاه لهیوس به است متر 25 الی 20 ارتفاعی يدارا که مسلح بتونی يرهایت
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 طریق از ساختمان بار و دگیر قرار آن يرو سازه تیرها پی این کوبیدن از بعد تا – زمین در میخ کوبیدن مانند

 بـه  بسـته  هر کدام که است موجود کوبی شمع مختلف انواع لبتهد. اشو منتقل زمین به کمک تیرها به و پی

 چاه يحفار در بعضی موارد، شمع کوبی از طریق گیرد. می قرار استفاده مختص آن مورد جزییات و پروژه نوع

 مسـلح  بتنـی  یک تیـر  به تبدیل هم باز نهایت در که شود یم انجام تزریق بتن و آرماتور بندي سپس شبکه و

 ژئوتکنیک آزمایشگاه توسط که است يبارگذار قابل خاك عمق با متناسب کوبی  نیز شمع عمق د.ش خواهد

  .تخصصی کاري است است و برخوردار اي ویژه حساسیت از کار این .گردد می تعیین

   Nailingنیلینگ

 خـاك  تـوده  دوخـتن  از استفاده با خاك توده نمودن مقاوم و کردن مسلح يبنام روش نیلینگ بر از استفاده

  . باشد می یکدیگر به نزدیک با فواصل Nailي فوالد کششی يمهارها توسط

 روش:  این از استفادهبا 

 .دیاب می فزایش خاك توده برشی ا مقاومت .1

 در سـطح  برشی مقاومت افزایش اثر در خاك هاي مکان تغییر دنمآ در کنترل تحت و دنش محدود .2

  .شود می قائم يهاروینناشی از  )Slid(لغزش 

 .دیاب می کاهش لغزشی و گسیختگی سطح لغزش در يروین  .3

 شـبکه  از شوند با استفادهمی نیلینگ مسلح توسط که شده حفاري يها شهنترا سطوح کلیه داشت توجه باید

 .شوند  اجرا ها آن يرونیلینگ  سپس سیستم و شده حفاظت ابتدا شاتکریت مش و

  عمرانی يها پروژه نیلینگ در کاربرد

 .ها آهن راه و ها بزرگراه احداث در ها ترانشه يداریپا .1

 .زیرزمینی هاي و سازه ها تونل جداره يداریپا .2

 هـاي  ایسـتگاه  گـود،  مجـاور  هـاي  ساختمان ي،شهر مناطق يها سازه در گود حفاظت و پایدارسازي .3

 ...و مترو زیرزمینی
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 .ریزشی و سست هاي زمین در ها پل مجاور هاي کوله زيپایدارسا .4

 نیلینگ ي سیستماجرا مراحل

 ت.اس شده داده نشان زیر شماتیک در شکل به صورتنیلینگ  ياجرا مراحل

 .عملیات يبعد پله ایجاد و گود یا و ترانشه اول مرحله در يگودبردار .1

 . کششی مهار نصب جهت چال يحفار .2

 .چال تزریق و الچ داخل آرماتور قرار دادن .3

 .يفوالد ضخامت نصب و جداره شاتکریت ياجرا و زهکشی سیستم ياجرا .4

 .علمیات يبعد هاي پله ایجاد و گود یا و ترانشه يبعد مرحله يگودبردار .5

  .يحفار مرحله آخرین اتمام از پس نهایی پوشش شاتکریت ياجرا .6

  
 ینگهاي مختلف اجراي کار در یک دیواره مسلح شده به روش نیلگام
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  شاتکریت   •

 شده حمل الستیکی يها لنگیش طریق از که سنگ است ماسه و خرده مان،یبتن مرکب از س ینوع تیشاتکر

 فشـرده   یکینامیبه صورت د شده و  پاشیده نظر مورد سطح به ادیفشرده و در اثر سرعت ز يبه کمک هواو 

 نـاهموار  سـطوح  که است آن شاتکریت زاتامتیا جمله از .شودو موجب حفظ استحکام و پایداري دیواره می

 بـاپیچ  همـراه  شـاتکریت  البته .آورد می در صاف نسبتاً یک سطح شکل به و پوشاند می را زیرزمینی حفریات

 کـاربرد  اخیـر  يها سال در .رودمیکار به ها تونل از ياریبس ينگهدار سیستم به عنوان ،Rock Bolt)(سنگ

 ،ونقل حمل اصلی يراهروها ،مورب هاي جاده قبیل از دائمی حفریات ينگهدار ،زیرزمینی معادن در شاتکریت

 در متـداول  هـاي  تـوري  و هـا  سـنگ  پیچ يبازساز ت.شکن اس سنگ زیرزمینی يها حجره و چاه هاي ایستگاه

 يحفـار  از بعـد  بالفاصـله  کـه  زیرزمینـی  حفریات تعداد .باشد و گران  مشکل است ممکن ينگهدار سیستم

 در عوامـل  تـرین  مهم از یکی يفوالد الیاف با شاتکریت ساختن مسلح .فزونی است به رو ،شوند می شاتکریت

  .دهد یمکاهش  را يتور نصب فرساي طاقت کار زیرا است گسترش کاربرد شاتکریت
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  شاتکریت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٥٦ 
 

 
 

  

 

  

  

  فصل سوم:
  
  
  

  
  آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی

  و
  روش هاي پیشگیري و کنترل آنها
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n حوادث ناشی از کار 

  :ناشی از کار تعاریف حادثه •
  سیب به فرد و خسارت به اموال شود.که سبب آاست رویدادي غیر منتظره حادثه  -
  یک واقعه برنامه ریزي نشده در زنجیره اي از فرایندهاي برنامه ریزي شده است حادثه  -
به اي که باعث متوقف شدن قرویداد پیش بینی نشده و غیر متراز هر اتفاق و  حادثه عبارت است -

  ) I.L.O(  .جریان کار شده و در نتیجه مقداري از نیروي کار تلف می شود
  عدم مهار و کنترل انرژي است.حادثه  -
   است. ضعف در جوابگویی به یک محرك و فرار از حالت مخاطرهحادثه  -
ل و شرایط ناایمن و اعمابرنامه ریزي نشده انرژي و مواد خطرناك است که به دلیل  حادثه آزاد شدن -

   .در اثر ضعف مدیریت و وجود شرایط فردي و محیطی نامطلوب بوجود می آید
آن براي بیمه انجام که در حین انجام وظیفه و به سبب  رویدادي ناخوشاینداز  حادثه عبارت است -

اوقاتی مقصود از انجام وظیفه تمام و باعث صدمه به فرد حادثه دیده می شود. شده اتفاق می افتد 
است که بیمه شده در کارگاه، موسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به 

 ) ( تامین اجتماعیدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاري باشد 

  طبقه بندي حوادث ناشی از کار •
 طبقه بندي بر اساس ماهیت آسیب یا بیماري - 

ه و رویداد تکی است که آسیب و صدمه فورا ظاهر می شود براي مثال بریدن آسیب حاصل واقع •
  اسید. یدندست ناشی از کار با چاقو یا سوختگی ناشی از پاش

بر عکس، بیماري نظیر افت شنوایی ناشی از صدا یا آزبستوزیس حاصل مواجهه طوالنی مدت و  •
  تکرار شونده با یک عامل است.

سیب یا بیماري به منظور شناسایی جدي ترین آسیب یا بیماري هاي طبقه بندي بر اساس ماهیت آ
ماندگار  در بین کارگران است. آسیب یا بیماري ایجاد شده معموال روي کارگر بصورت فیزیکی است 

  ، شامل:شامل آسیب هاي روانی نیز می شود البته
 هاشکستگیانواع  •

  شکستگی ستون مهره •
  ه هاي کناري مفصلجابجایی و در رفتگی مفاصل و ماهیچ •
  پیچیدگی قوزك پا و کوفتگی •
  لرز و دیگر جراحات داخلی •
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  قطع اعضاي بدن و خروج عضو از میان بدن •
  جراحات سطحی •
 له شدگی و ضرب دیدگی •

  سوختگی ( ناشی از برق، مواد سرد و مواد شیمیایی) •
ف مسمومیت هاي و اثرات سمی مواجهه با مواد شیمیایی شامل ( مسمومیت با نیش حشرات •

 جوندگان و غیره و مسمومیت با مواد شیمیایی و فیوم ها گردوغبارها...)

اثرات بی نظمی درجه حرارت هوا، فشار و دیگر عوامل خارجی ( آفتاب سوختگی، گرما زدگی،  •
  صاعقه، غرق شدن واسترس هاي حرارتی)

  خفگی •
 اثرات مخرب برق گرفتگی •

  اثرات مخرب پرتوها •
  اي ماهیت هاي مختلفخسارت و آسیب هاي چندگانه دار •
  جراحات دیگر و نامشخص •
  کري ناشی از ضربه یا انفجار •
  ورود اجسام خارجی به چشم، گوش، بینی یا در سیستم تنفسی، صورت و سیستم گوارشی •
  آسیب به قفسه سینه، شکم و لگن •
  آسیب به جمجمه •

  طبقه بندي بر اساس محل آسیب یا بیماري
مشخص کردن و تعیین جدي ترین آسیب ها در محل هاي  طبقه بندي بر اساس محل آسیب به منظور

 مختلف بدن است

  طبقه بندي بر اساس مکانیسم آسیب یا بیماري
Mechanism of Injury/Disease Classification  

 سقوط ، سرخوردن و لغزش کارگر •

  سقوط از هم سطح –
  سقوط از ارتفاع  –

  سقوط اجسام •
  راه رفتن روي اجسام و تصادم با موانع •
  بدنی زیاد و حرکات اشتباهی کوشش  •



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٥٩ 
 

 
 

  تنش هاي ماهیچه اي زیاد در هنگام بلندکردن و پایین آوردن اجسام –
  تنش هاي ماهیچه اي زیاد در هنگام بکارگیري اجسام و مواد  –

 گیر کردن عضوي در بین یا میان اجسام •

  برخورد اجسام با بخش هاي بدن •
  برخورد بدن با بخش هاي گردنده •

  ل سقوطبرخورد با اجسام در حا –
  برخورد با حیوان –
  برخورد تصادفی با اشخاص –
  گیر افتادن در بین تجهیزات گردنده –
  مواجهه با ارتعاش –

  در مجاورت یا برخورد با حرارت زیاد یا کم  •
  مواجهه با اجسام داغ یا سرد –
  مواجهه با محیط هاي گرم یا سرد –

 در مجاورت یا برخورد با جریان برق •

  خرب یا پرتوهادر مجاورت یا برخورد با مواد م •
  مواجهه با تنش هاي روحی و روانی •

  مواجهه با واقعه ترماتیک –
  مواجهه با خشونت هاي میحط کار و شغل –
  خودکشی و تالش براي خودکشی –
  آزار و اذیت هاي مرتبط به کار –
  عوامل استرس روانی دیگر –

 مواجهه با صدا و فشار •

  مواجهه با صداي ناگهانی –
  مواجهه طوالنی مدت با صدا –
  ات در فشار هواتغییر –

  مواجهه با عوامل بیولوژیک •
  تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیک غیر انسانی –
  تماس با یا مواجهه با عوامل بیولوژیک انسانی –
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 مواجهه با مواد شیمیایی •

  مواجهه حاد با مواد شیمیایی و سمی –
  مواجهه مزمن با مواد شیمیایی و سمی –
  نیش و گزش حشرات و موجودات زنده –
  ه با قطعات سمی دستگاه ها و قطعاتمواجه –
  مواجهه نامشخص با مواد شیمیایی –

  انواع دیگري که در جاي دیگر طبقه نشده اند •
  سقوط داخل گودال و ریزش گودال –
  تصادف وسایل نقلیه –
  مکانیسم هاي چندگانه آسیب –
  مکانیسم هاي نامشخص آسیب –

  طبقه بندي بر اساس عامل ایجاد آسیب یا بیماري
 دستگاه هاي ثابت ماشین آالت و

  وسایل حمل و نقل و جابجایی •
  ابزارآالت •
  وسایل، مواد و پرتوها •
  مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی •
  محیط کار •
  عوامل انسانی، حیوانی و بیولوژیک •
 ماشین آالت و دستگاه هاي ثابت •

  ماشین آالت داراي موتور –
  وسایل انتقال نیرو –
  ماشین هاي فلزکاري و برش.. –
  ورزيماشین آالت کشا –
  ماشین آالت چوب بري –
  ماشین آالت معدن –
  تاسیسات الکتریکی –
  تجهیزات گرمایش، پخت... –
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  تجهیزات سرمایش و مبرد.... –
 ماشین هایی که جاي دیگه طبقه بندي نشده اند –

 وسایل حمل و نقل و جابجایی •

  دستگاه هاي باالبر –
  وسایل حمل و نقل ریلی –
  وسایل حمل و نقل دریایی –
  یوسایل حمل و نقل هوای –
  وسایل نقلیه جاده اي –
  دیگر وسایلی که جاي دیگه طبقه بندي نشده است –

 ابزارآالت •

  ظروف تحت فشار –
  دستگاه هاي برقی غیر از ابزاري هاي دستی برقی –
  ابزار هاي دستی برقی –
  ابزار هاي غیر برقی نظیر آچار –
  انواع نردبان ها –
  داربست ها –
– ....  

 محیط کار •

  در خارج از محیط کار –
  اردر داخل محیط ک –
  در زیر زمین –

 وسایل، مواد و پرتوها •

  مواد انفجاري –
  گردوغبارها، مایعات و مواد شیمیایی –

  پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان
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تعداد حوادث ناتوان کننده× 200000  
AFR=  

د کارگران در هر شیفتتعدا× تعداد شیفت در روز× 40×50  

  هاي پایش عملکرد ایمنی:شاخص •
  :Accident Frequency Rate (AFR) ضریب تکرار حادثه .1

به زمان از دست رفته کاري گردیده) کننده (که منجر ضریب تکرار حادثه عبارت است از تعداد حوادث ناتوان
شود. تعداد ساعات معین کاري که در یک تعداد معین ساعات کاري. این ضریب معموالً سالیانه حساب می

کارگر  500برابر با یک میلیون ساعت کاري است (معادل  ANSIرود طبق استاندارد در این ضریب بکار می
  ر هفته).ساعت کاري د 40هفته کاري در سال و  50و 

هزار ساعات معین کاري در این ضریب به دویست OSHAهاي اخیر به پیشنهاد سازمان لیکن در سال
ساعت کار هفتگی) و امروزه این مقدار  40هفته کاري در سال و 50کارگر، 100ساعت کاري تغییر کرد (

  :گیرد. فرمول محاسبه ضریب تکرار حادثه به قرار زیراستمورد استفاده قرار می
  
  
  
  

 : Accident Severity Rate (ASR) ضریب شدت حادثه .2

هزار ساعت این ضریب عبارت است از تعداد روزهاي از دست رفته کاري در اثر بروز حوادث در دویست
  کاري. فرمول محاسبه ضریب شدت حادثه به قرار زیر است:

   تعداد روزهاي از دست رفته کاري  در یکسال× 200000
                                                                                                              ASR= 

  تعداد کارگران در هر شیفت× تعداد شیفت در روز× 40×50
براي محاسبه تعداد روزهاي از دست رفته در رابطه فوق چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی موقت شده 

عداد روزهاي از دست رفته آنها معادل با تعداد روزهایی است که از مرخصی استعالجی استفاده باشند، ت
اند و چنانچه حوادث منجر به از کارافتادگی دائم و یا مرگ شده باشند، تعداد روزهاي از دست رفته از نموده

  گردد.تنظیم شده است استخراج می OSHAجداول معینی که توسط 
 

  : Frequency-Severity Indicator (FSI) ر حادثهتکرا -شاخص شدت .3
آید و اساس معتبرتري را نسبت به هر یک از این دو شاخصی است که از ترکیب دو شاخص فوق بدست می

  شود:نماید. این شاخص از رابطه زیر حساب میشاخص به تنهایی فراهم می
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1000
ASRAFRFSI ×

=  

  :  Fatal Accident Frequency Ratey(FAFR)ضریب وفور حوادث مرگبار .4
هفته در  50کارگر، 1000ساعت کاري ( 108این ضریب عبارت است از تعداد حوادث منجر به مرگ به ازاي 

  سال کاري براي یک کارگر) 50ساعت کاري در هفته و  40سال، 
  رابطه محاسبه این ضریب به قرار زیر است:

  
  
  

هاي عملکرد ایمنی در مرحله پس از تعیین و محاسبه شاخص :مقایسه عملکرد با اهداف و استانداردها
ها با اهداف برنامه و یا استانداردهاي ملی مقایسه گردد. این مقایسه جنبه کمی قبل، بایستی این شاخص

-Safe-Tو یا  FSIو یا  AFRبینی گردیده است که شاخص خواهد داشت. مثالً در اهداف برنامه پیش

Score هاي فوقتوان با مقایسه شاخصدر طول یک دوره چندساله کاهش یابد، حال می به میزان معینی-

الذکر قبل و بعد از اجراي برنامه، میزان کارآیی برنامه و دسترسی به اهداف آن را تعیین نمود. گاهی اوقات 
د ملی ها با استانداردهاي ملی مقایسه گردد. در ایاالت متحده امریکا، استاندارممکن است این شاخص

AFR هاي صنعتی (با توجه به نوع فرآیند مورد استفاده) تعیین و مطابق با براي همه مؤسسات و شرکت
باشد. لذا یک ) تعیین شده و قابل دسترسی میSIC )Standard Industrial Codesبندي طبقه

منی خود را در شرکت خود با این اعداد وضعیت برنامه ای AFRتواند از طریق مقایسه شرکت تولیدي می
  مقیاس ملی ارزیابی نماید.

هاي عملکرد ایمنی در واحدهاي مختلف صنعت بطور جداگانه گردد که در صنایع بزرگ، شاخصتوصیه می
توان کارآیی برنامه ایمنی در واحدهاي مختلف یک صنعت محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد بدین ترتیب می

  بزرگ را جداگانه ارزیابی نمود.
هاي عملکرد با اهداف برنامه و یا مقایسه نتایج شاخص :خیص انحرافات و تحلیل علل آنهاتش

شود. براي این منظور مدیر ارزیابی باید به نقاط مهم و استانداردهاي ملی، منجر به تشخیص انحرافات می
او گزارش دهند. ویژه توجه نماید لذا ممکن است مدیر از زیردستان بخواهد که فقط انحرافات مهم را به 

  را نیز بیابد.» تفاوتیناحیه بی«همچنین مدیر باید در مقابل این نقاط مهم و استراتژیک، 
تفاوتی به انحرافاتی از برنامه اشاره دارد که اهمیت چندانی براي انجام اقدامات اصالحی ندارد و در (ناحیه بی

  تفاوت خواهیم بود).ارزیابی نسبت به آنها بی

تعداد حوادث منجر به مرگ در یکسال× 108  
FAFR= 

 مجموع ساعات کاري در همان سال
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باید با حد استانداردي تعیین شود. معموالً در کنترل کیفیت استاندارد این حد را » تفاوتیناحیه بی«بنابراین 
جنیه دیگر تشخیص انحرافات، بررسی علل آنهاست. لذا ضمن تشخیص عوامل بحرانی که  گیرند.می 1%±

یابد، اي که اقدامات اصالحی تمرکز مینقطهموجب انحراف در عملیات است باید به بررسی علل انحراف در 
  بپردازیم.

تر از میزان استاندارد و اهداف مورد نظر باشد، در مواردي که نتایج عملیات پایین اقدامات اصالحی:
گیرد. باید توجه داشت که این اقدامات صرفاً یک عمل قطعی نیست و لذا تالش اقدامات اصالحی صورت می

  اي بوجود آمده است در مرحله بعد اصالح شود.راي عملیات، انحرافی که در مرحلهگردد که هنگام اجمی
  هاي کار و ... گردد.ها، تکنیکها، دستورالعملها، رویهاقدامات اصالحی ممکن است شامل تغییر روش

  :تواند براي انجام اقدامات اصالحی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند ازمهمترین روشهایی که می 
این امر در ارتباط با وظائف عملیاتی است. مثالً عملیات آموزش، عملیات خرید  :کنترل عملیاتی .1

  گردد.گیرد و در هر عملیات، انحرافات تعیین شده، اصالح میوسایل حفاظتی و ... مورد بررسی قرار می
.) تهیه و ارائه شود اي (هفتگی، ماهانه و ..هاي مستمر دورهدر این روش گزارش :گزارش کنترل آماري .2

  تواند با یک مقایسه مستمر میان گزارشات اقدامات اصالحی را توصیه نماید.و مدیر می
این گزارشات براي عملیات خاص و به منظورهاي خاص (بنا به تقاضاي  هاي کنترل خاص:گزارش .3

رمستمر و در حاالت شوند. تهیه این نوع گزارشات بر یک مبناي غیمدیریت و مسئولین) تهیه و ارائه می
کند توان عملیات، فرآیند و موقعیتی که مدیر گمان میشود. در واقع با این گزارشات میاستثنایی انجام می

  نیاز به اقدامات اصالحی دارد را تشخیص داده و اقدامات الزم را انجام داد.
-نه اهداف برنامه، خطمنظور از این ارزشیابی، بررسی در زمی (ارزشیابی مدیریت):ارزشیابی داخلی .4

کند تا اقدامات اصالحی باشد. این ارزشیابی کمک میها میها، مقررات و دستورالعملها، روشها و رویهمشی
  هاي فوق انجام گردیده و برنامه در فضاي واقعی اجرا شود.در زمینه

عملکرد مدیریت  ها در واقع کنترل مدیریت در ارتباط با سنجشاین نوع کنترل :هاي مدیریتیکنترل .5
بندي برنامه و ... ها، زمانها، تعیین شایستگیهاي گوناگون نظیرتنظیم بودجه، تعیین مسئولیتدر بخش

 باشد.می

  هاي ارزیابی مؤثر: ویژگی
  هاي زیر را داشته باشد:یک برنامه ارزیابی مؤثر باید ویژگی

  د.دقت داشته باشد: اطالعات براي اجرا باید دقیق و واقعی باش .1
  تواند به انجام اقدامات اصالحی در زمان الزم منجر شود.به موقع انجام شود: ارزیابی سریع می .2
  مبتنی بر اهداف برنامه باشد: در ارزیابی باید به اهداف برنامه توجه شود. .3
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  ارزیابی معقول و قابل درك باشد: یعنی همه افراد اهداف ارزیابی را بدانند. .4
  االمکان پایین باشد.هاي ارزیابی حتیهزینه مقرون به صرفه باشد: یعنی .5
  ارزیابی نقاط مهم و استراتژیک را که نیاز به اصالح دارند مشخص نماید. .6
  ارزیابی عینی باشد: یعنی با توجه به معیارهاي عینی و کمی انجام گیرد. .7
ارجی قابل ها و شرایط کاري و محیط خقابل انعطاف باشد: یعنی در مقابل تغییرات سازمان، برنامه .8

 تطبیق باشد.

 

  تئوري ها و مدل هاي حوادث •
 ها و مدل هاي حوادث وجود دارد:چهار گروه اساسی تئوري

  مدل هاي فرایند حادثه •
  مدل هاي خطاي انسانی و رفتار نا ایمن •
  مدل هاي مکانیسم آسیب هاي انسانی •
  تکنیک هاي کاربردي •
   تئوري مستعدپذیري حادثه •

، یکی از اولین مدل هاي علت حادثه، مدل مستعد پذیري حادثه بود در 1910ایل بطور تاریخی، تا قبل از او
این مدل فرض می شد برخی از اشخاص نسبت به بقیه افراد استعداد بیشتري براي حوادث دارند. بسیاري از 
ه مطالعات براي یافتن تفاوت هاي فردي تالش هاي زیادي را انجام دادند تا پیش بینی حوادث را در جنب

هاي مختلف داشته باشند نظیر حدت بینایی، زمان واکنش و شخصیت، اما شناسایی مجموعه اي از 
رفتارهاي فردي مستعدپذیري حادثه مشکل و نقص داشت. بر خالف آن، بررسی هاي محققان حادثه آشکار 

امعمول نسبی % ناشی از تجربیات ن75% از آنها داشت در حالیکه 0.5کرد که تکرارپذیري حادثه فقط سهم 
 بسیار زیادي از اشخاص بود. 

ü : محدودیت آشکار این مدل   
  . توجه کم به عوامل مشارکتی، مشخصات قربانی حادثه،  تمرکز محدود زیاد به یک عامل

بیان می کنند که مستعدپذیري  گونهمحققان اخیر در زمینه مستعدپذیري حادثه دیدگاه جدید را این 
  و گرایش افراد به انجام ریسک و به مخاطره انداختن و اتکا به شانس است.حادثه در ارتباط با تمایل 
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 رویکرد مکان ایمن و رویکرد فرد ایمنبا استراتژي هاي  •

دستگاه ها، اماکن و سیستم  ريکه وظیفه کارفرما ایجاد و نگهدادارد اکثر قوانین کار کشورها بیان می امروزه
دارد. با توجه به این موضوع دو بیان میرا ترل و پیشگري در منبع اولویت کنموضوع که  ،کاري ایمن است

 حاضر در کارگاه افرادچگونه که  ل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفتدر اوایفرد ایمن  و مکان ایمنرویکرد 
شود ، افراد به اعمال نا و چه عواملی باعث می به اتخاذ رفتار ایمن در محیط هاي خطرناك تشویق می شوند

  . ایمن روي آورند.
هدف استراتژي هاي مکان ایمن از بین بردن خطر از طریق جستجو اماکن ایمن، دستگاه ایمن، فرایند ایمن، 
تجهیزات ایمن، مواد ایمن، سیستم هاي کاري ایمن، دسترسی ایمن به کار، نظارت کافی افراد ذي صالح و 

ز افراد در برابر خطر از طریق مراقبت گروه هاي آموزش دیده است. هدف استراتژي هاي فرد ایمن محافظت ا
آسیب پذیر(زنان باردار، افراد ناتوان و کودکان)، بهداشت فردي، تدارکات و تسهیالت مناسب، استفاده و عدم 
استفاده از وسایل حفاظت فردي، اقدامات دقیق براي ایمنی خودش و دیگران روي برخی افراد در کارها 

 ر است.خطرناك و احتیاط به خط

که استراتژي هاي افراد ایمن دارد در حالیتاکید هاي مکان ایمن روي کنترل محیط هاي کار استراتژي
  تالش براي کنترل افراد دارد. 

-بر می هایی که بطور ذاتی ایمن هستند، فرایندها و عملیاتهاي کاراصطالح مکان ایمن به طراحی محیط

ر به الگوهاي رفتاري افراد بستگی ندارد. اصطالح فرد ایمن به اعتماد و ، یعنی، ایمنی افراد در محیط کاگردد 
 اوالً دهاي پیشگیري از حوادث بایبنابراین استراتژي . دگردبر می اطمینان رفتار افراد براي ایمنی شان

  افزایش ادراك خطر روي برخی از کارگران شود. ثانیاًموجب کاهش خطر عینی در محیط کار شود و 
ده از استراتژي فرد ورد اول از طریق استفاده از استراتژي مکان ایمن و در مورد دوم از طریق استفادر م 

 شود.ایمن حاصل می

رویکرد فرد ایمن براي پیشگیري بر این اساس است که افراد قادر به اجتناب از حوادث از طریق رفتارهاي 
  شت. قوي در بین محققان دا يمعقول هستند. این رویکرد تاثیر

در هر حال، تمرکز غیر قابل توجیه روي اعمال ناایمن و توجه متعاقب به اصطالح رفتار به عنوان استراتژي 
  موثر پیشگیري داشت. 
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 : هاي ایجاد حوادثمدل •

ماشین آالت مربوط به حفاظ گذاري  20تا اوایل قرن  19هاي پیشگیري از صدمات از نیمه قرن بیشتر تمرکز
ري شد. مدل یهاي اولیه پیشگبراي مدل ايشرایط ناایمن پایه صطالحات اعمال ناایمن واو  معطوف بود

  روي تفکر ایمنی داشته است. زیادياعمال ناایمن و شرایط ناایمن تاثیر 
مهندس شاغل در شرکت بیمه امریکا در دهه  ( نریچبخشی از پذیرش این تفکر، در کارهاي هربرت ه 

هاي هاي بیمه و پروندهحوادث شغلی را از پرونده 75000ز هاي بیش اارشگز که  دیده می شود )1920
بر  که شگیري حوادث صنعتی را انتشار دادنریچ کتاب پی، اولین بار ه1931ه کرد. در سال صنعتی مطالع

 . بود هاي حوادثهایش از تجزیه و تحلیل گزارشیافتهاساس 

دانست ارائه داد و از آن زمان تا عنوان فرایند حادثه میکه به  راعاملی  5) مدل دومینوي 1941هنریچ (
  .ه استخیلی رایج شد کنون

 پنج عامل در نظر گرفته شده به شرح زیر بودند: 

  محیط اجتماعی و خانوادگی .1
  خطاي فرد .2
  ایمنیا مخاطره فیزیکی با مکانیکی ناایمن و اعمال نا .3
  حادثه .4
  آسیب و جراحات .5

  
  

 توالی وقایع دومینو •

 ها و جراحات صنعتی تنها ناشی از حوادث هستندآسیب - 1

  حوادث تنها بطور مستقیم بواسطه اعمال ناایمن فرد یا مواجهه با شرایط مکانیکی ناایمن ایجاد می شود - 2
  اعمال ناایمن و شرایط ناایمن تنها بواسطه خطاها یا افراد ایجاد می شود - 3
  .هاي ارثی بدست می آیدبواسطه ویژگی شود یااهاي افراد بواسطه محیط ایجاد میخط - 4
  وارد می شود در نهایت آسیب - 5
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% ناشی از شرایط 10% حوادث ناشی از عمل ناایمن و 88بررسی هینریچ از گزارش هاي حوادث نشان داد که 
لت مشخصی بودند. از نریچ همچنین یافت که دو درصد باقیمانده غیر قابل پیشگیري و بدون عناایمن بود. ه

اعمال ناایمن افراد «نریچ تالش هاي پیشگیرانه اش را روي عمل ناایمن متمرکز کرد و نوشتآمارها ه این
 » ول اکثریت حوادث هستند.ئمس

 
 اصول متعارف هینریچ •

ü .آسیب ها ناشی از یک سري عوامل تکمیل شده هستند که یکی از آن ها خود حادثه است 

ü خاطرات فیزیکی و مکانیکی ایجاد می شود.حوادث بواسطه  رفتار نا ایمن و یا مواجهه م  
ü .بیشتر حوادث حاصل رفتار ناایمن است  
ü .اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن همیشه فورا منجر به آسیب یا حادثه نمی شوند  
ü .عمل ناایمن افراد میتواند به عنوان راهنمایی براي پیشگیري در نظر بگیرد  
ü .حوادث قابل پیشگیري هستند  
ü ي پیشگیري حوادث مشابه بهترین تکنیک هاي کیفیتی و بهره وري است.بهترین تکنیک ها 

ü ول ایمنی باشد.ئمدیریت باید مس  
ü .سرپرست عامل کلیدي در پیشگیري است  
ü .حوادث هزینه هاي پنهان دارند  

گذاري ماشین آالت متمرکز شوند و بقیه مشکالت را   ایده کلی در آن زمان این بود که بیشتر روي حفاظ
اعمال ناایمن می دانستند. در آن زمان، این امر ناشی از نتیجه گیري ساده از تجزیه و تحلیل ناشی از 

 به عنوان علت حادثه سالها ادامه داشت.  فرديمطالعات هینریچ بود و این تفکر خطاهاي 

ی % گروه هاي مطالعه معتقدند که بی دقتی کارگر عامل اصل50نتایج بررسی یک مطالعه نشان می دهد که 
% از افراد یک گروه مطالعه علت اصلی حوادث را کمبود 50حوادث هستند. بررسی ها نشان می دهد که 

این بررسی ها نشان می دهد که الگوي مقصر بودن فرد در بین  آموزش یا تعلیم یا بی دقتی کارگر می دانند.
ادثه از میان عینک هاي جوامع و حتی متخصصان ایمنی و بهداشت قویا وجود داشت. بطور خالصه، علت ح

ن مشکل در اعمال ناایمن و شرایط ناایمن دیده شده بود. در میان این مدل، اعمال ناایمن به عنوان بیشتری
  نظر گرفته شده بود. 

زیادي تمرکز بیش از حد هینریچ را روي اعمال  ن عموم و نمایندگان ایمنی، افرادرغم این باور در بییعل
  مورد بحث قرار داده بودند. رابندي حوادث ناایمن و سودمندي طبقه 
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در بیشتر حوادث صنعتی، هم شرایط ناایمن و هم عمل ناایمن عوامل مشارکت کننده هستند. در هر حال 
به خاطر آورده شود که شرایط ناایمن عالوه بر بودن علت مستقیم حوادث در خودش، اغلب می تواند  باید

راي زمان هاي زیادي، عمل ناایمن نتیجه طراحی ضعیف ماشین، روش منجر به انجام اعمال ناایمن شود. ب
مهندسی بود. تجربه نشان داده است که وقتی آسیبی رخ می  برنامه ریزي نشده و دیگر نواقص نامناسب

اي نیست. مگر اینکه بررسی دقیق از وقوع اندازه عمل ناایمن مدرك خیرکنندهدهد، اغلب شرایط ناایمن به 
کند و ی از عوامل مسبب حادثه را حذف میگیرد. حذف یک مخاطره ناشی از شرایط ناایمن یکحادثه صورت 
  .شودل وقوع آسیب از عمل ناایمن کم میبنابراین احتما

 ILO اي نسبت سازي ادعه تواند به راحتی منجر به وارونکند که بازنویسی گزارش حوادث میپیشنهاد می
حادثه اغلب به تنهایی ناشی از رفتار ناایمن است. حوادث معموالٌ « شود. آمار شرایط ناایمن و عمل ناایمن 

بواسطه گروهی از شرایط ایجاد می شود؛ یکی از اینها ممکن است رفتار ناایمن باشد، اما در تمام اینها، 
ط شرایط ناایمن محتمل به خوبی وجود دارد، بنابراین بطور معادل براي طبقه بندي حوادث به عنوان شرای

 مکانیکی و فیزیکی ناایمن قابل توجیه است

شود اما ف و عمل ناایمن منجر به حادثه میگفت که بطور غیر قابل تغییري هم شرایط ضعی )1963 (بلیک
در هر یک از موارد آسیب هم عامل مخاطره و هم خطاي «رفتار ناایمن مرکز توجه هستند.  بطور زیاد مرتباً

وجه نهایی به شوند و تاغلب این اصول نادیده انگاشته میدرهر حال،  .ودنداري بطور گریزناپذیري موجرفت
  .شودعمل ناایمن داده می

کند که وراي عوامل زیادي معروف به ش درباره مدیریت ریسک پیشنهاد میدر متن خود )1973(جانسون 
دث قبلی نسبت داده دهد که حواطراحی قرار دارد. تجربه نشان می عمل ناایمن کمبود عوامل انسانی در
  یابد. نی و اصالح عوامل انسانی کاهش میشده به عمل ناایمن اغلب بعد از بازبی

 پیشگیري •

روي ارتقاي رفتار ایمن کارگران متمرکز بود و این  قویاً 1900مطالعات پیشگیري از حوادث از اوایل دهه 
شود طبیعی بود. همانطور که ذکر شد ث مین منجر به بیشتر حوادموضوع با توجه به این باور که رفتار ناایم

است. تئوري پیشگیري که  ینریچ پیشنهاد کرد که عمل ناایمن و شرایط ناایمن عامل اصلی توالی حادثهاه
 کرد حذف عامل مرکزي براي گسستن توالی حادثه بود.دنبال می
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که بواسطه  به خطاي افرادي ولیت و معلوري بود که اعمال ناایمن بطور علردیابی دومینوهاي پشت سري با

کرد. آنگاه، راه و وسیله پیشگیري دو شاخه ارتباط پیدا می، شدایجاد میشرایط محیطی یا بواسطه ژنیتیکی 
هاي تغییر رفتار برنامهآموزش و دثه داشتند و دوم از طریق حاایجاد بود؛ یکی جدا کردن کسانی که استعداد 

  .و نگرش

  
  

  حوادث یزنجیر خط
 

  

يعوامل پايه ا  
BASIC 

يعوامل ميان  
INTERMEDIATE 

 حادثه
ACCIDENT 
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   تشکیل شده باشند دو مرحله مگر آنکهوندد یپ یبوقوع نم يان نمودار : هر حادثهیبر طبق ا

   میانی:ل لو ع ياهیل پالع
ها، عملکرد ضعیف مدیریت، شرایط  هاي ایمنی، ضعف خط مشی اي: نظیر ضعف در برنامه اي یا ریشه علل پایه

 موزش صحیح و ...اقتصادي نامطلوب، عدم آ

: شامل اعمال ناایمن (نظیر عدم پیروي از دستورالعمل، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي، میانیعلل 
کار و ...) و شرایط ناایمن (نظیر خرابی دستگاه، عدم هنگام عدم توجه به عالیم هشداردهنده، شوخی در 

  وشنایی نامناسب محیط کار و ...)کشی کف کارگاه، ر  وجودحفاظ بر روي دستگاه، عدم وجود خط
هاي مکانیکی، پرتوگیري حاد، تماس باحرارت زیاد و سوختگی، تماس با مواد  علل آسیب: مثل ضربه

  شود). گرفتگی و ... (به این مورد عامل مادي حادثه نیز گفته می شیمیایی، برق
  

 پایه اي  للع •

  :شوند یم میل تقسیخود به سه دسته به شرح ذ ايعلل پایه
  مناسب.....) یمنیت استفاده از البسه ایعدم رعا، و مهارت در انجام کار ی(عدم آگاه یعوامل انسان .1
  قیابزار دق ياهستم یس ، من در انجام کاریزات نا ایزات (استفاده از ابزار و تجهیعوامل تجه .2
  کار  طیح محیعدم ضبط و ربط صح، ...گرماو، صدا ،نامطلوب یط آرگونومیط کار(شرایعوامل مح .3

ي خطی اي در زنجیره، تحت کنترل درآوردن عوامل پایه بهترین روش جهت پیشگیري از وقوع حوادث
  . حوادث می باشد

 Multiple cause theory  :مدل چند علتی •

برخالف مدل دومینو علل بروز حادثه را به صورت چند عامل در کنار هم تعریف نموده،  مدل چند علتی
یابد. در این  ل تواما موجب بروز عامل جدید شده و این سیر تا بروز آسیب ادامه میبطوري که این چند عام

تئوري چندین عامل به صورت تصادفی یا به طریقی دیگر با یکدیگر ترکیب شده و باعث بروز حادثه می 
ه توان ب امروزه مدلهاي متعددي براساس تئوري چند علتی حادثه ارائه گردیده است که از آن جمله می شوند.

سی و مدل سیستمیک اشاره نمود. با توجه به مطالب فوق این نکته روشن مدل ماتری  مدل اپیدمیولوژیکی،
  توان علل بروز حادثه را در سطوح مختلف و براساس مدل بررسی می شود که در تجزیه و تحلیل حادثه،  می

در وزارت دفاع آمریکا مورد استفاده  1990یکی از مدلهاي جدید که براي اولین بار در درهه  تعیین نمود.
  باشد: رویداد به شکل زیر می 7اي دومینو ارائه شد و شامل  قرار گرفت مدلی است که براساس مدل زنجیره
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  چهار عامل مخالف ایمنی •

   Murphy`s  Lawقانون مورفی    - 1
در زمان انجام  به خطا خواهد رفت .“ د ، آن چیز حتمااگر امکان به خطا رفتن چیزي وجود داشته باش

شناسایی خطرات، هر گاه احتمال بروز خطري را متصور هستیم، بایتی حتما آن را ثبت نماییم، زیرا طبق 
  این قانون، حتما روزي رخ خواهد داد.

   : Entropy آنتروپی  -2
ن به تدریج مستهلک شده و تغییرات آن هیچ سیستمی ، به حالت استاتیک باقی نمی ماند بلکه اجزاء آ

در هنگام شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بایستی توجه داشته باشیم که تجهیزات و  افزایش می یابد.
ماشین آالت در طی زمان، مستهلک شده و به مرور زمان می توانند منبع بروز خطر باشند، پس ضروري 

   فعلی را مدنظر قرار ندهیم.  است به این موضوع توجه نماییم که فقط وضعیت
  :  Normalizationعادي شدن    -3

هنگامی که افراد براي مدت طوالنی در معرض یک خطر ثابت و شناخته شده قرارمی گیرند ، آنگاه ، آن 
به منظور پیشگیري از بروز این وضعیت، ضروري است  خطر براي آنها عادي شده و آنرا دست کم می گیرند.

سایی خطرات، با هماهنگی از افراد خارج از سازمان دعوت به عمل آمده و در فرآیند شناسایی در هنگام شنا
  خطرات کمک گرفته شوند.

  :Routinization فعالیتهاي اتوماتیک و روزانه   - 4
فعالیتهایی که در داخل یک سیستم به خوبی جا افتاده و انجام می پذیرد و پس از مدتی معمولی می شود و 

غیرارادي درمی آید ، در نتیجه “ زمان ، انجام فعالیتهاي مذکور به صورت اتوماتیک و یا اصطالحا با گذشت
  ذهن فرد از این موضوع آزاد گشته و به سایر موضوعات توجه می کند .

بدین ترتیب ، عادت نعمتی است که همانند شمشیر دولبه است که با توجه به محدودیت ظرفیت هر فرد ، 
  مهمتر می پردازد و در عین حال مسایل روتین را فراموش می نماید .شخص به امور 

  این گونه اشتباهات ، از نشانه هاي افرادي است که در انجام وظایف خود ، تمرین و مهارت باالیی داشته اند .

نقص و خطا در 
 مدیریت ایمنی

نقص در برنامه 
 ایمنی

دستورات و 
 مقررات اشتباه

 نقص در سیستم

باه و عملکرد اشت
 شرایط ناایمن

ه یا شبه دثحا
 حادثه

آور نتایج زیان  
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  تئوري پنجره شکسته: •
آن بر  يو اثرگذار يو خرابکار ياختالل شهر يجار زانیم نشان دهنده که است  ياهینظرپنجره شکسته  

 يها طیمح يکند که نظارت و نگهداریم انیب هینظر نیاست. ا یضد اجتماع يجرم و رفتارها شیافزا
تر يجد يهاجرم دیاز تشد نیو همچن شتریب يخوب ممکن است ازخرابکار تیوضع کیدر  يشهر
روبرو شود  یدارد با ساختمان يو خرابکار یبه هنجار شکن لیکه تما ياگر فرد گر،ید یانیکند. به ب يریجلوگ
اگر  کند.یم گرید يااو هم اقدام به شکستن پنجرهبه احتمال زیاد نشده دارد،  ریپنجره شکسته تعم کیکه 

اي داشته باشد، حتی به فرض اینکه پنجره در اثر سهل انگاري یا در محله اي، یک خانه پنجره شکسته
مالک ساختمان در مقابل محله مسئول است تا پنجره شکسته اشتباه مالک خانه شکسته شده باشد، باز هم 

را سریعا ترمیم کند، چون این پنجره شکسته میتواند گرایش به خرابکاري و جرم خیزي در محله را افزایش 
  دهد.

نشان  ی از سوي مدیریت اگر در مقابل یک عمل نا ایمن واکنش مناسبطبق این تئوري در موضوع ایمنی، 
  ترغیب شوند. يممکن است به انجام اعمال نا ایمن دیگرنیز  دیگررکنان کاداده نشود، 

هرچه رسیدگی به وضعیت عمومی ایمنی و نظافت و در زمینه ایمنی،  اصالح پنجره هاي شکستهبه منظور  
پا  نظم و ترتیب و توجه به جزییات ایمنی بیشتر باشد، افراد هم تمایل کمتري به رفتار نا ایمن داشته و زیر

حتی ممکن است در مقابل  شود.ها یک عمل نا بهنجار اجتماعی تلقی میگذاشتن قوانین و دستور العمل
کارکنانی که به موضوع ایمنی عالقمند هستند، اگر در فضاي عمومی کارگاه و مجموعه خود، متوجه بی 

در انجام اعمال آنها نیز  چه بساشوند، در محیط کار اعمال نا ایمن ایمنی و رواج اعتنایی مدیریت به موضوع 
  نا ایمن، از این فضاي عمومی پیروي کنند و مرتکب اعمال نا ایمن شوند.

  عبارتند از:  نمونه هایی از پنجره شکسته در ایمنی
ü بی تفاوتی نسبت به عدم اجراي صحیح مقررات ایمنی 

ü بی عالقگی و شکاف بین باور ها و اعمال افراد  
ü  ایمنی در محیط کارمقوله جو غالب رفتار عمومی نسبت به  
ü تمسخر و سم پاشی منفی نسبت به ایمنی 

ü حس قرار گرفتن در اقلیت براي رعایت کنندگان ایمنی در محیط کار  
ü بی توجهی به جزییات و ملزومات اولیه ایمنی در محیط کار 
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  : ناایمن شرایط و ل ناایمناعما •
آید و عامل انسانی در اعمال ناایمن بوجود میدرصد) در اثر  88بر اساس مدل هینریچ اکثر حوادث(حدود 

آید و دو درصد درصد حوادث در اثر شرایط ناایمن در محیط کار بوجود می 10اي دارد. آن نقش عمده
  اند.حوادث نیز به عنوان حوادث غیر قابل اجتناب معرفی شده

 
 :برخی از اعمال ناایمن •

v  انجام کار بدون مجوز 

v یت خطرناك ترك کردن تجهیزات در وضع  
v  جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه  
v  استفاده از تجهیزات معیوب  
v  استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات  
v  عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي  
v  شوخی / عجله/ سهل انگاري  
v قصور در انجام وظیفه  
v کار با ماشین با سرعت غیر مجاز  
v تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار  
v ن به شیوه نا امن مثل بلند کردن ناایمن بار تماس با مواد خطرناك یا قرار گرفتن زیر بارهاي کارکرد

  معلق 
v  پرت کردن اشیاء و غیره  ، توقف ناگهانی  ، حرکات خطرناك مثل دویدن  
v دخالت در کار دیگران 

 
 :دهند انجام را اعمال ناایمن برخی از دالیلی که افراد حاضر میشوند •

ü :ضرورت انجام عمل ایمن احساس نمی شود نگرش نادرست  
ü انجام کار: تداوم رفتار ناایمن افراد تحت تاثیر عامل تقویت کننده   یراحت ایسرعت  يفور امیپ ریتاث

  یراحت ایسرعت 
ü افراد فکر می کنند که انجام اعمال ناایمن آسیبی به آنها وارد منیبودن اعمال نا ا بیآس باوربی :

  نمی سازد
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ü کارگران براي نشان دادن قابلیتهاي ذهنی و جسمی خود به کارفرما و در  یاه: گتیریمد نقش
نتیجه تحکیم موقعیت کاري و در راستاي باال بردن سرعت و قدرت کار اقدام به انجام اعمال ناایمن 

  می نمایند
ü بل خطرات بنوعی مصونیت کنند که در مقااحساس می تر، گاهیهکارگران با سابق: تیارشد نقش

  اند.کرده پیدا
 خطاهاي انسانی •

در تعریف، یک تصمیم یا رفتار نامناسب است که بر اثربخشی، ایمنی یا عملکرد سیستم اثر  5خطاي انسانی
  نامطلوب داشته باشد.

هنی یا شده ذ ریزي که در آن ترتیب برنامهاست ي عمومی براي نشان دادن کلیه اتفاقاتی ا کلمهخطا  
  .شود میدن به نتیجه مورد نظر با شکست مواجه فیزیکی براي رسی هاي فعالیت

  ي نادرست یا اجراي نادرست اتفاق بیفتد. زیر برنامهبر اساس این تعریف خطا ممکن است در اثر  
  خطاهاي انسانی هاي تئوري

 ها يتئورشناختی و رفتاري است. این  هاي روان اغلب مطالعات اولیه در مورد خطاي انسانی بر مبناي تئوري
  شوند.  مشاهده می ها لغزشدرباره  »ورمنن«درباره عقالنی بودن خطا و  »اسونو«طالعات در م
که زنجیره  »تئوري علّی«هاي خطاي انسانی شناسایی کرده است،  دو روند براي مطالعه تئوري »ندرزس«

و مقصر  ها تمسئولیکه با توجیه کارها و تعیین  »تئوري دلیل«و  کند یمرویدادهاي احتمالی را به هم وصل 
ی کشف رویدادهایی است که منجر به خطاي انسانی  و  گردد میرویداد سروکار دارد. هدف از تئوري علٌ

و در نهایت پیشگیري از  افتد یمهمچنین کشف خطاي انسانی که در اولین مرحله از یک رویداد اتفاق 
  ست. ا رخداد مجدد آن خطا

بلکه تا حدي ماهیت  دهد ینمیات بدون ماهیت مشخص) رخ خطاي انسانی در خأل (عمل »رکد«بنا بر نظر 
اي بروز خطا، تحت تأثیر آن ماهیت  معین شده است و به طور افزاینده دهد یمعملیاتی که در آن خطا رخ 

که افراد به دلیل تصمیمات نادرست  دارد یمو بیان  کند یمرا مطرح  خراب بیس عملیاتی است. وي تئوري
  شوند.  ي، موجب بروز خطا میناشی از عدم توانمند

مگر  کنند یمتمام اجزاي یک سیستم درست عمل  کند یمو عنوان  دینما یمی را مطرح تبان يتئور ،»رنرد«
اینکه شخصی به صورت عمدي کارشکنی کرده یا برنامه تخریبی اجرا کرده باشد. در نقطه مقابل 

بینی  توانند آینده را پیش چون افراد نمی کند یمن و بیا داند ینمافراد را در بروز خطا مقصر  »ینکلستینف«

                                                
5. Human Error 
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در هر صورت مسئولیت نهایی بروز خطاي انسانی را مقصر دانست.  ها آنشوند و نباید  کنند دچار مشکل می
  باشد.بر عهده  مدیریت ایمنی در محیط کار می

  هاي شناسایی خطاهاي انسانی روش •
ایجاد  »امبري«): این روش توسط SHERPA6انی ( بینی و کاهش خطاي انس رویکرد سیستماتیک پیش

شده از جریان عادي پرسش و پاسخ که خطاهاي مشابه را در هر مرحله از  شده است و از یک برنامه حساب
ي خطاهاي بند ردهشده است. این روش بر اساس  ، تشکیلدهد یمفرایند تجزیه و تحلیل شغلی تشخیص 

  ک هشت مرحله وجود دارد که شامل . جهت انجام این تکنیباشد میانسانی 
  ،HTA فیوظامراتبی  آنالیز سلسله - 1
 بندي وظیفه، طبقه  - 2

 شناسایی خطاي انسانی،   - 3

 تحلیل نتایج،  - 4

 بازیابی تحلیل،  - 5

 آنالیز احتمال خطا،  - 6

 آنالیز بحرانی،  - 7

  ،اصالح آنالیز - 8

کنترلی را نیز ارائه  این روش زمان بسیار کمی براي اجرا نیاز دارد و پس از شناسایی خطاها، متدهاي
  گیر است. نماید اما براي کارهاي پیچیده و بزرگ وقت می
 برخی از شرایط ناایمن •

v  نقص فنی دستگاه 

v  معیوب بودن ابزار  
v  فقدان/ نامناسب بودن حفاظ  
v  نامناسب بودن ایستگاه کاري  
v  لغزندگی کف کارگاه  
v  نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی  
v نقص فنی  ،ده از دستگاههاي بدون حفاظ یا داراي حفاظ ناقص عوامل مکانیکی شامل: استفا

  ابزار یا ماشین  ،تجهیزات

                                                
6 Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٧٧ 
 

 
 

v تشعشعات  ، الکتریسیته ، سرما ، گرما ، ارتعاش ، سر و صدا ، عوامل فیزیکی شامل نور و روشنایی
  یونیزاسیون و غیره.

v  عدم تطابق فرد با ماشین و کار ،ی کارگونومیعوامل  
v میکروبها و انگلها ،آالینده هاي بیولوژیکی در محیط کار  عوامل بیولوژیکی وجود  
v  مواد قابل اشتعال و انفجار و سوزاننده  ،بخارات سمی  ،گازها،گرد و غبار ،عوامل شیمیایی شامل دود

  و خورنده
   طبقه بندي هزینه هاي حوادث           •
            هزینه هاي اقتصادي و هزینه هاي غیر اقتصادي •

که قابل محاسبه هستند نظیر هزینه از ست هایی ااقتصادي شامل هزینهاي ههزینه §
  .دست رفتن مواد، تجهیزات ، کاالها، خدمات و درمان

که در شرایط معمول قابل محاسبه ست هایی اهاي غیر اقتصادي هزینههزینه §
هاي بارهاي احساسی به مصدوم، هزینه نظیر هزینه درد و رنج به فرد ،نیستند
 .هاي اجتماعیو جامعه و هزینه به ارزشخانواده 

  
 حوادث غیر مستقیمهاي مستقیم و هزینه •

  Direct Costsهزینه هاي مستقیم •

  پرداخت حق بیمه،شامل  •
  ،و خسارت و دیه و غرامت تسویه حساب هاي قانونی  •
   ،و هزینه هاي بیمارستانی پرداخت مستقیم به پزشک  •

 Indirect Costs هزینه هاي غیر مستقیم •

 .زینه و زمان یافتن براي جایگزین موقت براي کارگر مصدومه •

هزینه زمان بکاررفته از سوي سرپرست براي بررسی حادثه و آماده نمودن گزارش حادثه و تنظیم  •
 .زمانبندي کار

هزینه دستمزد پرداختی بابت  زمان از دست رفته به کارگران آسیب دیده. شامل زمان بهبودي و  •
  که از سوي بیمه غرامتی پرداخت نمی شود را شامل می شود.زمان دوري از کاري 

ند که کار را براي هستیب ندیده اند. اینها شامل کسانی هزینه دستمزد به کارگران دیگري که آس •
منتظر در انتهاي زنجیره کاري، اند و یا کسانی که کمک به فرد آسیب دیده متوقف کردهتماشا یا 

  .کارگران خط مونتاژ )(مانند د تا کارشان را تکمیل کنندانبازده کاري فرد مصدوم بوده
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ی بابت یهاسارتی به اموال وجود ندارد هزینهکه هیچ خهزینه آسیب به مواد و تجهیزات. حتی زمانی •
 سازماندهی مواد بعد از حادثه وجود دارد تا تولید بتواند از سر گرفته شود.

هایی براي جبران افت تولید، حادثه.  شامل هزینهن جبراز براي هزینه ساعات اضافی کاري مورد نیا •
  نظارت اضافی و حرارت و نور و ... است.

هایی در ارتباط با بت زمان صرف شده به منظور فعالیتهزینه دستمزد پرداختی به سرپرست با •
هاي ضروري براي از سر گرفتن حادثه.  شامل حمل فرد مصدوم، بررسی حادثه، نظارت و فعالیت

   .تعملیا
 هاي در ارتباط با تعلیم، آموزش و جایگزینی مجدد کارکنان براي از سر گرفتن تولید.هزینه •

  هاي پزشکی از  سوي کارفرما. شامل تسهیالت درمانی. پرسنل، تجهیزات و امکانات.هزینه •
هزینه بررسی مدیران و پرسنل دفتري و تکمیل و پردازش فرم هاي دعوي، کاغذبازي هاي مربوطه،  •

 غیره. نه تلفن و مصاحبه وهزی

ل گردد. شامیب دیده به کار باز میوري بعد از اینکه فرد آسهاي دستمزد بواسطه کاهش بهرههزینه• 
  محدود شدن کارگر یا عصبی بودن و زمان سپري شده در مورد بحث کردن حادثه با کارگران دیگر.

هایی است که در همه حوادث وجود ندارد ولی بسته به شدت و نوع حادثه هاي دیگر. هزینههزینه •
 در برخی موارد می تواند مهم باشد نظیر:

o کاهش وضیعت رقابتی بواسطه تاخیردر تحویل 

o هاي عملیاتی و تبلیغات نامناسبش هزینهافزای 

o هزینه زمان هاي دوباري کاري براي محصوالت ضایع شده 

o افزایش سرانه حق بیمه 

o  جریمه ها و غرامت هاي مدنی و پرداخت هاي قانونی 

  اثرات روي روحیه همکاران •
 افت اقتصادي براي خانواده فرد آسیب دیده و پیامد هاي ناشی از آن •

  
  حوادث شغلیبررسی و گزارش  •

یکی از اجزاي مهم در هر برنامه ایمنی، بررسی حوادث شغلی رخ داده در محیط کار است. تحقیق پیرامون 
در برنامه ایمنی  ها بایدباشد. این روش هاي استاندارد میحوادث شغلی یک مقوله علمی است که داراي روش

ستفاده قرار گیرد. بررسی حادثه عبارت محیط کار ذکر شده و در بررسی حوادث شغلی بطور عملی مورد ا
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آوري کلیه اطالعات و تفسیرهاي واقعی در خصوص یک حادثه، تجزیه و تحلیل اطالعات به  است از جمع
  منظور یافتن علل حادثه و نوشتن گزارش حادثه.

  
  اهداف بررسی حادثه: •

حادثه راهی است که براي  هدف کلی از بررسی حادثه شغلی تعیین علل بروز حادثه است. بنابراین بررسی
  طی گردد. بایدپیشگیري از وقوع حوادث شغلی مشابه و یا به حداقل رساندن حوادث و آسیبهاي ناشی از آن 

  توان اهداف بررسی حادثه را در موارد زیر خالصه نمود: بطور کلی می
  تعیین شرایط ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است. - 1
 ناایمن چرا و چگونه در سیستم رخ داده است.تعیین اینکه این شرایط  - 2

 تعیین عمل یا اعمال ناایمنی که در بروز حادثه موثر بوده است. - 3

 تعیین اینکه این اعمال ناایمن چرا و چگونه انجام شده است. - 4

 انجام گیرد. بایدتعیین اقداماتی که به منظور پیشگیري از وقوع مجدد حادثه  - 5

 گذاري برنامه ایمنی محیط کار. بندي و سیاست تعیین اولویتها در اجراء بودجه - 6

با هدف تعیین افراد مقصر. و مسئول بروز حادثه انجام گیرد  بایدباید توجه داشت که بررسی حادثه هیچگاه ن
زیرا در این صورت به جاي اینکه اطالعات واقعی در مورد حادثه بدست آید: یک سري اطالعات غلط 

  الذکر را تامین نماید. تواند اهداف فوق سی نمیآوري خواهد شد و چنین برر جمع
آوري  بعبارت دیگر چنانچه حادثه با هدف تعیین مقصر مورد بررسی قرار گیرد، افرادي که جهت جمع

شود در ارائه اطالعات دچار سوگیري شده و براي حمایت و یا حتی دشمنی با  اطالعات به آنها مراجعه می
باشد بلکه گمراه کننده نیز  د داد، در نتیجه چنین بررسی نه تنها مفید نمیسایرین اطالعات غیرواقعی خواهن

  خواهد بود.
البته در پایان هر بررسی علمی و اصولی در خصوص حوادث شغلی، مقصر و یا مقصرین شناخته خواهند شد 

  شامل موارد زیر باشد: گیري در بررسی حادثه نباید جهت لیکن
  روز حادثهتعیین فرد یا افراد مقصر در ب - 1
 تامین نظر مدیریت یا مقامات عالی رتبه - 2

 حمایت و دفاع از مسئول یا یک مقام معین - 3

 تامین نظرات کارشناسان بیمه - 4

 قانع نمودن بازرسین و دستگاههاي نظارتی - 5
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  چگونگی بررسی حادثه: •
  بررسی شوند: بایدالف) مواردي که 

هاي ار گیرد. حتی حوادثی که منجر به آسیبمورد بررسی قر بایدکلیه حوادث و شبه حوادث در محیط کار 
تواند در آینده  زیرا شرایطی که منجر به آسیب جزئی شده است می ،اند باید بررسی شوند بسیار جزئی شده

ئی یا شدید هاي جزتواند آسیب هاي بزرگ ایجاد کند (مثال لغزنده بودن زمین و سرخوردن افراد می،آسیب
مورد  بایدات مالی و آسیبهاي جانی مالك بررسی نخواهد بود و کلیه حوادث لذا خسار ،)در پی داشته باشد

  توجه قرار گیرند.
  ب) تیم بررسی حادثه:

باشد که خود وي  مسئولیت بررسی حادثه بعهده باالترین مقام سازمان است ولی این بدان معنی نمی
تشکیل تیم، بررسی حادثه را انجام دهد. از طریق  بایدبلکه مدیریت سازمان   مستقیما حادثه را بررسی نماید،

تواند از سازمانی به سازمان  بینی گردد این ترکیب می ترکیب تیم موردنظر باید در برنامه ایمنی سازمان پیش
  دیگر متفاوت باشد. معموال افراد زیر در این تیم عضویت دارند:

  سرپرست کارگر حادثه دیده -
 مدیر واحد مربوطه -

 بهداشت و محیط زیست  ی،کارشناسان واحد ایمن -

مورد بستري شدن در بیمارستان شده باشد و  5در مواردي که حادثه منجر به حداقل یک مورد مرگ و یا 
همچنین در حوادثی که از نظر ملی و امنیتی حائز اهمیت است (مثل حوادث در معادن، صنایع 

  ات دولتی انجام و یا تایید شود.توسط مقام بایدسازي، صنایع نفت و گاز) بررسی حادثه حتما  مهمات
  ج) زمان بررسی حادثه:

دهد  اي که در محیط کار رخ می بالفاصله پس از وقوع حادثه انجام شود. هنگامی حادثه بررسی حادثه باید
صحنه حادثه محصور شده و مراتب  نجام کمکهاي اولیه است سپس بایداولین اقدام نجات مصدومین و ا

  اعالم گردد. آنگاه تیم بررسی تشکیل و کار بررسی آغاز خواهد شد.جهت بررسی به مسئولین 
  مراحل بررسی حادثه: •

  مراحل اصلی در بررسی هر حادثه شغلی عبارتند از:
  محصور کردن صحنه وقوع حادثه - 1
 آوري اطالعات کلی تشکیل تیم بررسی کننده و جمع - 2

 آوري اطالعات جزئی، دقیق و واقعی جمع - 3

 گردآوري شده:تجزیه و تحلیل اطالعات  - 4
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  تعیین توالی وقایع -4- 1
  تعیین علل حادثه -4- 2

  ارائه  راهکارهایی جهت پیشگیري از وقوع حوادث مشابه - 5
  نوشتن گزارش حادثه - 6

  گیرد: در این قسمت این مراحل به شرح زیر مورد بحث قرار می
  مرحله اول: محصور کردن  صحنه وقوع حادثه •

تندات مربوط به حادثه و جلوگیري از دستکاري عمدي و یا سهوي به منظور حفظ مدارك، شواهد و مس
صحنه وقوع حادثه توسط افراد غیرمسئول الزم است تا بالفاصله پس از وقوع حادثه، منطقه مورنظر محصور 
گردد بطوریکه به غیر از افراد معین (شامل گروههاي امداد و نجات، گروههاي پزشکی، مأمورین قانون، تیم 

ثه و سایر افرادي که مجوز ورود به منطقه را دارند) از ورود سایر افراد به صحنه وقوع حادثه بررسی حاد
جلوگیري شود. ایزوالسیون موفق صحنه حادثه منوط به وجود پشتوانه محکم قانونی است. بطوري که الزم 

باالترین مقام  است در هر برنامه ایمنی، این موضوع به صراحت عنوان شده و الزامات قانونی آن توسط
سازمان مورد تاکید قرار گیرد. همچنین افرادي که اجازه ورود به صحنه حادثه را دارند در برنامه ایمنی 

توان اطمینان حاصل نمود که صحنه حادثه بدون  گردد. تنها در این صورت می مشخص و عنوان می
  ماند. دستکاري باقی می

است بستگی به فرهنگ سازمانی دارد. در برخی از سازمانها تر  اینکه کدام روش جهت محصور کردن مناسب
توان فقط با نصب یک تابلو از ورود افراد غیرمجاز جلوگیري نمود در حالی که ممکن است در سازمان  می

توان در  دیگري حتی فنس کشی اطراف صحنه نیز کارساز نبوده و نیاز به گماردن نگهبان باشد. لذا می
  سازمان متناسب با فرهنگ کارکنان، شیوه مطلوب ایزوالسیون را نیز ذکر کرد.تدوین برنامه ایمنی 

  آوري اطالعات کلی مرحله دوم: تشکیل تیم بررسی کننده وجمع •
بوضوح در برنامه ایمنی  بایدگردد.  این مورد  مسئول تیم بررسی توسط باالترین مقام سازمانی تعیین می

ول تیم باید تیم بررسی را تشکیل دهد. اعضاي تیم نیز معموال مشخص شده باشد. پس از وقوع حادثه، مسئ
  تواند از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. شود و می در برنامه ایمنی سازمان تعیین می

  شوند: آوري شده و کلیه اعضاء از آن آگاه می اطالعات زیر در خصوص حادثه جمع  پس از تشکیل تیم،
  وع حادثهشرح مختصري از چگونگی وق - 1
 آالت، مواد و ابزار شرایط کارگاه، شرایط ماشین توصیف کوتاهی از فرآیند کار، - 2

 آالت، موانع و نیروي انسانی نقشه کارگاه و موقعیت کلیه ماشین - 3

 صدمات، خسارات و همچنین اقدامات جبرانی انجام شده در این مورد.  توصیف جراحات، - 4
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 صحنه حادثه و زمان آگاهی مسئول تیم بررسیزمان دقیق و قوع حادثه، زمان محصور کردن  - 5

فهرستی از اسامی شاهدین حادثه و یا افرادي که ممکن است اطالعات سودمند در این مورد داشته  - 6
 باشند.

 سایر اطالعات کلی در مورد حادثه - 7

  آوري اطالعات دقیق، واقعی و جزئی مرحله سوم: جمع •
آوري اطالعات مفید و سودمند در  ار مختلفی جهت جمعدر این مرحله تیم بررسی کننده از تکنیکها و ابز

  نمایند. مورد حادثه استفاده می
آوري نمود فهرست کرد. این  توان از طریق آنها اطالعات موردنیاز را جمع کلیه روشهایی که می بایدابتدا 

  گیرند عبارتند از: روشها و وسایل که به طور معمول مورد استفاده قرار می
صحنه حادثه: عبارت است از بازرسی دقیق صحنه و دیدن جزئیات آن بطور کامل. مشاهده دقیق  - 1

  باشد. آوري اطالعات می ترین روشها براي جمع مشاهده یکی معتبرترین و مطمئن
توانند اطالعات سودمندي در خصوص حادثه  مصاحبه با افرادي که خود شاهد حادثه بودند و یا می - 2

 ارائه دهند.

دثه از طریق عسکبرداري، رسم نقشه با مقیاس، فیلمبرداري و سایر روشها مستندسازي صحنه حا - 3
 بطوري که بتوان بعدا از آنها استفاده نمود.

آوري کلیه مدارك و مستندات مرتبط با حادثه نظیر گزارش تعمیر دستگاه، شرح وظایف  جمع - 4
 م خط تولید و ...هاي آموزشی کارگران، فهرست مواد مصرفی در کارگاه، دیاگرا کارگران، دوره

 دیده آوري کلیه مدارك و مستندات مربوط به کارگران آسیب جمع - 5

آوري کلیه مدارك و مستنداتی که وضعیت کارگاه را قبل از وقوع حادثه نشان دهد این مورد  جمع - 6
تواند  گردند می خصوصا در مواردي که حوادث منجر به از بین رفتن کلیه شواهد در محل کار می

 اشد.بسیار مهم ب

آوري  آوري شده و بصورت محرمانه نگهداري گردد. در جمع در یک پرونده جمع بایدکلیه مدارك و مستندات 
کند ممکن است در تجزیه و تحلیل  اهمیت جلوه می اطالعات باید توجه داشت که هرگونه جزئیاتی که بی

 اید صرفنظر کرد.ارزش نب حادثه سودمند باشد و لذا از هیچ موردي حتی به ظاهر جزئی و بی

شود.  الذکر، روش مصاحبه یکی از مهمترین ابزار جهت گردآوري اطالعات محسوب می از میان روشهاي فوق
آید و برعکس اگر  چنانچه مصاحبه به روش درست و علمی انجام شود اطالعات سودمندي بدست می

گردد. نظر به  کس حاصل میاطالعات بدست آمده واقعی نخواهد بود و نتیجه ع  مصاحبه نادرست باشد،
  گردد. اهمیت موضوع در این قسمت اصول علمی مصاحبه بیان می



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

١٨٣ 
 

 
 

مصاحبه یعنی گفتگو با افرادي که شاهد حادثه بودند و یا اطالعات سودمندي در مورد حادثه   مصاحبه:
عقاید و  تفاسیر،  دارند (مثل سرپرست کارگران، تعمیرکار دستگاه و ...). در این گفتگو الزم است تا اطالعات،

کامال آزاد باشند تا تمام  بایدآوري شود. افراد مورد مصاحبه  نقطه نظرات افراد مختلف پیرامون حادثه جمع
توان از  اي نباید افراد را تحت فشار قرار دهد، در این صورت می حرفهاي خود را بیان کنند و هیچ مصاحبه

با آنها مصاحبه شود  بایدالعات استفاده نمود. افرادي که مصاحبه بعنوان یک ابزار مناسب جهت گردآوري اط
  شامل چهارگروه زیر است:

  دیده (در صورت امکان) گروه اول: کارگران آسیب -
 اند. افرادي هستند که خودشان از نزدیک حادثه را دیده –گروه دوم: شاهدان حادثه  -

 اند دثه را ندیدهاند ولی صحنه حا گروه سوم: افرادي که در محل حادثه حضور داشته -

اند ولی اطالعات سودمندي در مورد حادثه دارند مثل  گروه چهارم: افرادي که در محل حادثه نبوده -
 مسئول فنی، تعمیرکار دستگاهها و ...

االمکان بالفاصله بعد از حادثه و یا در کوتاهترین زمان پس از حادثه انجام شود. تاخیر در  حتی بایدمصاحبه 
الوه بر آنکه ممکن است موجب فراموش نمودن برخی و جزئیات توسط شاهدین شود انجام مصاحبه ع

  دهد. احتمال تغییرنظر و عقاید آنها را نیز افزایش می
گردد تا تمام جزئیات پیش  کار موجب میهمچنین بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود این

حتما خصوصی باشد  بایداشت که در این حالت نیز مصاحبه روي مصاحبه شونده قرار گیرد البته باید توجه د
  و سایر افراد متوجه گفتگو و جزئیات آن نگردند.

  هاي کلی براي انجام مصاحبه: راهنمایی
داشتن یک طرح کلی از مصاحبه و در صورت امکان آماده کردن سئواالت از قبل. (اینکه مصاحبه از  - 1

  کجا شروع و به کجا ختم شود).
آالت، ابزار و مواد مصرفی در  اطالعات کافی در مورد فرآیند کار، ماشین بایده کننده فرد مصاحب - 2

 کارگاه را داشته باشد.

کنند و حادثه در آن اتفاق افتاده است  داشتن اطالعات کلی در مورد محلی که افراد در آن کار می - 3
 ها و ...) عقاید، زبان، آئین  (نظیر سنن،

صی انجام شود. اگرچه یک اتاق ساکت از این نظر کامال مناسب است مصاحبه با هر فرد بطور خصو - 4
 شود زیرا بهتر است مصاحبه در محل وقوع حادثه انجام شود. ولی معموال توصیه نمی

از طرح سئواالتی که جواب موردنظر مصاحبه کننده را طلب کند باید اجتناب نمود. حتی سئواالتی  - 5
 سب است. به مثال زیر در این مورد توجه کنید:که پاسخ بلی یا خیر دارند نیز نامنا
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  رسد کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینک حفاظتی استفاده نمیکرده است، به نظر می سئوال: 
  کند) همینطور است؟ (این سئوال غلط است زیرا جواب مورد انتظار را طلب می

حفاظتی استفاده نموده بود؟ (این سئوال هم سئوال: آیا کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از عینک 
  نادرست است زیرا پاسخ آن بلی یا خیر است)

 نمود؟ سئوال درست: کارگر آسیب دیده هنگام وقوع حادثه از چه وسایل حفاظتی استفاده می

هنگام مصاحبه الزم است فرد را آزاد گذاشت و از طرح سئواالت گیج کننده و به دام اندازنده  - 6
 .اجتناب کرد

هدف از انجام مصاحبه براي فرد بیان شود و تاکید گردد که هدف از بررسی حادثه تعیین مقصر یا  - 7
 باشد مجرم نمی

االمکان مصاحبه با زبان ساده، جمالت مودبانه و در صورت امکان با لهجه محلی افراد انجام  حتی - 8
 شود.

 بایدردد در غیر اینصورت در صورت موافقت مصاحبه شوند، بهتر است از یک ضبط صوت استفاده گ - 9
از اظهارات وي یادداشت برداري نمود. در هر دو صورت پس از خاتمه مصاحبه، فرد باید اظهارات 

 ثبت یا ضبط شده خود را کتبا تایید نماید.

توان از نقشه، دیاگرام و یا حتی نقاشی براي تفهیم بیشتر مصاحبه  در مواردي که الزم است می -10
 اط بهتر استفاده نمود.شونده و برقراري ارتب

ثبت  تخصص) باید  سابقه کار، تحصیالت، (نام، آدرس، شغل،مشخصات مصاحبه شونده  -11
 گردد.

  اي از بایدها و نبایدها در انجام مصاحبه خالصه
  آنچه نباید گفت و انجام داد  آنچه باید گفت و انجام داد

  شخص بازجویی و تحت فشار قرار دادن  هدف از بررسی حادثه و مصاحبه
  طرح سئواالت با پاسخ بلی یا خیر  مطرح کردن سئواالت باز

  طرح سئواالت اتهامی  نظرخواهی در مورد علت یا علل حادثه
  نظرخواهی در مورد تعیین مقصر یا مجرم  نظر خواهی در مورد موثرترین روش پیشگیري

  مخفی کردن یادداشتها و نوار مصاحبه  ضبط و یا ثبت گفتگو
    ه مصاحبه شونده دیده استتاکید بر آنچ
    اي و مودبانه رفتار حرفه
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  سئواالت کلیدي در هر مصاحبه: •
دسته سئوال اساسی مطرح  6گیرد معموال  اي که به منظور بررسی حادثه شغلی انجام می در هر مصاحبه

  دسته سئوال عبارتند از: 6گردد. این  می
)، چه وقت Whoشود شامل: چه کسی ( یآغاز م Whدسته سئواالتی که در زبان انگلیسی با  5 -

)When) کجا ،(Where) چه چیز ،(What) چرا ،(Why و دسته ششم شامل سئواالتی که با (
  گردد. ) آغاز میHowچطور (

) آغاز میشود: چه کسی آسیب دیده است؟ چه کسانی شاهد Whoنمونه سئواالتی که با چه کسی ( -
در مورد حادثه دارند؟ چه کسی حفاظ را باز کرده  اند؟ چه کسانی اطالعات سودمند حادثه بوده

 است؟ چه کسی دستگاه را تعمیر نموده است؟ و ...

گردد: چه چیز یا چه چیزهایی علت حادثه بوده  ) آغاز میWhatنمونه سئواالتی که با چه چیزي ( -
ی مورد داده است؟ چه ابزار یا تجهیزات است؟ کارگر آسیب دیده هنگام حادثه چه عملی انجام می

استفاده قرار گرفته است؟ از چه وسایل حفاظتی استفاده شده است؟ چه پیشنهادي براي پیشگیري 
 از وقوع مجدد حادثه دارید؟ چه شرایط ناایمنی در محل حادثه وجود داشته است؟ و ...

حفاظ دستگاه محل کار چه مشخصاتی داشته؟شود:  ) آغاز میWhereنمونه سئواالتی که با کجا ( -
اند؟ سرپرست کارگر هنگام حادثه کجا  بوده است؟ وسایل حفاظت فردي هنگام حادثه کجا بوده کجا

 بوده است؟ 

شود: حادثه دقیقا چه موقع اتفاق افتاده است؟  ) آغاز میWhenنمونه سئواالتی که با چه وقت ( -
ت؟ کارگر اند؟ حفاظ دستگاه چه موقع باز شده اس نیروهاي امداد چه موقع به محل حادثه رسیده

 چه موقع آموزش دیده است؟ 

شود: چرا کارگر آموزش الزم را ندیده است؟ چرا کارگر عمل  ) آغاز میWhyنمونه سئواالتی که با ( -
ناایمن انجام داده است؟، چرا شرایط ناایمن وجود داشته است؟ چرا حفاظ ماشین برداشته شده 

 است؟ و ...

شود: حادثه چطور اتفاق افتاده است؟ مصدوم و  ی) آغاز مHowنمونه سئواالتی که با چطور ( -
 اند؟ سیستم حفاظتی چطور عمل نکرده است؟ و ... شاهدین چطور واکنش نشان داده

  بطور کلی در خاتمه مصاحبه الزم است تا پاسخ چند سئوال کلیدي روشن گردد.
  
  

  موارد کلیدي که در هر مصاحبه الزم است مطرح گردد.
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  سیب دیده قبل از وقوع حادثه و در لحظه وقوع حادثه چه عملی انجام داده است؟تعیین اینکه کارگر آ  1
  تعیین اینکه آیا عمل کارگر هنگام حادثه جزئی از وظایف شغلی او بوده است یا خیر؟  2
  تعیین اینکه آیا  کارگر آسیب دیده آموزش الزم را دیده است یا خیر؟  3
  حادثه در ارتیاط با آسیب وارده بوده است یا خیر؟تعیین اینکه آیا عمل کارگر در لحظه   4
  تعیین اینکه آیا عمل سایرین منجر به وارد شدن آسیب شده است یا خیر؟  5
  تعیین اینکه آیا وسایل حفاظت فردي مناسب در محل بوده است یا خیر؟  6
  شده است؟ ه میتعیین اینکه آیا از سیستم، فرآیند، ابزار و ماشین جدیدي هنگام حادثه استفاد  7
  تعیین اینکه آیا قبال نیز حادثه مشابه اتفاق افتاده است؟  8
  آالت  محیط و ابزار تعیین شرایط ناایمن مربوط به ساختمان، مواد، ماشین  9

  تعیین اینکه آیا اقدامات امدادرسانی به موقع و به شکل مطلوب انجام شده است؟  10
  گردآوري شدهمرحله چهارم: تجزیه و تحلیل اطالعات  •

در این مرحله اطالعات گردآوري شده در کنار هم قرار گرفته و از طریق برقراري یک رابطه منطقی میان 
وقایع رخ داده سعی خواهد شد تا عوامل اصلی و مهم در بروز حادثه تعیین گردد. لذا هدف کلی از تجزیه و 

توان  واقع بدون تجزیه و تحلیل حادثه نمی تحلیل اطالعات، تعیین سیر وقایع و علل بروز حادثه است. در
  اقدامات الزم براي پیشگیري از حادثه را توصیه نمود. در این مرحله دو اقدام اصلی انجام خواهد شد:

الف) تعیین توالی وقایع: به این معنی که شرایط و عوامل موثر قبل از وقوع حادثه، در هنگام وقوع حادثه و 
  و تقدم و تاخر آنها نسبت به یکدیگر مشخص گردد.بعد از وقوع حادثه تعیین 

توان مطابق با مدل معینی علل بروز حادثه اعم از اصلی  ب) تعیین علل حادثه: پس از تعیین توالی وقایع می
  و فرعی را تعیین نمود.

  مرحله پنجم: ارائه راهکارهایی جهت پیشگیري از وقوع حوادث •
تا اقدامات اصالحی و راهکارهایی جهت پیشگیري از وقوع حوادث پس از بررسی و تعیین علل آن الزم است 

  مشابه ارائه گردد، زیرا هدف نهایی از بررسی حادثه تبیین اقدامات پیشگیرانه است.
شود متناسب با سطوحی است که تجزیه وتحلیل حادثه در آن انجام  راهکارهایی که جهت پیشگیري ارائه می

گیري یک حادثه ارائه  رویداد در شکل 7اي که در آن  مدل معرفی شدهشده است. براي مثال چنانچه از 
  گردیده است استفاده کنیم، الزم است تا اقدامات اصالحی را نیز در هفت سطح پیشنهاد نماییم. 

  
  اقدامات اصالحی براي پیشگیري از وقوع مجدد حوادث 
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  راهکارها و اقدامات اصالحی رویداد  ردیف
  آموزش مدیران، طراحی وظایف، انگیزش، استفاده از مدیریت علمی  نینقص در مدیریت ایم  1

ها،  مشی  ها، خط آوري اطالعات، تجدیدنظر در برنامه تجدیدنظر در سیستم جمع  نقص در برنامه ایمنی  2

  تخصیص اعتبارات

  انگیزش  آموزش، تدوین دستورالعملهاي جدید،  ها و مقررات  دستورالعمل  3

  ارگیري روشهاي صحیح جهت استخدام، آموزش پرسنل، بک  نقص در سیستم  4

  خرید و طرحی تجهیزات

  حفاظ گذاري، طراحی مجدد، بهسازي محیط، آموزش پرسنل،   عملکرد اشتباه و اشرایط ناایمن  5

  ها، سیستمهاي اعالم خطر وسایل حفاظتی، قراردادن موانع و جداکننده  حادثه یا شبه حادثه  6

  روج اضطراري، کمکهاي اولیه، امدادرسانی، محصور کردنخ  نتایجواکنش ها و   7

 
اي  گردد و هدف آن مقابله با علل ریشه بطور کلی اقدامات اصالحی که در خصوص سیستم ایمنی توصیه می

  طرحها و فرآیندها از طریق بکارگیري موارد زیر است:  ها، برنامه ها، خط مشی حوادث است شامل بهبود روشها،
  تعهد مدیریت - 1
 برقراري سیستم پاسخگویی - 2

 مشارکت کارکنان - 3

 شناسایی خطرات - 4

 برنامه بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث - 5

 آموزش - 6

 ارزیابی سیستم - 7

  
  مرحله ششم: نوشتن گزارش حادثه •

گردد. گزارش حادثه یعنی مکتوب کردن حقایق  بررسی یک حادثه تنها با نوشتن گزارش حادثه کامل می
  علل حادثه و راهکارهاي پیشگیري.واطالعات مربوط به حادثه، ارائه 

توسط باالترین مقام مربوطه (که در برنامه ایمنی تعیین شده است) تایید گردد. براي  بایدگزارش حادثه 
هایی به نام فرم گزارش حادثه تهیه شده است که پس از بررسی حادثه این فرم تکمیل سادگی کار فرم

  نیازهاي سازمانی متفاوت بوده و شکل یکسانی ندارند.گردد. فرمهاي مورد استفاده با توجه به  می
  اطالعات زیر را شامل گردد: بایدیک فرم استاندارد 
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 اي در مورد حادثه: شامل: اطالعات زمینه - 1

  مشخصات زمانی و مکانی وقوع حادثه -
 مشخصات فرد آسیب دیده -

 خ داده است.مواد و شرایطی که حادثه در ارتباط با آن ر ابزار، ماشین، مشخصات وسیله، -

 مشخصات شاهدین حادثه -

 توصیف حادثه: شامل - 2

  توالی وقایع -
 نوع حادثه -

 نوع و دامنه جراحت -

 عامل مادي حادثه (علل آسیب مثل ضربه مکانیکی، تماس با مواد شیمیایی، برق گرفتگی و ...) -

 بحث و تجزیه وتحلیل حادثه - 3

  اي (نقص در سیستم و مدیریت ایمنی) اي و ریشه تعیین علل پایه -
 تعیین علل اصلی (شرایط و اعمال ناایمن) -

 توصیه اقدامات اصالحی - 4

  اي اقدامات اصالحی جهت علل پایه -
 اقدامات اصالحی جهت علل اصلی -

 اقدامات اصالحی جهت عوامل مادي حادثه -

 خروج اضطراري و ... اقدامات اصالحی جهت امدادرسانی، -

ثه در محل کار و نزد سرپرست کارگران روند تکمیل فرم به این صورت است که فرم خام گزارش حاد
اي حادثه  دهد، قسمت اول فرم که مربوط به اطالعات زمینه شود. هنگامی که حادثه رخ می نگهداري می

است در صورت امکان توسط کارگر آسیب دیده و در غیر این صورت توسط سرپرست کارگر تکمیل 
  گردد. می

  دثه، قسمت مربوط به خود را که شامل توصیف حادثه،سپس سرپرست کارگر موظف است پس از بررسی حا
  باشد را تکمیل نموده و فرم را به مسئول کمیته ایمنی تحویل دهد. تعیین علل و توصیه براي پیشگیري می

اي حادثه تعیین و  هاي انجام شده و سایر اطالعات، علل اصلی و ریشه مطابق با بررسی  در کمیته ایمنی،
  گردد. ئه میاقدامات اصالحی ارا

  توان به سه بخش تقسیم نمود: لذا فرمهاي استاندارد را می
  شود. بخشی که توسط کارگر تکمیل می -
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 شود. بخشی که توسط سرپرست کارگر تکمیل می -

 شود. بخشی که توسط مسئول کمیته ایمنی تکمیل می -

  اي از خط مشی مکتوب سازمان در مورد بررسی حوادث شغلی: نمونه
بیماري و یا خسارت به  اي را که منجر به مرگ، آسیب، ارگاه موظفند هرگونه حادثهسرپرستان هر ک«

تجهیزات شده است را با روشهاي آموزش داده شده و در کوتاهترین زمان به دقت بررسی نموده و نتایج 
ه نماینده بررسی را در فرم استاندارد (که مورد تایید سازمان قرار گرفته است) ثبت نماید. فرم تکمیل شده ب

هاي تکمیلی توسط واحد ایمنی و بهداشت انجام شده و فرم  گردد. بررسی واحد ایمنی و بهداشت تسلیم می
  .»شود در سوابق مربوطه نگهداري می بررسی

  
  کارتدوین استراتژي هاي پیشگیري حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت  •

هاي انسانی، مادي و اجتماعی می هنگفت به سرمایه ت هايحوادث و صدمات در محیط کار منجر به خسار
هاي ن موضوع واداشته است که استراتژيشوند. پیامد هاي ناگوار ناشی از حوادث و صدمات صنایع را به ای

کنترلی را از مرجله ایده تصور تشکیل یک سیستم تا مرحله کنارگیري سیستم از فرایند مورد توجه قرار 
شت حرفه اي علم و هنر عالقه مند به پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی، اندازه گیري، گیرد. طبق تعریف، بهدا

ارزیابی و کنترل عوامل و استرس هاي خود کار یا ناشی از کار است که ممکن است منجر به آسیب، مریضی، 
ردهاي کاهش رفاه و کارایی در بین کارگران و شهروندان شود. همانطور که مالحظه می شود یکی از رویک

اصلی این حرفه پیشگیري وکنترل عوامل و استرس هاي زیان آور به خصوص حوادث ناشی از کار می باشد. 
هاي اصلی مدیریت ایمنی لی عوامل زیان آور یکی از برنامهلذا کنترل و کاهش صدمات نظامدار، علمی و عم

ها و اقداماتی ررات، دستورالعملها, قوانین، مق و بهداشت می باشد. پیشگیري از حوادث به مجموعه تالش
گفته می شود که براي کاهش تعداد و شدت حادثه انجام می گیرد و یا همچنین طراجی و بکارگیري 

شود. این گیرد، گفته میاقدامات اساسی در محیط کار را به منظور کاهش حوادث و پتانسیل حادثه انجام می
ن راه حل تکنولوژیکی تا ساده ترین راه حل مدیریتی و نظارتی تواند از گرانرانتریاقدام و روش پیشگیري می

ها و رویکردهاي موجود و اي بررسی سیستماتیک  روشباشد. لذا نقش متخصص بهداشت حرفهمتنوع 
انتخاب بهترین، مقرون به صرفه ترین و عملی ترین روش براي کنترل به منظور حذف وکاهش مواجهه فرد 

ور کل مقوله کنترل صدمات در سه حوزه ملی شامل تصویب قوانین، مقررات، با صدمه یا آسیب هست. بط
موازین یا حدود مواجهه و استانداردها و حوزه سازمانی شامل مدیریت برنامه، کنترل مخاطره و حوزه افراد 

  شامل محیط، شغل و تجهیزات است.  
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فرایند کنترل به یک سوال  لی است ودر فرایند ارزیابی محیط کار، آخرین مرحله اقدامات پیشگیري وکنتر
شود که چه اقداماتی براي کنترل مخاطره باید صورت گیرد و این سوال باید در دو قسمت پرسیده ختم می

  شود:
  رایند، دستورالعمل و یا تجهیزات.در مرحله طراحی محیط کار، ف- 1
  در زمان ارزیابی اقدامات کنترلی، هر جا که مشکلی ایجاد شود.   - 2
ن و اعمال ناایمن در محیط است که منجر به شرایط ناایم رل مخاطرات فرایند یافتن نواقصیشگیري و کنتپی

شود و نقص ناتوانی سیستم یا بخشی از سیستم براي انجام شرایط کاري مشخص در دوره زمانی کار می
نظیر اینکه چه  مشخص است. لذا علل نقص می تواند با جواب دادن به یک سري از سواالت تعیین شود.

قص می تواند نقص یابد؟ چطور نقص می یابد؟ چند بار می تواند نقص یابد؟ اثرات و پیامدهاي نچیزي 
ارائه راهکارهاي اصولی در تدوین برنامه استراتژیک  کارهدف از این  چیست؟ اهمیت اثرات چگونه است؟

  ر است. موثر براي حوادث و صدمات در محیط کا مند پیشگیري و کنترل نظام
یابی به این پیشگیري، ار قابل پیشگیري هستند. کلید دستها در محیط کها، بیماريحوادث، آسیب

شناسایی و کنترل تمام مخاطرات ایمنی و بهداشت است. مفهوم مخاطره، خطر و شناسایی و مدیریت خطر 
است که مخاطرات کدامن موضوع مهم براي کنترل مخاطرات شغلی حیاتی و اساسی است. بنابراین درك ای

ل اند، چه خطراتی ممکن است براي کارگران در معرض مواجهه باشند و چگونه باید این مخاطرات کنتر
هاي موثر کنترل حوادث و صدمات در مدیریت ایمنی و بهداشت در هفت ، تدوین استراتژيیشوند. بطور کل

  گام انجام می گیرد که عبارتند از:
   Management Commitmentخاطرات تعهد مدیریت به کنترل م •
  Hazard identification and evaluationشناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطره  •

     Ranking hazards by riskدسته بندي و اولویت بندي مخاطرات بر حسب ریسک خطر •

   Management decision makingتصمیم گیري مدیریتی      •

 Establishing preventive & corrective measuresی و اصالحیتعیین و برقراري اقدامات کنترل •

 Monitoring        پایش •

      Evaluating program effectiveness هابخشی برنامه   ارزیابی اثر •

  
  تعهد مدیریت به کنترل مخاطرات - 1

چنانچه مدیریت  اولین گام در هر برنامه اي پذیریش مدیریت نسبت به اجراي برنامه مورد نظر است . لذا
  متعهد چنین برنامه هاي نباشد گام هاي بعدي غیر موثر و غیر کارا خواهد بود.
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    شناسایی و ارزیابی خطر یا مخاطره -2
دومین گام در برنامه جامع کنترل مخاطرات و حوادث، شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیط کار است. این 

ها و محیط فیزیکی کارخانه در ارتباط است. اطالعات شناسایی مخاطرات با ماشین، تجهیزات، ابزار، عملیات 
گزارش حوادث و استفاده  هاي قدیمی و جدید،گران، مدیران، اتحادیه ها، گزارشمی تواند از طریق افراد، کار

  هاي شناسایی و ارزیابی خطر بدست خواهد آمد.از تکنیک
  دسته بندي و اولویت بندي مخاطرات بر حسب ریسک خطر -3

سومین گام در فرایند کنترل و پیشگیري مخاطره دسته بندي مخاطرات بر اساس ریسک یا خطرات است 
شود. در این زمنیه رکانس و وقوع آن در نظر گرفته میکه دسته بندي پیامد یا شدت و احتمال پذیري یا ف

  شود.ماتریکس ریسک یا خطر استفاده می از
  تصمیم گیري مدیریتی - 4

راي هایی بدرست درباره راهکارهاي ممکن است. چنین راهکارهایی شامل توصیه تصمیم گیري چهارمین گام
ها، تعمیر یا جایگزینی تجهیزات، کنترل هاي محیطی و ها و دستورالعملتعلیم و آموزش، بهتر شدن روش

دند سه راهکار در مواردي اصالح فرایند و طراحی مجدد است. بعد از اینکه مدیریت گزارش ها را دریافت کر
  وجود دارد:
  انتخاب کنند که هیچ اقدامی صورت نگیرد. •
  محیط کار یا اجزاء آن را تعدیل و تنظیم کنند. •
  محیط کار یا اجزاء آن را دوباره طراحی کنند. •

  تعیین و برقراري اقدامات کنترلی و اصالحی -5
گیري آگاهانه فراهم شد گام بعدي بعد از اینکه مخاطرات شناسایی و ارزیابی شد و اطالعات براي تصمیم 

  اتخاذ واقعی اقدامات کنترلی است کنترل به سه شکل انجام می گیرد:
اقدامات مهندسی نظیر جداسازي، جانشینی، طراحی مناسب، تغییر فرایند و روش کار، تجهیزات  •

  .کنترلی و اخطار دهنده
، اندازه گیري کارایی ن مواجهه،اقدامات اجرایی نظیر از طریق مدیریت، کارگر، پایش، محدود کرد •

  .و ثبت، نگهداري و خرید آموزش، ضبط
  .استفاده از وسایل حفاظت فردي •

  پایش - 6
ششمین گام در فرایند کنترل مخاطره پایش فعالیت هاي براي خاطرات جدید و ارزیابی اثر بخشی کنترل 

بت هاي بهداشتی است. لذا هاي موجود است. این پایش شامل بازرسی، آزمایشات بهداشت صنعتی، مراق
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کشف مخاطرات  - 2تضمین اینکه کنترل بدرستی در حال انجام است.  - 1پایش به دو دلیل ضروري است: 
  مشخص نشده جدید و قدیمی.

  بخشی برنامه ها  ارزیابی اثر - 7
ل و بهداشت است. ارزیابی شامفرایند نهایی در کنترل مخاطرات ارزیابی اثر بخشی برنامه هاي ایمنی 

  هاي ذیل است:پرسش
  چقدر زمان و هزینه براي انجام کنترل مخاطره درکارخانه صرف شده است؟ •
چه منافعی حاصل شده  است براي مثال کاهش آسیب، پرداخت غرامت کمتر، کاهش ضرر و  •

  زیان؟
 چه اثري منافع حاصله روي بهبود، کارایی و اثر بخشی عملیاتی داشته است؟ •
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 تابلو هاي هشدار نصب •

از  هاي الزم براي پیشگیري از حوادث،و راهنمایی به منظور مشخص ساختن نقاط خطرناك در محیط کار
 شود:استفاده میعالیم تصویري و ماندگار 

ü   اطراف لبه ها و پرتگاه ها و چاله هاي بدون سرپوشممنوعیت ورود در مناطق خطرناك و 

ü  ب دار و امکان سر خوردن  محل هاي شیاعالم خطر و هشدار در  
ü  سقوط اجسام رها شدهو  برخورد با اجسام تیز و برندهخطر  
ü  و وسایل حفاظت فردي بکارگیري وسایل ایمنی نظیر دستگیره و نردهالزام 

ü مسیرهاي خروج اضطراري و پله هاي فرار و نقاط تجمع و درمانگاه  
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  ) PTW  )Permit To Work  مجوزهاي کار •
غیراستاندارد و خطرآفرین نیازمند کسب مجوز از مدیریت ایمنی است. سیستم  هاي فعالیتضی از انجام بع

 به عنوانبالقوه  به طورکه  باشد میکنترل عملیاتی  به منظورمجوز کار یک مجموعه رسمی مکتوب، 
زیست یا  طي پرسنل و محیبر رو. زمانی که انجام یک کار ممکن است گردند میخطرناك تعریف  هاي فعالیت

اثرات شدید بگذارد، صدور پرمیت الزامی است. خصوصیات اصلی سیستم مجوز کار یا  تجهیزات کارخانه
  شامل موارد زیر است:ت پرمی

واضح مشخص کند که چه کسی اجازه انجام کار را دارد و چه کسی مسئول اعمال  به طور •
 احتیاطات ویژه مورد نیاز است.

 در زمینه صدور و استفاده از مجوز انجام کار را صادر نماید.ي الزم ها ییو راهنماآموزش  •

 پایش و ارزیابی سیستم تحت مجوز کار به منظور اطمینان از صحت کار در سیستم. •

به ی گواهی یا فرمی است که یک شرکت در سیستم کلی کاري، به معناصطالح پرمیت در واقع  •
موجود در هنگام یک عملیات خاص در نظر خطرات  در موردپیاده کردن شرایط مورد نیاز  منظور

 گرفته است.

ی اطالعات زیر را در بر داشته ستیبا یمفرم پرمیت هسته سیستم مجوز کار است. محتواي یک فرم پرمیت 
  باشد:
 شرح فعالیتی که قرار است انجام گیرد •

 شرح دقیق موقعیت یا شماره بخش یا تأسیسات •

 اده جزئیات گروه کاري و تجهیزات مورد استف •

 جزئیات مربوط به خطرات بالقوه موجود  •

 شده  جزئیات احتیاطات در نظر گرفته •

 شده ي ضمیمهها یگواهکلیه  •

 هرگونه مجوزهاي چندجانبه •

 ی استفاده گرددستیبا یمجزئیات مربوط به وسایل حفاظت فردي که  •

 زمان صدور مجوز و طول مدت اعتبار پرمیت •

 ول صدور مجوزامضاء فرد مسئول انجام کار و فرد مسئ •

 امضاء براي تحویل مسئولیت در هنگام تعویض شیفت  •

امضاء فرد مسئول صدور پرمیت مبنی بر تأکید اینکه سایت بررسی گردیده و افراد دیگري به کار  •
 ایمن ایزوله شده و پرمیت قبلی باطل گردیده است. به طورو یا تجهیزات  اند شده گرفته
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مستندسازي  ها آموزشآموزش ببینند و این  کنند یمدي که پرمیت را صادر که افرا گردد می شنهادیمعموالً پ
  ي مورد ارزیابی قرار گیرند.ا دوره به طوری ستیبا یمگردند و همچنین افراد کلیدي در سیستم صدور پرمیت 

ي صادرشده و تعداد موارد تخلف از ها تیپرمدوره زمانی بررسی و پایش سیستم صدور پرمیت، به تعداد 
که مجوز کار داراي مدت زمانی  شود میي بازنگري قبلی بستگی دارد. به طور کلی توصیه ها دورهستم، در سی

ساعت یا تا پایان شیفت کاري و اگر الزم باشد این مدت زمان افزایش یابد. محل کار  12محدود باشد مثالً 
لیت، طول مدت کلی یک بایستی توسط شخص مسئول مورد بازرسی مجدد قرار گیرد. بسته به نوع فعا

روز است. انواع مشاغلی که احتیاج به کنترل مناسب از سوي سیستم صدور پرمیت  7پرمیت، حداکثر 
  شامل موارد زیر هستند: باشند یم

مثل جوشکاري،  شود میشده و یا اینکه تولید  هر نوع فعالیت گرم که در آن گرما به کار گرفته •
 و غیره.ي با شعله، سنگ زنی و سایش برشکار

 کار سرد  •

 بسته هاي محیطورود به  •

ي ها لوله، شامل باز کردن گردد میکه شامل رها سازي ناخواسته ترکیبات هیدروکربنی  هایی فعالیت •
 بسته، ظروف و تجهیزاتی که حاوي مواد سمی و یا قابل اشتعال هستند.

 برقی  هاي فعالیت •

 یا وجود دارد.که روي دریا، احتمال سقوط افراد در در هایی فعالیت •

 و عملیات غواصی برداري خاكعملیات  •

 تست فشار •

 خطر سقوط اشیاء •

را از سرویس  ها آني ایمنی گردد، یا ها ستمیسعملیات تعمیر و نگهداري که باعث از کار افتادن  •
رسانی عمومی، تجهیزات  یی اطالعها ستمیسي اکتشاف و اعالم حریق، ها ستمیسخارج کند، مثل 
 بارزه با حریق.نجات و وسایل م

  در شرایطی ممکن است که پرمیت به صورت موقت باطل گردد که این شرایط شامل موارد زیر است:
 در شرایط اضطراري  •

 .دینما یمبه دالیل عملکردي، زمانی که یک فعالیت با فعالیت دیگر تداخل  •

 .کند یمهنگامی که کارخانه به صورت تک شیفت کار  •

  باشند. ها سیسروی منتظر رسیدن مواد و سایر تسیبا یمدر صورتی که افراد  •
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  فصل چهارم
  
  
  
  
  

  آشنایی با اصول
  و

  مبانی ایمنی حریق
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n  حریقایمنی مهندسی 

 حریق داریم؟ نیاز به سیستم آتش نشانی و اطفاي چرا

 پیشگیري از بروز آتش سوزي .1

  محافظت از ساختمان در برابر حریق .2
  رکنان در ساختمانتامین سالمت کا .3
  به حداقل رساندن خسارت هاي مالی و اقتصادي .4

 چهار عامل عمده ایجاد حریق

 برق و پدیده هاي طبیعی نظیر رعد .1

  خطاهاي انسانی ( کبریت، ته سیگار... ) .2
  نواقص فنی ( سیم کشی ها و وسایل برقی..) .3
  اتش سوزي هاي عمدي  ( خودکشی، کینه توزي، پوشش جرم .... .4

 بروز حریق علل و شرایط

عوامل و شرایط متعددي می توانند در بروز حریق ایفاي نقش نمایند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر 
 است:

  آتش گیري مستقیم: مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی .1
افزایش تدریجی دما: افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی که بتدریج دماي آن  .2

  در اثر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می کنند.  ها
  پتاسیم و آب، فسفر با اکسیژن هوا،  واکنش هاي شیمیائی: واکنش هاي نظیر ترکیب آب و اسید، .3

 اسید نیتریک با کاغذ می تواند عامل شروع حریق گردد.

یا ترمز شدید چرخ هاي اصطکاك: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشک  .4
  هواپیما روي باند فرودگاه از نمونه هاي این شرایط است.

بینی تمرکز نور روي اشیاء  تمرکز پرتوهاي مرئی و غیر مرئی: در این حالت به دلیل خاصیت ذره .5
  باعث حریق می گردد. 

ی تواند سبب الکتریسیته جاري: حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادي داراي مقاومت باال م .6
 حرارت و آتش گردد.

الکتریسیته ساکن: به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مکان هایی که داراي گاز یا  .7
  بخار مواد آتشگیر باشند می تواند داشته باشد. 
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صاعقه: صاعقه داراي صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی است و می تواند براحتی سبب بروز  .8
  گردد.حریق 

و بسیاري مواد منفجره دیگر در حین انفجار می  TNTانفجار ناشی از مواد منفجره: دینامیت یا  .9
 توانند آتش سوزي هاي وسیعی را ایجاد نمایند. 

تراکم بیش از حد ماده سوختنی: تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت بخار یا گاز مشابه آنچه  .10
افتد همراه با یک عامل راه انداز مانند جرقه می تواند سبب  که در موتورهاي درون سوز اتفاق می

  بروز حریق گردد.
 علل و شرایط بروز حریق در صنایع •

 عیب ساختمانی .1

  عیب نگهداري و انبارداري .2
  عیب عدم پیش بینی و پیشگیري از اتش سوزي .3
  عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق .4
  زيعیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سو .5
  جرقه هاي ایجاد شدخ ار ماشین ها .6
  کاغذ هاي پاره و بی مصرف .7
 نشت مایعات از ظروف .8

  سمباده ها و سنگ سمباده .9
  فلزات مذاب .10
  جوشکاري و برش فلزات .11
  آتش بازي .12
  خاکسترهاي داف یا آتش هاي باقی مانده و خاموش نشده .13
  مشتعل شدن روغن هاي داغ .14
  شدهسیگار، کبریت و فندك به خصوص سیگارهاي خاموش ن .15
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 در حریق تعاریف کاربردي •

 هاي جامدسوخت •

اغلب جامدات سوختنی ترکیبات حاوي کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن هستند و لذا موقع سوختن گاز  
دي اکسید کربن و بخار آب تولید می کنند. در شرایطی مثل اتاقهاي بسته یا فضاهاي محصور که نفوذ هوا 

بوده و اکسیژن کافی وجود ندارد، سوختن مواد به صورت ناقص رخ داده و بجاي دي اکسید کربن،  کم
مونوکسید کربن که گازي سمی است تولید می شود. این گاز سمی بی رنگ، بی بو و بی مزه عامل اصیل 

اس ماده با بسیاري از مرگ هاي ناشی از حریق است. مهمترین عوامل موثر در اشتعال مواد جامد سطح تم
   هوا، خاصیت هدایت  حرارتی،  میزان رطوبت و سرعت انتشار شعله بر روي آنهاست.

 هاي مایعسوخت •

این نوع سوختها مثل بنزین، الکل، نفت و گازوئیل تحت شرایط مختلف دما و فشار به شکل بخار در می 
رد. مثال بنزین و الکل تحت آیند. در این خصوص درجه فراریت و نقطه جوش ( تبخیر ) اهمیت بسیاري دا

شرایط دمائی معمولی به راحتی تبخیر می شود و اگر این بخارات در فضاهاي بسته و بدون تهویه هوا جمع 
  شوند می توانند با اولین جرقه خطر انفجار و آتش سوزي را به دنبال داشته باشند. 

 هاي گازيسوخت •

شار و دما در داخل سیلندرها نگهداري می شوند مثل معموال در محیطهاي صنعتی این گازها تحت شرایط ف
گاز استیلن، یا با داشتن مواد اولیه در مواقع مورد نیاز تولید می شوند مثل گاز استیلن که در انبار کاربید 
تولید می شود و یا به شکل طبیعی خود تحت سیستم لوله کشی مصرف می شوند مثل گاز شهري. از 

   .عال می توان به هیدروژن، استیلن، متان، پروپان و غیره اشاره کردمهمترین گازهاي قابل اشت
 حدود حداقل و حداکثر قابل اشتعال و انفجار •

گازها و بخارات عالوه بر نقطه جرقه زنی یا شعله زنی، حداقل و حداکثر غلظت قابل اشتعال یا انفجار را هم 
ش گردد بایستی غلظت آن در هوا در یک محدوده دارند. یعنی براي آنکه ماده اي مثل بخار بنزین دچار آت
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معین باشد نه بیشتر و نه کمتر. خارج از این محدوده آتش گیري رخ نمی دهد حتی اگر شعله اي یا جرقه 
اي وجود داشته باشد. حال اگر غلظت یک گاز یا بخار قابل اشتعال در یک محفظه سر بسته مثل یک مخرن 

در آن ایجاد گردد در صورت وجود اکسیژن در غلظت کافی اشتعال بسیار به این محدوده برسد و جرقه اي 
سریع توام با آزاد شدن ناگهانی انرژي و گرماي بسیار باال در زمان بسیار کوتاه حادث می شود که انفجار 

  .نامیده می شود

 Flash Point) (نقطه شعله زنی •

ر حال تبدیل به مایع ) به حد کافی بخار می درجه حرارتی است که تحت آن یک ماده سوختنی مایع ( یا د
شود تا به محض تماس با یک شعله یا جرقه شعله ور گردد. یعنی همه مواد مایع و برخی مواد جامد  در 
ابتدا بایستی به اندازه اي گرما دریافت کنند تا در سطح خود به شکلی درآیند که قابلیت شعله ور شدن را 

راي مواد مختلف متفاوت است و هر چه قدر این نقطه پایین باشد ماده قابل پیدا کنند. نقطه شعله زنی ب
اشتعال تر است( وقتی می خواهید چوب کبریت را روشن کنید، جرقه هاي تولید شده نشانگر رسیدن ماده 

  سوختنی به نقطه جرقه زنی است).
 7گیريدرجه آتش •

الزم است. یعنی درجه حرارتی که بتواند ماده کمترین درجه حرارتی که براي تداوم احتراق ماده سوختنی 
سوختنی را به شکلی در آورد که به طور متوالی و مداوم با اکسیژن سریعا واکنش گرما زا بدهد. براي همه 

گیري از نقطه جرقه زنی یا شعله زنی باالتر است( در مثال چوب کبریت، وقتی شعله کبریت مواد درجه آتش
  گیري رسیده است که این دما از دماي جرقه زنی آن باالتر است).درجه آتشروشن می شود در واقع به 

 احتراق خودبخودي •

برخی مواد خاصیت سوختن خود بخودي دارند که به آن احتراق خود بخودي گفته می شود یعنی براي 
ا شعله سوختن نیاز به حضور جرقه یا شعله ندارد بلکه در اثر افزایش درجه حرارت بدون تماس مستقیم ب

حادث می شود مثل سوختن علوفه هاي مرطوب تل انبار شده روي هم یا واکنش مواد شیمیایی ناسازگار با 
   یکدیگر و تولید حرارت که در حضور اکسیژن دچار آتش سوزي می گردند

 مخاطرات حریق و آتش سوزي •

 شعله و حرارت •

  دود و گازهاي سمی و قابل سوختن •
  کاهش اکسیژن •
  زه هاي ساختمانایجاد نقص در سا •

                                                
٧ Ignition Temperature 
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 گسترش و شدت حریق •

سرعت گسترش حریق( شعله حریق ) بسته به نوع ماده سوختنی و شرایط بروز حریق متفاوت است. 
همچنین این سرعت در جهات مختلف نیز متفاوت می باشد. به طور کلی سرعت گسترش حریق براي 

کنند. سرعت گسترش حریق در جهت آزبست را برابر صفر گرفته و بقیه مواد را بر اساس آن بیان می 
عمودي و به سمت باال بیشتر از سایر جهات و در جهت عمودي به سمت پایین کمتر از دیگر جهات است. 

  .در جداول زیر درجات مواد از نظر گسترش حریق و از نظر آتش گیري نشان داده شده است
 عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق •

 ش حریق مؤثر باشند:عوامل زیر می توانند بر گستر

افزایش دسترسی به اکسیژن: این عامل توسط جریان هوا امکان پذیر می گردد همچنین در موادي  .1
  حریق گسترش بیشتري خواهد داشت.    که در حین سوختن می توانند اکسیژن آزاد نمایند،

اشد، بر شدت ثبات شیمیایی ماده سوختنی: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و ترکیب شیمائی کمتر ب .2
  حریق می افزاید.

سطح ماده سوختنی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حریق بیشتر  .3
منابع سوخت با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در   می شود. مثالً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ،

یق در سطوح عمودي سریع تر پوشش گیاهی و امثال آن از این جمله اند. گسترش حر  سطح زمین،
 از سطوح افقی است.

 محصوالت حریق •

 گازها و بخارت حاصل از حریق ( بخش خطرناك حریق از نگاه تلفات انسانی است ) .1

  ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دماي پایین ایجاد می شود) .2
آن وابسته شعله (قسمت قابل رویت حریق است. شدت گرماي آن وابسته به میزان اکسیژن و رنگ  .3

  به ماده سوختنی است)
گرما یا انرژي (وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان گسترش آتش  .4

 است )

 فازهاي حریق •

 فاز اول یا فاز شروع حریق .1

  اکسیژن در دسترس است –
  فارنهایت است 1000دما حدود   –
  گسترش حریق تصاعدي است  –
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  است حدود کمتر از نیم ساعت زمان رسیدن به اوج  حریق کوتاه –
 فاز دوم یا سوختن آزاد .2

  گسترش حریق وجود دارد –
  فارنهایت 1300دما حدود  –
  اکسیژن به تدریج کاهش می یابد –

  فاز سوم یا سوختن کند .3
  فاز برگشت شعله .4
 انتقال و انتشار حریق •

هاي مجاور یا گسترش حریق می تواند به طرق مختلف انجام گیرد. راه هاي زیر انتشار حریق به مکان 
 نماید: طبقات باالتر و حتی پایین تر را امکان پذیر می

  هدایت (از مواد ملتهب و داغ) - الف
  جابجائی هواي داغ -ب
  تشعشع -ج
  شعله (تماس شعله) - د

 تقسیم بندي مکان ها از نظر خطر حریق •

 هاي کم خطر:مکان .1
تش گیري کم بوده و گسترش حریق زیاد نیست. در این مکان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بار آ

  مدارس،  است. مثال هایی از این دسته، kg/m50 2دانسیته مواد سوختنی در این دسته به طور متوسط تا
منازل مسکونی و مانند آن است و حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل می باشد.   سالن هاي پذیرایی،

رارت تولید شده از سوختن ماده قابل احتراق در هر مترمربع از محیط بار حریق می تواند به مقدار ح
  .نیز بیان گردد Kcal یا BTU برحسب

 هاي با خطر متوسط:مکان - 2

است. در این اماکن مقدار ذخیره  kg/m2100-50 دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این اماکن بین
ا قابل کنترل است. انبار کارگاه هاي تولیدي کوچک، انبار مواد سوختنی قابل توجه بوده لیکن حریق آن ه

  .مواد پالستیکی و اغلب صنایع غیر حساس از این جمله می باشند

 هاي پرخطر:مکان - 3
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هاي شدیدي  آتش سوزي  در این اماکن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق،
  کارخانه هاي تولیدي مواد آلی، رنگ، الستیک،  رگ چوب، مخازن سوخت،بوجود می آید. مانند انبارهاي بز

  می باشد. kg/m ٢100  پاالیشگاه و مانند آن. دانسیته مواد سوختنی به طور متوسط در این گروه بیش از 
ها شامل ارزش ه گروه قرار داده شوند. این جنبهمکان ها از جنبه هاي دیگر نیز می توانند در این س

  ارزش معنوي کاالها می باشد.  ي، اهمیت مواد،اقتصاد
 دسته بندي انواع حریق •

ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته هاي حریق  پیشگیري و کنترل آتش سوزي،براي سهولت در 
)، A,B,C,D) مختلفی تقسیم بندي می کنند. در امریکا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در چهار دسته

در همه تقسیم بندي ها  A ) تقسیم بندي شده است. دستهA,B,C,D,E) الیا به پنج دستهدر اروپا و استر
 D مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است. دسته B گذارد. دستهاد جامدي است که خاکستر به جا میمو

   .شامل فلزات قابل اشتعال می باشد
 Aآتش دسته  •

حتراق، عموماً جامد و داراي ترکیبات آلی طبیعی یا این نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولی قابل ا
چوب، پالستیک و امثال آن است که پس از سوختن از   مصنوعی حاصل می شود. این منابع کاغذ، پارچه،

خود خاکستر به جا می گذارند. خاموش کننده هایی که براي کنترل آن به کار می روند عالمتی مثلث شکل 
  .دارند. مبناي اطفاء آن ها بر خنک کردن است A و سبز رنگ با نشان

 Bآتش دسته  •

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند (عموماً مواد 
نفتی و روغن هاي نباتی) پدید می آید. برخی از این مواد ممکن است حالل در آب نیز باشند (مانند الکل، 

به هیچ وجه براي اطفاء آن ها توصیه نمی   لیکن استفاده از آب به دالیلی که در ادامه خواهد آمد، استون)،
 Bشود. خاموش کننده هایی که براي این دسته مناسب هستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت 

 هستند. اطفاء این حریق عموماً مبتنی بر خفه کردن حریق است.

ل اشتعال بعلت تبخیر سریع از نظر سهولت و ادامه اشتعال خطرناك تر از جامدات آتش سوزي مایعات قاب
بوده و به علت اینکه داراي شکل ثابتی نمی باشد احتمال جاري و پخش شدن انها در محیط وجود دارد و 

هم همین عمل سبب ازدیاد سطح تماس مایع با هوا گردیده و موجب ازدیاد شعله می گردد. بنابراین مسله م
در حریق مایعات قابل اشتعال جلوگیري از جریان مایع با گسترش ان در سطح می باشد. به منظور اطفائ 
حریق مایعات قابل اشتعال، خاموش کننده مناسب پودر شیمیایی و کف می باشد. البته اگر مایع داخل 

اطفائ نمود تا بدین طریق از  مخزن مشتعل گردد، ایتدا باید بدنه مخزن را سرد و خنک نموده و بعد اقدام به
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برگشت مجدد شعله جلوگیري گردد. قابل ذکر است که مایعات قابل اشتعال باید در داخل مخازن فلزي 
 دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارت زا نگهداري شوند.

 مایعات از نظر اشتعال بودن به دو دسته تقسیم می شوند:

 نقطه تبخیرشان پایین است مانند تینر و بنزین مایعات سریع االشتعال: که - 1

  مایعات کند اشتعال : که نقطه تبخیرشان باالست مانند گازوئیل و قیر - 2
 مایعات از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسیم می شوند:

 مایعات محلول در آب مانند الکل ها و اترها - 1

  ازوئیل.مایعات غیر محلول در آب مانند روغن، نفت، بنزین، گ - 3
 Cآتش دسته  •

ها است که به راحتی قابلیت تبدیل به  این دسته شامل آتش سوزي ناشی از گازها و مایعات یا مخلوطی از آن
می باشد و خاموش  Bگروه نزدیک ترین نوع حریق به دسته  نگاز را دارند مانند گاز مایع وگاز شهري. ای

ص می شوند. راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد در مربع آبی رنگ مشخ Cهاي مربوط با عالمت  کننده
 کردن مسیر نشت می باشد.

حال اگر چنین وضعیتی در مکان بسته واقع شده باشد باید با رعایت و انجام موارد زیر از بروز انفجار و اتش 
 سوزي جلوگیري و خطر را بر طرف ساخت:

نتور که در خارج از محل نشت گاز توان از ککلیدهاي برق خودداري شود. فقط میاز قطع و وصل  .1
  قرار دارد، برق را قطع کرد.

  خاموش کردن تمام حرارتی، مانند بخاري، چراغ.... .2
  استفاده از حداقل نفرات براي بر طرف نمودن عامل خطر .3
  استفاده از دستگاه تنفسی و لباس ضد حریق .4
  بستن شیر گاز .5
  اجتناب از روشن و خاموش کردن چراغ قوه .6
  لوله آب اماده جهت حریق و انفجار احتمالیاستفاده از سر .7
 Dآتش دسته  •

پتاسیم و امثال آن می باشد   حریق هاي این دسته ناشی از فلزات سریعاً اکسید شونده مانند منیزیوم، سدیم،
  شوند. مشخص می Dو خاموش کننده هاي مناسب براي اطفاء آن ها با عالمت ستاره زرد رنگ 
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  Eآتش دسته  •
ل حریق هاي الکتریکی می باشد که عموماً در وسایل الکتریکی و الکترونیکی اتفاق می افتد این دسته شام

نامگذاري این دسته نه به   مانند سوختن کابل هاي تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم هاي کامپیوتري،
ها است که  اهاهمیت و نوع دستگ  خاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلکه به خاطر مشخصات وقوع،

یا هالن  CO 2حریق در آن ها رخ می دهد. راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 
 شوند. نشان داده می Eو هالوکربن می باشد. خاموش کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف 

 Fآتش دسته  •

ندي گردیده اند و شامل حریق آشپزخانه و مواد سوختنی این گروه به خاطر اهمیتشان به طور مجزا تقسیم ب
مهم آن یعنی چربی ها و روغن هاي آشپزي می باشد. اخیراً خاموش کننده مناسبی نیز براي این گروه تولید 

  گردیده است.
 روش هاي عمومی اطفاء حریق •

نش هاي زنجیره اي) را اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق (حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واک
حریق مهار می شود. اگرچه واکنش هاي زنجیره اي الزمه بروز حریق   کنترل و محدود نموده یا قطع کرد،

 است ولی در درجه اول اهمیت نیست.

 سرد کردن ( توسط آب، دي اکسید کربن) .1

خفه کردن ( توسط کف، دي اکسید کربن، خاك، ماسه و  .2
  خاك)

  ختنیسد کردن یا حذف ماده سو .3
  کنترل واکنش هاي زنجیره اي (هالن و پودرهاي مخصوص) .4
  رقیق کردن هوا ( نیتروژن و دي اکسید کربن) .5
 سرد کردن •

سرد کردن است. این عمل عمدتاً به وسیله آب انجام   یک روش قدیمی و متداول و مؤثر براي کنترل حریق،
باشد. میزان و روش به کارگیري آب  می گیرد. یکی از خواص گاز دي اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می

  .مناسب می باشد A این روش براي حریق دسته  در اطفاء حریق اهمیت دارد،

 خفه کردن •

خفه کردن، پوشاندن روي آتش با موادي است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش 
ق ها می باشد. موادي که براي خفه اگرچه در همه حریق ها مؤثر نیست ولی روش مطلوبی براي اکثر حری
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سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. ضمناً خاك، شن و ماسه و  بایدروند  کردن به کار می
 پتوي خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.

 حذف مواد سوختنی یا محدود کردن سوخت •

جدا کردن منابعی که   جابجا کردن مواد،  با قطع جریان، این روش در ابتداي بروز حریق امکان پذیر بوده و
کشیدن دیوارهاي حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی   تاکنون حریق به آن ها نرسیده،

  .مایع را شامل می گردد

محدود کردن مقدار سوخت در دسترس از دو طریق به کاهش خطر حریق کمک می کند. اول از طریق 
ل مقدار موادي که قادرند بسوزند وبراي گسترش آتش تولید گرما کنند که به آن بار آتش سوخت گفته کنتر

 می شود.

دوم مقدار دودي را که تولید می شود کنترل خواهد کرد. البته بسته به نوع موادي که می سوزنند بار دود 
  ته باشد یا برعکس.سوخت فرق می کند. سوختی ممکن است بار دود کم و بار اتش زیادي داش

 کنترل واکنش هاي زنجیره اي •

و  ،CBrF3، CBrCIF مانند Hallon اي استفاده از برخی ترکیبات هالنهاي زنجیرهبراي کنترل واکنش
و پتاسیم بنفش یا کربنات  هاي آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین، کلرورپتاسیم جایگزین
تواند به ها است ولی میسایر روشکنترل حریق مشکل تر و گران تر از باشد. این عمل براي مؤثر می پتاسیم

  .صورت مکمل براي مواد پر ارزش به کار رود

 مواد خاموش کننده آتش •

دسته قرار می گیرند. به دلیل لزوم سرعت به چند  ،روندوش کننده به کار میموادي که به عنوان ماده خام
توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور هم زمان  می  عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها،

  .باشند ها داراي مزایا و معایبی میواد یاد شده در اطفاء انواع حریقاستفاده نمود. طبعاً هر کدام از م

 آب .1

  اي به نام سورفکتانت)آب سبک یا آب نازك( آب همراه با ماده .2
 کف اتش نشانی .3

  مینیوم و محلول بیکربنات سدیم)کف شیمیایی ( سولفانت آلو  -1- 3
  کف مکانیکی  -2- 3

  پودر خاموش کننده .4
  پودر خشک  .5
  گاز دي اکسید کربن .6
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  ترکیبات هالوژنه .7
 تجهیزات خاموش کننده •

میزان گسترش حریق و نوع حریق تجهیزات متنوعی وجود دارد. انواع این   بر اساس شیوه اطفاء حریق،
 باشد:  تجهیزات شامل دو گروه عمده می

  تجهیزات متحرك - فال
  تجهیزات ثابت -ب

 تجهیزات متحرك •

 پتوي خیس و پتوي نسوز آتش نشانی.  سطل آب،  وسایل ساده مانند سطل شن، .1

لیتر خاموش کننده در انواع  14کیلوگرم یا  14هاي دستی با حداکثر ظرفیت خاموش کننده .2
  .مختلف

  کیلوگرم) 90هاي چرخدار (تا ظرفیت خاموش کننده .3
هلی کوپتر و هواپیما. این   هاي بزرگ خودرویی یا قابل حمل توسط قایق، کشتی،دهخاموش کنن .4

  تجهیزات داراي قابلیت امدادي نیز بوده و کارایی بسیار وسیعی دارند.
 تجهیزات ثابت •

 جعبه اطفاء حریق (شیلنگ با آب تحت فشار) .1

  ر و ترکیبات هالوژنه، پودCO2اي)، کف، کننده مبتنی بر آب (شبکه افشانه شبکه ثابت خاموش .2
  شیرهاي برداشت آب آتش نشانی (ایستاده) .3
 ي دستیهاخاموش کننده •

فراگیر ترین وسیله خاموش کننده شامل این دسته می باشد، زیرا در لحظات اولیه بروز حریق می توانند به 
دسترس می باشند، طور مؤثري توسط افراد عادي به کار گرفته شوند. این دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در 

 هاي کوچک یا شروع حریق هاي بزرگ کامالً مناسب هستند.در اطفاء حریقنیاز به آموزش پیچیده ندارند و 

تمام خاموش کننده هاي دستی به طور قراردادي باید داراي مشخصاتی باشند تا تشخیص و استفاده از آن 
  .ممکن آتش سوزي مهار گرددها براي افراد براحتی صورت گرفته و در کوتاه ترین زمان 

 چه کسانی از خاموش کننده استفاده می کنند؟ •

 اند.ي و صنعتی) که افرادي آموزش دیدهادارات آتش نشانی ها ( شهر .1

  اند.فرادي آموزش دیده یا آموزش ندیده( اردارات یا صنایع ) که اکارکنان .2
  اند.موزش ندیدهغیره ) معموال افراد آمالکین خصوصی ( منزل، اتومبیل، کشتی و  .3
  اند.ندیده افراد عادي معموال افراد آموزش .4
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رود افتد، مواد اطفا کننده هدر مینده به تاخیر میکنزش ندیده باشند استفاده از خاموشزمانی  که افراد آمو
  شود.و خاموش کننده بیشتري استفاده می

 مشخصات شامل موارد زیر است:

 ظرفیت .1

  فشار تخلیه .2
  ییمواد اطفا طول پرتاب (پاشش) .3
  درصد تخلیه .4
  زمان تخلیه .5
  مشخصات فنی .6
  مشخصات سر لوله پاشنده .7
  عالئم و برچسب ها .8
 ظرفیت خاموش کننده •

لیتر است به طوري که یک نفر به  14کیلوگرم یا  14حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دستی 
اي کوچک یا در لحظات شروع حریق هآن باشد. از این وسایل براي حریقراحتی قادر به حمل و استفاده از 

ت مواد و ماهی  می توان استفاده نمود. طراحی ظاهر و مکانیسم کار آن ها بر اساس روش اطفاء حریق،
  .باشدترکیبات خاموش کننده می

 هااساس انتخاب خاموش کننده •

 ماهیت مواد قابل اشتعال .1

  تاثیر خاموش کننده بر روي خطرات .2
  نندهسهولت استفاده از خاموش ک .3
  مناسب بودن خاموش کننده براي محیط مورد استفاده .4
  سرویس و نگهداري مورد نیاز خاموش کننده .5
 مراحل اساسی کار با خاموش کننده ها •

 اعالم حریق .1

 مشخص نمودن توان خاموش کردن فرد .2

 حفظ خونسردي .3

 تشخیص نوع حریق .4

 حرکت به سوي خاموش کننده .5
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 ل و برچسب هاي روي سیلندربا توجه به مشخصات کپسو تشخیص خاموش کننده .6

  و برداشتن آن انتخاب خاموش کننده مناسب .7
  انتقال خاموش کننده به محل حریق .8
  راه اندازي خاموش کننده .9

 پشت به باد ایستادن .10

 فرایند اطفابکارگیري مواد خاموش کننده در  .11

 نشانه روي بر روي پایه یا ریشه حریق .12

 حرکات جاروبی روي ریشه حریق .13

 قچشم دوختن روي حری .14

  ادامه اطفاء تا خاموش شدن کامل حریق .15
 کننده هاي دستی به پنج گروه تقسیم می شوند: خاموش •

 خاموش کننده هاي محتوي آب - الف

  خاموش کننده هاي محتوي کف -ب
  خاموش کننده هاي محتوي پودر شیمیایی  -ج
  CO2خاموش کننده هاي محتوي گاز  - د
  لن)خاموش کننده هاي محتوي مواد هالوژنه (ها - ه

 نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی •

 متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها  .1

متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن .2
  متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

 یا نزدیک زمین باشد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال .3
  متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1

 براي هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. .4

دد منتفی بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مج .5
به تعداد  بایدنیست. در مکان هایی که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه 

مناسب جایگزین موقت در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی 
  از نظر دسترسی بوجود نیاید. 
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اشش مواد به صورت جارویی در سطح پ بایدهنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق،  .6
 قاعده حریق انجام گردد.

  اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد. .7
پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم و  .8

  تمرینات دوره اي قرار گیرند. 
 نیازهاي کلی •

ü اي قابل دید باشدخاموش کننده در محل ه 

ü .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود  
ü  کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
  باشد
ü  به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار –پوند دارند  40که وزنی بیش از خاموش کننده هایی- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوري نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
  نداشته باشند.

ü  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از
  ه باشد.فاصله داشت

 انتخاب خاموش کننده با توجه به نوع خطرات •

 Aخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  1211نوع آبی، مواد سودا، کف، کف الیه نازك، پودر خشک شیمیایی چند منظوره، هالون 
  Bخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  انواع عوامل هالوژنه کف الیه نازك، دي اکسید کربن، انواع پودر شیمیایی، کف،
  Cخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  دي اکسید کربن، انواع پودر خشک شیمیایی، انواع مواد هالوژنه
  Kخاموش کننده ها براي حفاظت خطرات طبقه  .1

  پودر خشک بی کربنات سدیم یا بی کربنات پتاسیم
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 کپسول هاي اطفاء حریق •

 نوع کپسول رنگ شناسایی

 CO2 سیاه

 هالوژنه سبز

 آب قرمز

 پودر آبی

 کف کرم

  
 انواع خاموش کننده نوع آبی •

 خاموش کننده آبی تحت فشار آب و گاز .1

  خاموش کننده آبی تحت فشار آب و هوا .2
  خاموش کننده آبی حاوي عامل مرطوب کننده .3
  خاموش کننده آبی سوداسید .4
  خاموش کننده آبی تلمبه دار .5
  هت ریحتن آب بطور دستی بر روي حریقخاموش کننده آبی نوع سطل و دلو ج .6
 نوع آب و گاز –خاموش کننده نوع آبی  •

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق فشنگی حاوي دي  .1
 اکسید کربن تامین می شود. 

ی جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیک یا ماده ضد زنگ م .2
  پوشانند.

  جهت جلوگیري از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
 نوع آب و هوا –خاموش کننده نوع آبی  •

محلول موجود در سیلندر دو سوم محتوي آب خالص است و فشار الزم از طریق هواي تحت فشار  .1
 داخل سیلندر تامین می شود. 

ل سیلندر را با الیه نازکی از پالستیک یا ماده ضد زنگ می جهت جلوگیري از زنگ زدگی داخ .2
  پوشانند.

  جهت جلوگیري از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید مقداري ضدیخ در محلول اضافه کرد. .3
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  ثانیه است. 55زمان تخلیه تقریبا  .4
  می توان از ان بطور منقطع استفاده کرد. .5
 CO2اطفاي حریق با  •

روش خفه کردن به صورت دستی یا اتوماتیک است. لذا در محاسبات به  CO2مبناي خاموش کردن توسط 
مقدار ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد. از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی 

 پاشش ماده اطفائی روي آتش است . 

له شیپوري تشکیل این دستگاه ها از یک سیلندر حاوي دي اکسید کربن مایع و شیرفلکه، شیلنگ و سرلو 
  .شده است. علت شیپوري بودن سرلوله، جلوگیري از یخ زدن گاز در حین عبور از مسیر می باشد

کیلوگرمی عرضه شده اند.  9تا1خاموش کننده هاي دستی گازکربنیک از نظر تجاري در وزن هاي 
می  PSI 100دود و میزان فشار تولید شده هنگام عمل دستگاه ح PSI 2700فشارداخلی کپسول حداقل 

 درصد از حجم را مایع دي اکسیدکربن پر می کند.75باشد. هنگام پرکردن سیلندر فقط 

متر است. حداکثر  2-4منبع تأمین فشار پاشش، تغییر فاز گاز دي اکسیدکربن بوده و طول پرتاب آن بین  
این نوع خاموش کننده ثانیه است .  60-160زمان تخلیه در انواع مختلف خاموش کننده دستی این گروه 

   .نیز بیان می شود TOTAL مناسب می باشد که با کد F- E – C-B – A براي حریق هاي دسته
  مزایا و معایب •

خاموش کننده هاي قوي هستند و تا هنگامی که مصرف نشوند نیاز به شارژ  CO2کپسولهاي  •
این  CO2یگر خصوصیات گازندارند و هنگام استفاده بهتر است بصورت جاروي استفاده گردد. از د

موجب عدم  CO2است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود و همینطور گاز 
 هدایت برق می شود. 

  گران بودن آن است .  CO2از مهمترین عیب گاز  •
  اطفاي حریق با پودر •

حی می باشد لذا براي خاموش کننده هاي پودري و گازي چون روش خاموش کردن به روش خفه کردن سط
سطح حریق مهم بوده و الزم است باتوجه به سطح وزن مواد موردنیاز پودر را تعیی کرد اطفاکننده هاي قابل 

کیلوگرمی در نقاط مشخص نصب و به صورت کپسولهاي بزرگ چرخ  12یا  6حمل به صورت کپسول هاي 
اي هر مترمربع از سطح حریق دارد در نواحی قرار داده می شود. قدرت خاموش کنندگی پودر به از

-Aکیلوگرم پودر(بر مبناي بنزین) می باشد. مورد استفاده این نوع خاموش کننده حریق هاي دسته هاي 2

B-C  می باشد. این کپسولها هر سه ماه یکبار بار باید شارژ شوند و هر دو سال یکبار باید تست بدنه توسط
 کارخانه سازنده انجام شود. 
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 کارگیري خاموش کننده هاي دستی نکات مهم در به •

ü  متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشد.  بایدتعداد آن ها 

ü متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله دسترسی افراد به خاموش  22از  بایدفاصله دو کپسول ن
  متر بیشتر باشد.  22کننده نباید از 

ü شد. بهتر است ارتفاع قاعده کپسول از سطح ارتفاع قرارگیري نباید خیلی باال یا نزدیک زمین با
  متر بوده و بیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد. 1/1زمین 

ü .براي هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود 

ü  بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد
 بایدمکان هایی که کپسول ها را براي شارژ تحویل می گیرند شرکت مربوطه منتفی نیست. در 

به تعداد مناسب جایگزین موقت در محل هاي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه 
  حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجود نیاید. 

ü  ،ارویی در سطح پاشش مواد به صورت ج بایدهنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق
 قاعده حریق انجام گردد.

ü .اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد  
ü  پرسنل تیم عملیاتی یا کارکنانی که براي اطفاء در نظر گرفته شده اند باید تحت آموزش مداوم

  و تمرینات دوره اي قرار گیرند. 
 خاموش کننده ها نیازهاي کلی •

ü  قابل دید باشدخاموش کننده در محل هاي 

ü .کابین یا محفظه نصب خاموش کننده ها نباید قفل شود  
ü  کیلوگرم کمتر است باید طوري نصب  14/18پوند یا  40خاموش کننده هایی که وزن کل آنها از

متر از سطح زمین فاصله نداشته  53/1فوت یا  5گردند که باالترین نقطه خاموش کننده بیش از 
  باشد
ü  به جز خاموش کننده هاي نوع چرخدار –پوند دارند  40وزنی بیش از خاموش کننده هایی که- 

متر از زمین فاصله  07/1فوت یا  5/3باید طوري نصب شوند که باالي خاموش کننده بیش از 
  نداشته باشند.

ü  میلی متر از سطح زمین  102اینچ  یا  4در هیچ موردي نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از
 اشد.فاصله داشته ب
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 ترتیب قرار گرفتن کپسول خاموش کننده در داخل ساختمان •

 توزیع همسان را فراهم کند. .1

  ایجاد دسترسی آسان را فراهم کند. .2
  به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود. .3
  نزدیک به گذرگاه هاي عبور باشد. .4
  نزدیک به ورودي ها و خروجی ها باشد. .5
  امان باشد.از آسیب هاي فیزیکی در  .6
  براحتی قابل دید باشد. .7
  در فاصله اي از کف نصب شود. .8
 نحوه محاسبه خاموش کننده •

 تعیین درجه خطر محل ( کم خطر، معمولی، فوق العاده خطرناك ) .1

  تعیین مساحت محل .2
  تعیین درجه خاموش کنندگی خاموش کننده .3
  استفاده از جدول .4
  تعیین تعداد خاموش کننده مورد نیاز .5
  وش کننده در محلچیدن درست خام .6
 در محل کار Aتوزیع خاموش کننده نوع  •

 با توجه به درجه خطر از روي جدول می توان تعداد خاموش کننده را محاسبه کرد. •

با توجه به بار خطر اگر نیاز به خاموش کننده اي با سطح خاموش کنندگی باالتر است این بدان  •
  افزایش یابد. معنی نیست که حداقل فاصله پیمایش تا خاموش کننده

متر مربع باشد حداقل یک خاموش کننده با حداقل  279اگر مساحت طبقه ساختمان کمتر از  •
 اندازه توصیه شده باید در نظر گرفته شود.
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تصرفات با خطر 
 فوق العاده باال

تصرفات با خطر 
 معمولی یا متوسط

تصرفات با خطر کم 
 یا پایین

 

4- A 2-A 2-A  خاموش کنندهحداکثر میزان یک 

 Aحداکثر مساحت سطح به ازاي هر واحد  فوت مربع 3000 فوت مربع 1500 فوت مربع 1000

 حداکثر مساحت سطح خاموش کننده فوت مربع 11250 فوت مربع 11250 فوت مربع 11250

 حداکثر فاصله تا خاموش کننده فوت 75 فوت 75 فوت 75

  
 در محل کار Bتوزیع خاموش کننده نوع  •

 به دو دسته تقسیم می شود: Bت حریق نوع خطرا

  حریق مایعات قابل اشتعال بدون عمق قابل محسوس مانند جاري شدن سوخت در سطح باز .1
اینچ مانند آتش سوزي مخازن محتوي مایع  4/1حریق مایعات قابل اشتعال داراي عمق بیشتر از  .2

  قابل اشتعال
سوس نباشد خاموش کننده باید مطابق جدول تهیه در موقیعت هایی که مایع قابل اشتعال داراي عمق مح

باید داراي درجه بندي برابر یا  Bشود. وقتی نوع خطر مشخص شد خاموش کننده انتخاب شده طبقه 
 بزرگتر از مقیاس تعیین شده باشد و حداکثر فاصله پیمایش نباید از مقدار تعیین شده بیشتر باشد.

کمتر است این است  Aنسبت به طبقه  Bموش کننده در طبقه دلیل اینکه مسافت پیمایش یا حرکت تا خا
که حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداکثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش کننده باید در زمان 

  که آهسته تر می سوزنند، به محل حریق آورده شود. Aکوتاه تري نسبت به حریق هاي طبقه 
 ردر محل کا Bتوزیع خاموش کننده نوع  •

خاموش کننده هاي دستی نباید به عنوان تنها عامل حفاظتی در خطرات مربوط به مایعات قابل  .1
فوت مربع است استفاده  10در حالیکه سطح بیش از  64/0اینچ یا  4/1اشتعال با عمقی بیش از 

 گردد.

  متر تجاوز کند 25/15فوت یا  50فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .2
کننده با درجه پایین تر نباید به جاي خاموش کننده اي که براي مخزن بزرگ دو یا چند خاموش  .3

 مورد نیاز است استفاده گردد.
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 در محل کار Cتوزیع خاموش کننده نوع  •

خاموش کننده هاي این طبقه باید محتواي عوامل غیر هادي باشند نظیر دي اکسید کربن، پودر  .1
 خشک و عوامل هالوژنه

و یا ترکیبی از این دو  Bو طبقه  Aبرقی قطع می شود حریق به طبقه  زمانی که برق دستگاه .2
  تبدیل می شود.

قطع برق احتمال برق گرفتگی، جریان هاي خطا و ادامه آتش سوزي را کاهش می دهد.                                .3
 در محل کار Dتوزیع خاموش کننده نوع  •

                                 .متر تجاوز کند 7/22وت یا ف 75فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1
 در محل کار kتوزیع خاموش کننده نوع  •

 متر تجاوز کند. 15فوت یا  30فاصله تا خاموش کننده دستی نباید از  .1

n  فایرباکسFire Box 

با  در ساختمان ها و انبارها لوله هاي مخصوص آتش نشانی قرار دارد که بصورت عمودي و یا افقی .1
اینچ از زمین تا باالترین نقطه ساختمان کشیده می شود و در هر طبقه یک خروجی قرار  4حداقل 

داده می شود. اجزاي تشکیل دهنده هر فایرباکس شامل یک جعبه درون ان یک قرقره، یک سرلوله، 
  متري ) می باشد. 20یک رشته لوله نواري ( 

 Fire Boxانواع سیستم فایرباکس  •

این نوع سیستم به لوله آب شهري وصل نیست و راه ورودي آن در جلوي درب  سیستم خشک : .1
ورودي ساختمان یا طبقه هم کف نصب می شود. در مواقع ضروري آب توسط تانکرها و پمپ هاي 
آتش نشانی به درون لوله ها پمپاژ می گردد و در طبقه مورد نظر از خروجی هاي آن بهره برداري 

 انجام می گیرد.

تر : این نوع سیستم از انتهایی ترین قسمت ساختمان یعنی از زیرزمین تا باالترین نقطه سیستم  .2
ساختمان کشیده می شود. این نوع سیستم به لوله آب شهري وصل است و همیشه و در هر حالتی 
در درون لوله ها آب وجود دارد و در هر طبقه با باز کردن شیر لوله آب، آب از درون ان خارج می 

 و مرکب است. 1 2/1و  2 2/1جعبه فایرباکس داراي خروجی هاي متفاوت  شود.

  تعیین نوع خروجی در این سیستم با دو عامل مشخص می شود:
  سرعت اشتعال مواد موجود .1
 مواد قابل اشتعال موجود ( میزان) .2
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 Fire Boxاستاندارد نصب فایرباکس  •

 ر روي دیوار نصب گردد.متر از کف ساختمان باالتر ب 30/1فایرباکس باید حداقل  .1

  سانتی متر است. 70اگر فایر باکس دورن دیوار نصب می گردد بهترین فاصله از کف حدود  .2
  فایرباکس باید در مناطقی نصب گردد که مورد دید همگان باشد. .3
  در پشت دیوارها و یا شکافها نصب نگردد.  .4
  گردد.  در مسیر راه پله هاي فرار، پاگردها و درب ورودي ساختمانها نصب .5
  متر را پوشش دهد.  20هر فایر باکس باید شعاع  .6
  فشار الزم در آنها در باالترین نقطه کمتر از دو اتمسفر نباشد.  .7
  اینچ باشد.  2قطر لوله هاي باال دهنده نباید کمتر از  .8

  
 قرقره هوزریل  •

ه هایی با قطر کم در یکی دیگر از منابع آب در کار آتش نشانی قرقره هوزریل است. این قرقره داراي لول
متر می باشد. این لوله ها براي رساندن سریع آب به محل  20میلی متر و طول لوله به بیش از  19حدود 

حریق کاربرد زیادي دارند. معموال از یک تیوپ داخلی که به وسیله چند الیه بافته شده از نخ محکم که 
یرونی آن از یک جنس مقاوم در مقابل سایش و توسط الستیک پوشانده شده است تشکیل می گردد. الیه ب

 فشار است. 

 استاندار نصب قرقره هوزریل  •

 هوزریل باید در محلهاي مشخص و قابل دسترس در هر طبقه نصب گردد.  .1

  هوزریل باید در محلهاي خروج اضطراري نصب شود.  .2
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  هوزریل باید در داخل شیارها نصب گردد تا مانع حرکت نباشد.  .3
  سانتیمتر می باشد.  70متر و حداقل  30/1زریل همانند فایر باکس حداکثر ارتفاع نصب هو .4
متر به صورت جت و میزان  60فشار آب در داخل لوله باید به اندازه اي باشد که حداقل پرتاب آن  .5

  لیتر باشد.  30آب خروجی در هر دقیقه 
 معایب و محاسن هوزریل و فایر باکس  •

ه در فایر باکس دبی یا میزان آب خروجی در دقیق .1
 بیشتر از دبی هوزریل است. 

فایر باکس براي افراد آموزش دیده است ولی از هوزریل  .2
  همه افراد می توانند استفاده کنند. 

متر لوله باز باشد تا بتوان  20فایر باکس باید حتما  .3
آبگیري را انجام داد ولی هوزریل نیاز به باز شدن تمام 

  لوله ندارد. 
  نشانی آتشریق در تجهیزات اطفاء ح •

   (Hydrant)هیدرانت 
 5/3و  2، 5/1عموماً در سه سایز  نشانی آتشي مورد استفاده در ها درانتیه

 نشانی آتشي آب ها شبکهیی با همین سایز به ها لولهاینچ بوده و توسط 
ها . هیدرانتباشد میمتر  50. فاصله هر دو هیدرانت مجاور شود میمتصل 

اتمسفر باشند.  7متر آب معادل  70اراي فشار در خروجی خود باید د
اتمسفر  3متر آب معادل  30اسپرینکلرها در خروجی خود باید داراي فشار 

ي اطفا حریق نباید از ها شبکهباشند. باید توجه داشت که سرعت آب در 
  متر بر ثانیه افزایش داشته باشد. 048/3

  
  (Sprinkler)اسپرینکلر

آب را مانند دوش بر روي  شود میشده بسته  ي جریان آب که بر روي سقف نصبها لولهاین سیستم بر روي 
درجه  78. اسپرینکلرها از وسایل اطفاء حریق اتوماتیک بوده و بر اساس افزایش دما تا پاشد یمحریق 
. در هر مکانی که بار حریق برابر یا بیش از پاشد یمگراد عمل کرده و آب را روي قسمت زیرین خود  سانتی

25Lb/Sqft  متر  3. فاصله هر دو اسپرینکلر از یکدیگر در حدود باشد میاست نیاز به سیستم اسپرینکلر
  است.
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  کننده هاي خنک پاش آب
یی که مورد خنک کردن هستند ها قسمتي ایجادکننده پودر آب بر روي ها نازل به صورت ها ستمیساین 
و با اینکه توسط یک ترموستات رصد  دهند یمه و در تمامی فصول گرم به عمل خود ادام گیرد میقرار 
بکار افتاده و  گردد میبه محض گرم شدن ماده مورد نظر تا حد معینی که توسط ترموستات تنظیم  شود می

  .دهد یمعمل آب پاشی و خنک کردن را انجام 
   )SPRINKLER HEADي خودکار (ها پاش آب
ي باشند. سوز آتشاولین خط دفاعی در برابر  توانند میهاي خودکار یک سیستم حفاظتی هستند که  پاش آب
. باشند یمهاي خودکار  پاش هستند که قلب سیستم آب ها پاش آبسر  پاش آبیی ها ستمیسترین جز  مهم

ي از این سه باشند که براي ایمنی بیشتر ا مجموعهزمینی یا هوایی و یا آب شهر و یا  توانند مینابع آب م
درجه فارنهایت یا  100نباید از  ها فشان آبب را در نظر داشت. دماي محل نگهداري همواره باید دو منبع آ

  بیشتر نباشد. گراد سانتیدرجه  38
  یی آب پاش خودکارها ستمیسانواع 

  مختلف وجود دارد: هاي مکانکلی امروزه دو نوع آب پاش خودکار براي  طور به
وجود دارد و بیشتر براي  ها لولهپاش و تمامی که تمام مدت آب تا پشت سر آب  8الف)آب پاش نوع تر

درجه فارنهایت  40زیر  هاي مکانی آب در آن وجود نداشته باشد (براي زدگ خکاربرد دارد که ی هایی مکان
گالن در دقیقه است و بسته  25تا  20ي از این نوع میزان تخلیه آب ها فشان). براي اکثر آبشود یمتوصیه ن

  گالن در دقیقه نیز افزایش یابد. 100تا  دتوان میبه نوع طراحی 
که در تمامی اجزاي آن بجاي آب، هواي فشرده وجود دارد و فشار هوا سبب  9ب)آب پاش نوع خشک

شده و در نتیجه  و فشار هوا خارج شود می. شیر مربوطه با وقوع حریق باز باشد میبسته ماندن اورفیس 
. از این نوع آب پاش در مناطق سردسیر شود میرد سیستم کاهش فشار هوا شیر ابتداي خط باز و آب وا

 .شود میاستفاده 
  فوت مربع بیشتر باشد. 400مترمربع یا  36هر آب فشان نباید از  پوشش دهیحداکثر مساحت  نکته:

  اینچ از دیوار قرار گیرد. 4متر یا  میلی 102به منظور حداقل فاصله از دیوار، آب فشان باید حداقل نکته: 
  متر از مرکزشان قرار گیرند. 8/1نباید کمتر از  ها آن، ها فشانبه منظور حداقل فاصله بین آب ه:نکت

  سیستم نیمه دستی و مانیتور
انیتورها اغلب د. مکیلوگرم بر ثانیه کمتر باش 1.5حداقل دبی تخلیه در سیستم نیمه دستی و مانیتور نباید از 

                                                
8. Wet Pipe Systems 
9. Dry Pipe Systems 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٢١ 
 

 
 

متر بپاشد، براي مجاري شیلنگی بهتر است حداقل دبی  50سافت کیلوگرم بر ثانیه تا م 10توانند دبی  می
ثانیه  30خزن حاوي پودر در این نوع باید بتواند د. ممتر باش 15کیلوگرم بر ثانیه با طول پرتاب  3وزنی 

  عملیات را پشتیبانی نماید.

  
  هاي نیمه دستی سیستم

  Deluge10سیستم 
ی آب با دریافت حرارت کش لولهي متصل به سیستم ها انفشاین سیستم طوري طراحی گردیده که تمام آب

جلوگیري از توسعه سریع  ها آنیی که در ها محلشده و معموالً براي  توسط سنسورهاي کاشف حریق فعال
. دینما یمهمزمان از آب در سرتاسر حریق ایجادشده استفاده  طور به، زیرا روند یمحریق اهمیت دارد بکار 
کاهش  به منظور ها ساختمانسیرهاي خروج و فرار افراد هنگام حریق و در ورودي این تجهیز گاهی در م

  .گردند میسرعت حرکت حریق نصب 

                                                
10. Deluge Valve System 
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  Delugeسیستم 

ي ها سیفیاردلیل باز بودن  وجود ندارد. به کند ینمدر این سیستم آب در لوله تا زمانی که سیستم فعالیت 
در واقع براي جلوگیري از  Deluge. شیر دینما یمعمل کشی با فشار اتمسفریک  اسپرینکلر، سیستم لوله

باید با شروع آالرم حریق بکار بیفتد ولی  Deluge. سیستم شود میایجاد فشار آب در لوله بکار گرفته 
 به صورت تواند میانتخاب آالرم باید با توجه به نوع حریق و نوع مکان مورد استفاده انجام گیرد. این سیستم 

  دستی و پنوماتیک صورت گیرد. به صورت اتوماتیک و یا
  ها در مقابل حریقحفاظت ساختمان •

راه  3نفر باشد، حداقل  1000تا  500ها بین  هایی از آندر هر بنا، چنانچه بار متصرف تمام طبقات با بخش
ل و راه خروج مستق4نفر، حداقل  1000خروج مجزا و دور از هم الزم خواهد بود و براي بار متصرف بیش از 

  دور از هم باید تدارك شود. 
هاي نفر کارگر وظایف مدیریت ایمنی حریق به کمیته 1000هاي با تعداد نیروي انسانی کمتر از در کارگاه

نفر کارگر  1000هاي با تعداد نیروي انسانی بیش از  گردد. در کارگاه حفاظت فنی و بهداشت کار واگذار می
هایی که توسط ق طراحی و اجرا گردد. در این سامانه پس از ارزیابیالزم است سامانه مدیریت ایمنی حری

افزاري مورد نیاز بایستی  دار انجام خواهد شد، کلیه تمهیدات مدیریتی و سخت کارشناسان خبره صالحیت
  بینی و تأمین گردد. پیش
  11سیستم چرخه حریق •

ي ویژه آن ها تیقابلگرفته است و از سال در صنایع اطفاء حریق مورد استفاده قرار 30این سیستم بیش از 
اتوماتیک با پایان حریق،  طور بهفعالیت خود را آغاز نموده و یا  تواند میاین است که سیستم با چرخه حریق 

ي مقاوم در برابر حرارت که متصل به پانل ها کابلاز کار بیفتد. این سیستم از دتکتورهاي حرارتی بسته و 
. این شود مینیز فعال  کننده خاموش. با فعال شدن سیستم دتکتور، سیستم دینما یمکنترلی است استفاده 

                                                
11. Fire Cycle System 
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دقیقه تنظیم شود و به محض سرد شدن  15ثانیه تا  30از  تواند میسیستم داراي یک تایمر است که 
. در شود میو غیرفعال  بستهکه با اتمام شمارش، سیستم  کند یمدتکتور این تایمر شروع به شمارش زمان 

مورد کاربرد است که از چهار نوع  3شده و چرخه حریق  از استفاده خارج 2اضر چرخه حریق حال ح
ي تر چرخه حیات ها ستمیسچرخه حیات، و  Delugeیی ها ستمیسیی یکی و دو اینترالکی، ها ستمیس

  شده است. تشکیل
  12پیش فعال يها ستمیس •
که فعال شدن اتفاقی سیستم آب پاش، یی ها محلیی هستند که براي ها ستمیس فعال شیپي ها فشانآب

ي اطالعاتی و ها دادهها، مرکزهاي ثبت  فروشی هنري، کتاب هاي مکان، ها موزهناخوشایند است مانند 
یی ها ستمیسترکیبی از  فعال شیپیی ها ستمیس. رندیگ یمکامپیوتري و غیره مورد استفاده قرار  يها ستمیس

شامل تک  ها ستمیسه سیستم هستند. دو دسته اصلی از این شد خشک، تر و دلوج بر مبناي هدف تعریف
  اینترالك و دو اینترالك است.

ابتدا نیازمند یک  ها ستمیسعملکرد سیستم تک اینترالك شبیه سیستم خشک با این تفاوت است که این 
سیستم کشف حریق ابتدایی نظیر سیستم کشف حرارتی و دودي براي فعال شدن سیستم آب پاش توسط 

ز شدن شیر مکانیکی پیش فعال هستند. این سیستم سپس تبدیل به سیستم تر شده و هدف از آن کاهش با
زمان تأخیر مرتبط با سیستم خشک است. پیش از آغاز فعالیت سیستم، در صورت بروز هرگونه نشتی از 

ر این شرایط شیر . ددیآ یمی، یک آالرم خطر به صدا در کش لولهدلیل کاهش فشار هوا در سیستم  سیستم، به
  . شود یمکشی ن و آب وارد مجراي لوله شود یمدلیل کاهش فشار باز ن به کننده پیش فعال

ي اتوماتیک مورد ها فشانیی دو اینترالك شبیه سیستم دلوج است با این تفاوت که آبها ستمیسفعالیت 
 پاش آبیی ها ستمیسی کشف و یها ستمیسنیازمند فعال شدن هر دو  ها ستمیس. این رندیگ یماستفاده قرار 

  همزمان هستند. طور به
 نشانی موتورخانه آب آتش

  نشانی اعم از هیدرانت یا اسپرینکلر شامل اجزاي زیر باید باشد. موتورخانه آب آتش
  عبارت است از یک عدد پمپ سانتریفوژ. الکترود پمپ اصلی: 

تا قبل از شروع کار پمپ اصلی آب در حفظ حداقل فشار در شبکه بوده  اش فهیوظاین پمپ  پمپ ژوکی:
  شبکه باشد فشار و دبی این پمپ کم بوده و نیاز به قدرت زیاد ندارد.

این پمپ شامل یک موتور بنزینی است که با یک پوسته سانتریفوژ کوپل شده است پمپ دیزلی یا بنزینی: 

                                                
12. Pre-Action Systems 
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  د پمپ اصلی باشد.از آن استفاده نمود. مشخصات آن باید همانن توان میو در صورت قطع برق 
شده و توسط  ، سري بستهنشانی آتشاین کلید با کلید اصلی تابلوي برق موتورخانه کلید فشاري اتوماتیک: 

. این کلید در فشار معینی پمپ را بکار انداخته و در فشار معینی دهد یمفرمان  ها پمپبه  کنداکتوریک 
نظیم بوده، فشار مینیمم آن که فشار روشن نمودن . فشار قطع و وصل این کلید قابل تکند یمپمپ را قطع 

اتمسفر کمتر از فشار ژوکی بوده و فشار ماکزیمم آن که فشار قطع سیستم  5/0پمپ است باید در حدود 
  است باید برابر فشار پمپ اصلی باشد.

لید اینچ متصل شده و ک 25/1تا  1نشانی توسط یک لوله  این مخزن به شبکه آب آتشمخزن تحت فشار: 
  لیتر باشد. 300. حجم آن باید در حدود گردد میفشاري اتوماتیک 

آب از پمپ اصلی، پمپ ژوکی و دیزل پمپ است و مخزن تحت فشار  جمع کننده :(Collector)کلکتور
  است. نشانی آتشگیرد. قطر کلکتور یک یا دو سایز بیش از لوله اصلی  نیز انشعاب خود را از کلکتور می

خطی و یا رینگی  به صورت توانند میي هیدرولیک ها شبکه نشانی: طی آب آتششبکه رینگی و خ
ارجحیت دارد زیرا در صورت ایجاد  نشانی آتشي رینگی خصوصاً در سیستم آب ها شبکه(بسته) باشند. لذا 

شیر ورودي آن را بست و از طرف دیگر شبکه در هنگام  توان میسوراخ یا نشت یا خرابی در یک طرف شبکه 
 وز حریق استفاده نمود.بر

  ایمنی حریق در انبارها •
. شوند میي مواد انبارشده و فضاي آزاد بین سقف، دو فاکتور مهم تلقی ها فیرددر انبارها عرض راهروها بین 

. بین مواد کنند یمي مواد انبارشده از گسترش حریق احتمالی تا حدي جلوگیري ها فیردراهروها بین 
سانتیمتر فضاي خالی وجود داشته باشد. فضاي آزاد بین مواد و سقف بایستی  60انبارشده حداقل باید 

شده باشد فاصله بین مواد  که در سقف اسپرینکلر نصب سانتیمتر) باشد. درصورتی 5/30حداقل یک فوت (
 هاي روشسانتیمتر) گردد. یکی از بهترین  7/45اینچ ( 18انبارشده و اسپرینکلرها نبایستی کمتر از 

یی خودکار مبارزه با حریق است. بر اساس مطالعات ها ستمیسهاي انبارها استفاده از  ي از حریقپیشگیر
اند  یی که مجهز به آب پاش خودکار بودهها ساختمانشده در  ي رخ دادهها سوزي درصد از آتش 96شده  انجام

کامل قرار دارد سیستم  . براي مطمئن شدن از اینکه انبار تحت حفاظتاند شدهتوسط این سیستم اطفا کامل 
  به انجام اقداماتی مانند موارد ذیل مبادرت ورزد: بایست میمدیریت 

بازرسی ماهانه از سیستم آب پاش خودکار و انجام تست مربوط به جریان و تست آالرم و همچنین  •
  شده انجام هاي تستثبت و نگهداري 

  NFPAاي استاندارد ها بر اساس کده انبار کردن مایعات قابل اشتعال و پالستیک •
ي سوز آتشتمرین سالیانه به صدا در آوردن زنگ خطر حریق فرضی، خروج اضطراري پرسنل و اطفا  •
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  فرضی
ي حفاظت و پیشگیري از حریق سعی شود که از هر چهار روش کنترل ها برنامهبراي کامل شدن  •

تی اطفا، کنترل یی دسها ستمیس وسیله بهیی اتوماتیک اطفا، کنترل ها ستمیس وسیله بهحریق 
 کند کردن پروسه احتراق، استفاده شود. وسیله بهي و کنترل ا سازهتدابیر  وسیله به

  ها کننده چگونگی پخش و نصب خاموش •
مورد نظر باید به نحوي قرار گیرند که همواره فاصله دسترسی شخص در هر کجا  هاي مکاندر  کننده خاموش

  فوت و یا کمتر باشد. 75 ها کننده اموشخاز انبار که قرار دارد نسبت به یکی از 
  ظروف ایمنی

. این سیستم از دو باشد میگیر به سیستم شعله ها آنیکی از مشخصات مهم ظروف ایمنی مجهز بودن 
. موانع ایمنی اند شده شده که در داخل دهانه لوله خروجی ظروف ایمنی تعبیه استوانه متحدالمرکز تشکیل
اند که خروج بخارات قابل اشتعال از میان آن امکان ندارد لیکن شعله نیز  شده داخل لوله طوري طراحی

 شود میاز درون آن بگذرد. چنانچه بنا بر دالیلی حجم سیال داخل مخزن زیاد شود دهانه لوله باز  تواند ینم
فاصله شود بال ور شعلهمنبع حرارت  وسیله بهتا بخارات اضافی بتواند خارج گردد و چنانچه ضمن خارج شدن 

به داخل مخزن راه یابد. الزم به ذکر است که مخزن ایمنی  تواند ینمو شعله  شود میدریچه دهانه لوله بته 
که  باشد میداراي دو لوله  2که که مخزن نوع  درحالی باشد میداراي یک لوله جهت پر نمودن آن  1نوع 

تري به  نانچه بخواهیم از ظرف بزرگیکی جهت پر نمودن و دیگري جهت تخلیه مایع قابل اشتعال است. چ
استفاده کنیم باید عمل باندینگ و اتصال به زمین را انجام دهیم. در عمل باندینگ  2و  1غیر از مخزن نوع 

و در نهایت  کنند یمچند مخزن قابل اشتعال را که در کنار یکدیگر قرار دارند توسط سیم به یکدیگر متصل 
دلیل اینکه امکان ایجاد الکتریسیته ساکن هنگام  . بهسازند یمبه زمین مربوط مخزن انتهایی را به سیم اتصال 

تر را توسط  تر وجود دارد باید هنگام انتقال ظرف کوچک تر به کوچک انتقال مایع قابل اشتعال از ظرف بزرگ
  سیم باندینگ به سیم اتصال به زمین متصل نمود.
 200 باشد میعال درون آن به فرم گاز مانند در حال نشت حداقل فاصله ایمن از مخزنی که مایع قابل اشت

  فوت است. 
  

  سوزي از نظر خطر آتش ها مکانبندي  تقسیم •
و بر اساس  ها کننده ي و استانداردهاي خاموشسوز آتشرا از نظر پتانسیل خطر  ها مکان N.F.P.Aسازمان 

طر متوسط و پرخطر به شرح ذیل دانسیته متوسط مواد سوختی در واحد سطح به سه دسته کم خطر، با خ
طور خاص براي موادي است که جامد بوده و از خود خاکستر بر جاي  ي بهبند گروهتقسیم نموده است. این 
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بندي استفاده  راي موادي که سرعت اشتعال باال دارند باید از یک تا دو درجه باالتر در این تقسیم. بگذارد می
  کرد.

ي درس ها اتاقاداري،  هاي مکانکمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد. مکانی که تنها مقدار  خطر کم:
کیلوگرم بر مترمربع  50متوسط تا  طور بهمدارس و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 

  .باشد می
گ، متوسط باشد. پارکین طور بهمکانی که میزان مواد قابل احتراق در محل  خطر متوسط یا معمولی:

کیلوگرم  100تا  50متوسط تا  طور بهانبارهاي تجاري و غیره در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد سوختی 
  بر مترمربع است.

که با مواد سلولزي و چوب سروکار  هایی مکانمواد قابل احتراق در آن نسبتاً زیاد است. شامل  خطر زیاد:
 کیلوگرم بر مترمربع است. 100متوسط تا  طور بهسوختی  دارند در این گروه قرار دارند. دانسیته مواد

  ونقل هاي قابل حمل کننده بندي خاموش درجه
(میزان ماده اطفا  شان یکنندگ خاموشقدرت فیزیکی  بر اساسي اطفا حریق ها کپسولدر سیستم آمریکایی 

ي گروه ها قیحر. براي باشد می Bو  Aي گروه ها قیحري شامل بند درجه. اند شدهي بند درجهداخل کپسول) 
C )ي صورت نگرفته است. در این حریق پس از شروع بالفاصله بر حسب این بند درجهي الکتریکی) ها قیحر

. شوند مییا به هر دو گروه تبدیل  Bیا  Aباشد به گروه  ها آنکه چه نوع ماده سوختنی در اطراف 
  ست شده است.در جدول زیر لی Aي شده در گروه بند درجهي ها کننده خاموش

  ها بندي مکان حمل و تقسیم هاي قابل کننده بندي خاموش تقسیم
حداکثر مسافت   کننده) مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموش

مجاز جهت 
دسترسی به 

  کننده خاموش

بندي  درجه
مکان با خطر   مکان با خطر زیاد  ها کننده خاموش

  مکان با خطر کم  متوسط

 A-1  فوت 75  فوت مربع 3000  -  -

  A -2  فوت 75  فوت مربع 6000  فوت مربع 3000  فوت مربع 2000
  A-3  فوت 75  فوت مربع 9000  فوت مربع 4500  فوت مربع 3000
  A-4  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 6000  فوت مربع 4000
  A - 6  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 9000  فوت مربع 6000
  A-10  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 9000

  A-20  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250
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حداکثر مسافت   کننده) مساحت تحت پوشش هر کپسول (خاموش
مجاز جهت 
دسترسی به 

  کننده خاموش

بندي  درجه
مکان با خطر   مکان با خطر زیاد  ها کننده خاموش

  مکان با خطر کم  متوسط

  A -40  فوت 75  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250  فوت مربع 11250
گرفته است. در این گروه عالوه بر سطح حریق عمق آن نیز  ي انجامبند درجهنیز  Bي گروه ها قیحربراي 

استفاده نمود. (عمق مایع قابل اشتعال  Bي گروه ها کپسولجهت انتخاب  توان می مطرح است. از جدول زیر
  اینچ یا کمتر باشد) 4/1باید 

  Bها در گروه  کننده بندي خاموش درجه
کننده (فاصله  حداکثر فاصله شخص تا خاموش

  نوع مکان  کننده بندي خاموش درجه  دسترسی)

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 5  
B 10  

  کم خطر

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 10  
B 20  

  متوسط

  فوت مربع 30
  فوت مربع 50

B 40  
B 80  

  پر خطر

ي است که ا کننده شده است خاموش ثبت ها آنبر روي  B-40ي بند درجهیی که ها کننده براي مثال خاموش
کمتر را خاموش  اینچ و یا 4/1فوت مربع از مایعات قابل اشتعال را با عمق  40حریقی به مساحت  تواند می

  گرفته است. انجام B-160تا  B-1ي این گروه از ها کننده بندي براي خاموش کند. تقسیم
 کننده خاموشبایست شماره عدد (درجه)  می برخوردار استتوجهی  زمانی که مایع قابل اشتعال از عمق قابل

ترین مخزن موجود به فوت  برابر شماره مساحت سطح بزرگ 2کننده نوع کف) حداقل  (به استثناي خاموش
  مربع در آن مکان باشد.

بیشتر از اعداد جدول  کننده خاموشزمانی که خطرات به میزان زیادي از هم جدا باشد و فاصله دسترسی تا 
با در نظر گرفتن  ها مکاني اضافی در آن ها کننده از حفاظت بیشتري توسط نصب خاموش بایست میباشد  2

  رد.قانون فوت مربع انجام گی
از دو نوع  بایست می شود میفوت مربع استفاده  10که از مخزن مایع قابل اشتعال با بیش از  هایی مکاندر 

  سیستم حفاظتی کمک گرفت.
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بندي شده  درجه کننده خاموشو پودر خشک شیمیایی چهار  اکسید کربن ديي حاوي ها کننده خاموشبراي 
6-B 20بندي شده  کننده درجه با یک خاموش-B تر باشد  بزرگ کننده خاموش. هر چقدر کند ینمرابري ب

  تر خواهد داشت. ي کوچکها مدلنرخ جریان و زمان تخلیه پیوسته بیشتري نسبت به 
اند و  شده عمدتاً براي مبارزه با آتش در فضاي باز طراحی B-480تا  B-20از  چرخ داري ها کننده خاموش

  .باشد میفوت  50 ها کننده اموشخهمچنین حداقل فاصله دسترسی براي این نوع 
مکان مورد نظر را با  مساحت، در ابتدا باید Aدستی از گروه  کننده خاموشبراي محاسبه تعداد مورد نیاز 
، مشخص شود که ها مکاني بند میتقسدست آورد و سپس با توجه به بحث  توجه به شکل هندسی آن به

بر حسب نوع مکان و  ها مکاني بند میتقسفاده از جدول مکان مورد نظر در کدام گروه قرار دارد. با است
، چیدمان تجهیزات و ها یخروجکننده، ابعاد محل و تعداد  فاکتورهاي دیگري از جمله شرایط افراد استفاده

غیره، عددي را انتخاب نموده، سپس مساحت مکان مورد نظر را بر عدد انتخابی تقسیم کرده، حاصل عددي 
  .دهد یممورد نیاز براي آن محل را نشان  کننده خاموشاست که تعداد 

  ها کننده نصب خاموش •
 رأسبه نحوي روي دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یم رسد یمپوند  40به  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش
  فوت نشود. 6از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشباالیی 
به نحوي روي دیوار نصب شوند که فاصله  دیبا یمد است پون 40بیشتر از  ها آنیی که وزن ها کننده خاموش

  فوت نشود 5/3از کف زمین بیشتر از  کننده خاموشرأس باالیی 
  اینچ شود. 4کننده تا زمین نباید کمتر از  در تحت هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموش

  خی تعاریف و نکات مهم واکنش در شرایط اضطراري حریقبر •
  محل تجمع ایمن

ي است سوز آتشآمدن هر گونه خطر احتمالی ناشی از  وجود بهسرباز بوده و دورتر از محل  معموالًین محل ا
  ي بعد از اینکه از محل حریق خارج شدند بایستی در این محل تجمع کنند.سوز آتشو همگی افراد به هنگام 
  محل تجمع اضطراري

در راه رسیدن به محل تجمع ایمن است. در  است و تر منیااین محل نسبت به جاهاي دیگر در منطقه 
  .شود میارائه  ها آنالزم به  هاي کمکصورت وجود گروه امداد، تجسس و غیره در این محل 

  پیک
 داند یماولیه را  هاي کمکي اطفا حریق و ها آموزششخصی که داراي سالمت کامل جسمی و روحی بوده و 

  .کند یمسوزي را به بیرون منتقل  و اطالعات محل آتش
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 (PATROLL)گشت زن 

و با مجهز  داند یماولیه و اطفا حریق را  هاي کمکفردي که از لحاظ جسمی و روانی کامالً سالم بوده و اصول 
و نیازها و خطرات را به افراد امداد و تجسس و  کند یم گشت زنیو لباس ضد حریق  میس یببودن به سوت و 

  .دهد یمپیک خبر 
  گروه تجسس

دیده و مفقودین  ي را جست و جو کرده و افراد آسیبسوز آتشو منطقه  ها اتاقر یا بیشتر بوده که نف 3یا  2
  احتمالی را جست و جو کند.

  گروه پشتیبانی
یی آنان را برآورده ها يازمندینکمک کرده و  ها نشان آتشامداد و تجسس و  هاي گروهاین گروه به افراد 

  فرستند. مذکور شخص دیگري را به جاي او می هاي گروهز افراد و در صورت آسیب دیدن یکی ا کنند یم
  نشان گروه آتش

و به شرایط محل آگاهی داشته و با لوازم اطفاء حریق وظیفه  اند دهیدي الزم را ها آموزشافرادي هستند که 
  کنترل و مهار کردن حریق را دارند.

  شهر یا منطقه برسد. نشان آتشگروه امداد و  ترین نزدیکهمه مراحل باال تا زمانی ادامه دارد که تذکر: 
  ي اضطراريها یخروجتعداد 
هاي خروجی باید جدا از هم  دو درب خروج اضطراري براي هر محل عمومی مورد نیاز است. این درب معموالً

  قرارگرفته باشند در طرفین مختلف، تا در صورت توسعه حریق، هر دو مسیر همزمان مسدود نگردد. براي 
  تجهیزات انفرادي مبارزه با حریق جعبه

ي اطفا حریق و غیره یکسري وسایل دیگر نیز الزم است از جمله جعبه تجهیزات حفاظت ها کپسولعالوه بر 
  فردي که شامل موارد زیر است:
لباس ضد  –کاله ایمنی  -چکمه عایق به برق و مقاوم در برابر حریق -تبر - یک ست کامل دستگاه تنفسی

  بطري هواي اضافی. –طناب نجات  –ساعت روشنایی دهد)  3چراغ دستی(حداقل  – دستکش –حریق 
  گالن آب در دقیقه نیاز است. 200معمول براي اطفا یک حریق بزرگ به  طور بهنکته: 

  
  منطقه بندي

، لزوم بزرگ هاي ساختمانسهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در 
کننده مرزهاي  ترین عوامل تعیین و مهم آورد یم وجود بهو مجزا را  تر کوچکمان به مناطق بندي ساخت تقسیم

هاي ضد حریق ساختمان است. تأثیر عوامل یادشده در تعیین مناطق با  بندي ي، مساحت و بخشبررکا، آن
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  :گردد میرعایت موارد زیر میسر 
  نطقه مجزا محسوب شود.مترمربع باشد باید یک م 300هر طبقه ساختمان که بیش از  •
  مترمربع است. 2000حداکثر مساحت یک منطقه  •
آن را یک منطقه  توان میمترمربع یا کمتر باشد  300اگر کل مساحت طبقات یک ساختمان  •

  محسوب کرد.
  ي تعیین مناطق است.ها شاخصهترین  ي مناطق ضد آتش موجود در ساختمان یکی از مهمبند بخش •
متر باشد. فاصله جست و جو مسافتی  30یک منطقه نباید بیش از  حداکثر فاصله جست و جو در •

  است که براي یافتن و رویت محل حریق باید طی شود.
 30باید حداقل  کند یمي ضد حریق که مرز مناطق حریق را تعیین ها مقسمپایداري دیوارها و  •

  دقیقه باشد.
  مدیریت حریق شهري •

صد هزار نفر  روز، تا یک یر پنجاه هزار نفر یک حریق در شبانهي در شهرهاي زسوز آتشطبق برآورد، احتمال 
 10ي ایمنی شهري به ازاي هر ها برنامهحریق است. در  3حریق و تا پانصد هزار نفر جمعیت  2جمعیت 

و مدت زمان رسیدن به محل حریق از زمان حرکت  شود می بینی پیشکیلومترمربع یک مرکز مجهز شهري 
شده اکثر  ي انجامها یبررسدقیقه برآورد شده است. بر اساس  3باشد. مدت زمان بهینه  دقیقه 5باید کمتر از 

ي عملیاتی باید ها میتلذا در شیفت شب مخصوصاً در نیمه اول شب آمادگی  افتد یماتفاق  ها شبدر  ها قیحر
  حداکثر باشد.

  برخی از امکانات و نیروي مورد نیاز در مراکز شهري •
باشند تا در صورت عملیات تیم اول،   همزمان حداقل دو تیم مجهز آماده طور بهباید در هر ایستگاه شهري 

گردد که عالوه بر فرمانده عملیات و  بینی پیش اي به گونهتیم بعدي جایگزین شود. ترکیب هر تیم باید 
شته باشند. رانندگان ماهر افرادي با تسلط و تمرین بر عملیات امداد، نجات و اطفاء انواع حریق وجود دا

امکانات مورد نیاز براي یک تیم عملیاتی شامل ماشین پیشرو، دو خودرو مناسب اطفاء، یک خودرو نجات، 
  یک دستگاه نردبان و یک دستگاه آمبوالنس است.

وجود  نشانی آتشدر خودرو پیشرو باید حداقل امکانات نجات و اطفاء براي انجام اقدامات تا رسیدن تیم 
دقیقه آب دهی و مخازن  20و مجموع ذخیره حداقل  میس یبروهاي اطفاء باید مجهز به داشته باشد. خود

  باشد.  CO2کیلوگرم  50لیتر و حداقل  50کیلوگرم، ماده کف حداقل  100پودر به میزان حداقل 
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  فصل پنجم
  
  
  
  
  

  ایمنی برق
Electrical Safety  
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 :یخطرات ناشی از انرژي الکتریک •

ü  ،مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژي الکتریکی عبارتست از برق گرفتگی، اختالالت قلبی
ولتاژ، گرفتگی که شدت آن به ختالالت حسی و سوختگی در اثر برقاختالالت و ضایعات عصبی، ا
 .میزان مقاومت بدن بستگی داردفرکانس، شدت جریان برق و 

  ی از الکتریسیتهناشتجزیه و تحلیل مرگ و میر هاي  •
قرارگیري نامناسب تجهیزات، وایرینگ نامناسب و  - تجهیزات تابلو (تماس عضو برقدار با بدنهنقص  -

 موارد مشابه)

  فیوز کات اوت) -انجام عملیات مانور روي کلیدهاي پربار توزیع (کلید اتوماتیک -
  اضافه بار شدن فیدرها -
ه بین اپراتور پست و گروه عملیات و در نتیجه نامگذاري غلط فیدرهاي فشار متوسط و ایجاد اشتبا -

  ایجاد اشتباه در تشخیص فیدر بی برق
  استفاده از ابزار نامناسب جهت آزمایش فازهاي شبکه فشار ضعیف -
 نقص عملکرد فیوزها (عمل نکردن فیوزهاي فشار ضعیف در محدوده نامی خود) -

  به علت ارت نشدن محدوده کار برگشت ولتاژ از سمت مشترکین از طریق ترانس و ایجاد حادثه -
  کار در شرایط بارانی و اصابت صاعقه به محدوده کار -
  تشخیص غلط محدوده ایمن و غیرایمن -
  جابجایی کابل فیدر داخل تابلو بدون قطع برق تابلو (قطع فیوز کات اوت) -
  ایجاد تماس غیر مستقیم با شبکه از طریق بدن فرد متصل به شبکه -
 در شرایط برقدارانجام عملیات شاخه زنی  -

  عبور شبکه فشار متوسط در نقاط مختلف از روي فیدرهاي مشابه دیگر و برقدار شدن خط بی برق -
  دو فاز شدن شبکه مشترکین بعلت تماس پیچ راك مقره نول با هادي فاز -
  شکسته شدن تیر حامل کارگر بعلت برداشت ناگهانی بار هنگام جمع آوري شبکه متصل به آنها -
اعقه از طریق زمین الکتریکی (ارتینگ الکتریکی) بعلت پایین بودن فاصله بین چاه برگشت موج ص -

  ارت الکتریکی و حفاظتی
 برقدار شدن هادي معابر در اثر عملکرد فتوسل و حادثه براي کارگر -

  هاي ناهماهنگایجاد کار در یک محدوده شبکه توسط گروه -
  و فیدر مجزااشتباه در تشخیص فیدر بی برق شده روي پایه حامل د -
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دار برقدار شدن شبکه فشار ضعیف تحت عملیات در اثر تماس هادي با شبکه فشار متوسط برق -
  باالي آن

  ایجاد حریق گسترده در مزارع کشاورزي بعلت کلید زنی فشار متوسط (سکسیونر) -
  تماس بوم جراثقال با شبکه فشار متوسط برقدار هنگام کار گروه زیر خط برقدار -
 که مخابرات بیابانی با شبکه فشار متوسط بعلت عدم رعایت حریمتماس هادي شب -

کابلکشی غیراستاندارد و ایجاد حادثه بعلت لختی کابل پس از برداشته شدن پوشش کابل توسط  -
  عوامل غیرمجاز

  کابلهاي برقدار سرگردان (رها شده) -
  تماس کامیون حامل مصالح ساختمانی با شبکه برقدار -
  نشانان با شبکه فشار متوسط برقدارتماس نردبان فلزي آتش  -
  تماس برخی مصالح ساختمانی فلزي حمل شده توسط کارگران با شبکه برقدار -
 سقوط تیر بر روي همکاران و همچنین شکستگی تیر فشار متوسط به علت نقص در تجهیزات باالبر -

م شبکه دار بجاي طناب براي خشک کردن لباس، بعلت رعایت نشدن حریاستفاده از هادي برق -
  فشار ضعیف روستایی و ضعف اطالعات مشترکین نسبت به خطرات برق

تماس آنتنی بیسیم نظامی هنگام مانور با شبکه فشار متوسط عبوري از خیابان با ارتفاع کم از سطح  -
  زمین

  بازبودن درب تابلوهاي توزیع و پست زمینی -
یک ترانس براي شبکه ترانس تداخل هادي هاي دو ترانس درشبکه هاي خروجی (استفاده از نول  -

 مجاور)

نصب دو هادي فاز از دو ترانس مجزا بر روي شیارهاي یک مقره فشار ضعیف (هر کدام روي یک  -
  شیار) در پایه انتهایی

  سقوط کارگران تعمیراتی معابر از ارتفاع بعلت نقص فنی باالبر -
 سیم مهارکیلوولت تحت کشش بر روي شبکه فشار ضعیف بعلت پارگی  20سقوط شبکه  -
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  ترمینولوژي ایمنی در صنعت برق •
  : Touch Voltage ولتاژ تماس

  هـا،  بدنه هـايهایـی از هاديمتولتـاژي است که بـه هنگام بـروز خرابی در عـایـق بندي بیـن قس 

  هاي هادي بیگانه و غیره کـه بـه طـور همزمـان در دسـترس هستند، ظاهر می شود.هادي، قسمت
  :Prospective Touch Voltage ماس احتمالیولتاژ ت

حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصـال کوتاهی با امپـدانس ناچیـز ، در تأسیسات 
  الکتریکی ظاهر شود.

 Step Voltage ولتاژ گام

در اثر پارگی ولتاژي است که بر اثر برخورد هادي فاز با زمین ایجاد می شود. این برخورد ممکن است 
بندي سیم ها یا هاي فاز برق فشار ضعیف یا فشار قوي بوجود آمده و یا اینکه در اثر از بین رفتن عایقهادي
  دار و نشت جریان برق به زمین حادث می شود.هاي برقکابل
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  گرفتگیبرق  اثرانواع حوادث در  •
ü  هاي انتقال، توزیع، خطوط هوایی و تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستمحوادث در زمان ساخت

 زمینی، پست هاي برق، مشترکین...

ü  حوادث در زمان بهره برداري تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستم هاي انتقال، توزیع، خطوط
  زمینی، پست هاي برق، مشترکین... هوایی و

ü ل، توزیع، خطوط حوادث در زمان نگهداري و تعمیر تاسیسات برق شامل نیروگاه، سیستم هاي انتقا
  هوایی و زمینی، پست هاي برق، مشترکین....

  :حوادث مرتبط با انرژي برق

  سوختگی -
  برق گرفتی -
  یقوس الکتریک -

   :حوادث غیر برقی
  سقوط -
  التآماشین  -

  تواند در عرض چند دقیقه سبب مرگ گردد. برق گرفتگی می
توان به حوادث ناشی از برق هستند را می رکه افرادي که در مواجهه با خط ،اطالعات و آمار نشان داده است

  :دو گروه تقسیم نمود
  افراد ماهر (برقکار و افراد آموزش دیده)  –الف 

  افراد غیر ماهر (آموزش ندیده و بدون تجربه)  -ب  
شاید چنین تصور شود که چون افراد ماهر از ماهیت برق اگاه هستند و اصول کار با آن را آموزش دیده اند 

دهد که تعداد حوادث در گروه افراد ماهر بیشتر از گروه دوم آمار نشان میار حادثه می شوند. اما کمتر دچ
است. شاید بتوان از مهمترین علل آن به ماهیت کاري این گروه از کارگران اشاره نمود. معموال کارهایی که 

 د. شوبه افراد غیر ماهر گمارده می که تر از کار هایی استتر و خطرناكبه افراد ماهر گمارده می شوند دقیق

  مخاطرات الکتریکی •
 خطرات ناشی از جریان برق به دودسته تقسیم مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم می شوند:

  مخاطرات اولیه .1
  شوك الکتریکی -
  سوختگی ژول یا سوختگی ناشی از حرارت -



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٣٦ 
 

 
 

  سوختگی ناشی از قوس الکتریکی -
  افزایش حرارت یا آسیب به تجهیزات -
  شدن ناخواسته تجهیزات فعال -
 آتش سوزي و انفجار -

  ناشی از جرقه –
  ناشی از الکتریسته ساکن –
  جرقه مواد قابل اشتعال –
  آلودگی صوتی –
 ضربه و فشار –

 مخاطرات ثانویه .2

  سقوط از ارتفاع -
  انداختن ابزار و اشیا -
  برخورد با اشیاء -
  از دست دادن تعادل -
  گرفتگی ماهیچه اي -
  کوري -
  جکري و افت شنوایی ناشی از مو -

  
 مهمترین عوامل آتش سوزي ناشی از اتصال کوتاه •

  W = RI2 * tبرابر است با :          در اثر عبور جریان الکتریکی مقدار گرماي بوجود آمده

- Over Load اضافه حرارت کابل ها و تجهیزات الکتریکی ناشی از اضافه بار هادي :  
- Loose Connection ار الکتریکی: حرارت ناشی از شل بودن اتصاالت د  
- Earth Leakage جریانات ناشی از ایزوالسیون نامناسب و ضعیف :  
  حرارت ناشی از اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه در مدار : Short Circuitاتصال کوتاه  -
  باال رفتن دماي مواد قابل اشتعال که در نزدیکی تجهیزات الکتریکی قرار دارد -
  قوس یا جریان الکتریکی روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسیله -
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 )Electro Shock ( شوك الکتریکی •

بافت هاي بدن، نظیر پوست و ماهیچه ها همانند خون و دیگر سیاالت بدن به عنوان الکترولیت 
Electrolyte تند که برحسب مقاومت اهم ها هادي هاي برق هسبافت شوند. در نتیجه، اینطبقه بندي می
جی یل برقی بکار رفته در بافت هاي بدن یا در دو محل روي سطح خارشوند. تفاوت پتانسمشخص می

 کند.پوست جریان هاي پاسخ ایجاد می

 شوك برقی به دو کالس تقسیم می شود:

  بحث هاي پزشکی رخ می دهد. در – Microshockمیکروشوك  
  در بحث هاي برق گرفتگی رخ می دهد. -Macroshockماکرو شوك 

ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن بر اثر عبور جریان الکتریکی است و جریان  شوك الکتریکی یک تحریک
 کند.اختالف پتانسیل یا ولتاژ عبور میبرق بر اثر 

  عوارض مهمی که در اثر شوك الکتریکی یا برق گرفتگی ایجاد می شود عبارتند از:
  انقباض ماهیچه ها .1
  خفگی .2
  فیبرالسیون قلبی .3
  هاسوختگی و از بین رفتن بافت .4

  
  دالیل شوك الکتریکی •
 تماس با هر دو هادي یا سیم برق ( فاز و نول ) -

تماس با سیم فاز مدار برقدار و زمین ( جریان برق از یک نقطه به بدن وارد و از نقطه دیگر خارج  -
  می شود)

  تماس با سیم نول ( یا سیم خنثی ) در شرایط عدم تعادل بار فازها -
) دستگاه هایی که داراري اتصال بدنه باشند ( ایجاد ولتاژهاي تماس با بدنه هادي ( بدنه فلزي -

  تماسی)
تخلیه بار الکتریکی ذخیره شده از دستگاههاي برقی در موقع خاموش بودن دستگاه ( اثرات خازنی  -

( 

ایجاد اختالف پتانسیل بین دو پا در شرایط اتصالی فاز با زمین یا تخلیه جریان به زمین بر اثر رعد و  -
  برق

  تریسته ساکنالک -
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  رعد و برق -
  

  
  
  
  

 منشاء عبور جریان الکتریکی : اختالف پتانسیل بین دو نقطه است. جریان عامل اصلی در شدت برق گرفتگی
 است.

 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار ضعیف •

 )خیلی کم احتمال وقوع  (تماس دو نقطه از بدن با دو فاز و یا فاز و نول - 1

 )کم   احتمال وقوع(رقدار و زمین  تماس بدن با یک سیم ب- 2

  )بیشترین احتمال (تماس با جسم فلزي در معرض تماس برقدار شده  - 3
 انواع برق گرفتگی در سیستم فشار قوي •

 عدم رعایت فاصله مجاز از خطوط برهنه فشارقوي - 1

 برقدارشدن تجهیزات بر اثر نقص عایقی و مناسب نبودن زمین حفاظتی (جریان نشتی)  - 2

 تماس با اشیاء فلزي زمین نشده بزرگ در مجاورت خطوط فشارقوي (القاء خازنی ولتاژ) - 3

 برق گرفتگی به دلیل ولتاژ تماس و ولتاژ گامی حین اتصال کوتاه  و یا رعد و برق - 4

  عوامل موثر در برق گرفتگی •
 ولتاژ .1

  شدت جریان .2
  مقاومت بدن  .3
  نوع جریان .4
  مسیر عبور جریان و سطح تماس .5
  بور جریانمدت زمان ع .6
  فرکانس .7
 عوامل دیگر .8

  
  

(A) Touch Potential        (B) Step Potential                                (C and D) Touch / Step Potential 
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 ولتاژ •

ولت  50هرتز در شرایط عادي و خشک مطابق استاندارد انگلیسی  50حداکثر ولتاژ مجاز تماس در فرکانس 
  است. ولت 120هر دو استاندارد برابر ) DC(ولت و براي جریان برق مستقیم  65و مطابق استاندارد آلمانی 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شدت جریان الکتریکی •

 60تا  50هاي ن بدون خطر براي انسان در فرکانسریان جریااستاندارد انگلستان، مقدار شدت ج اساس بر
 میلی آمپر 25شود، برابر انی که باعث برق گرفتگی و مرگ میمیلی آمپر و مقدار جری 10هرتز در حدود 

  باشد.می میلی آمپر 50مستقیم برابر است و مقدار این شدت جریان در برق 
 یان است.عامل تعیین کننده شدت برق گرفتگی، مقدار جر

 پاسخهاي فیزیولوژیکی بدن به مقدار جریان:

  آستانه دریافت (درك) - 1
  حد رهایی - 2
  فلج تنفسی - 3
  تشنج قلبی - 4

 آستانه دریافت •

 موثر ولت 12تا  10 حداقل آستانه احساس

 ولت 15 حداقل آستانه درد

 ولت 20 حداقل آستانه درد شدید

 ولت 25تا  20 حداقل ولتاژ نگهدارنده

 ولت 50تا  40 حداقل ولتاژ کشنده

 ولت 2000تا  60یا  50 قلبی محدوده ولتاژ براي فیبرالسیون
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ترازي را مشخص می کند که اثر جریان براي نخستین بار احساس می شود. در این تراز، تحریک با  
 جود می آورد.جریان متناوب احساس سوزش و خارشی در انسان به و

  میلی آمپر 0.88تا  0.27 :آستانه دریافت براي زنان
  میلی آمپر 1.39تا  0.4 :آستانه دریافت براي مردان

  
 حد رهایی •

افزایش جریان از حد دریافت، موجب تبدیل احساس خارش و سوزش به احساس ناراحتی همراه با گرفتگی  
شده و در نهایت به حدي می رسد که شخص قادر  عضالت می شود. گرفتگی عضالت با افزایش جریان زیاد

 به جدا کردن خود از منبع برق گرفتگی نمی باشد.

جریان رهایی بیشترین جریان بی خطري است که شخص می تواند تحمل کرده در حالی که هنوز هم بتواند 
ما در معرض جریان دار رها سازد و براي این منظور قادر باشد که عضالتی را که مستقیخود را از جسم برق

  برق هستند به کار گیرد.
 آستانه رهایی •

 مبناي تعیین جریان بی خطر و از همین رو متناظر با مقدار بی خطر مقاومت بدن می باشد. 

  میلی آمپر 6 : حد رهایی جریان براي زنان •
  میلی آمپر 9 :حد رهایی جریان براي مردان •
  میلی آمپر 5 :حد رهایی جریان براي کودکان •

 یلی آمپر بیشترین جریان بی خطر براي عموم مردم در نظر گرفته می شود.م 5

  
  آستانه فیبریالسیون بطنی •

عبارت از حداقل مقدار جریانی است که سبب وقوع فیبریالسیون بطنی میگردد.  آستانه فیبریالسیون بطنی،
انقباضات بیش از اندازه قلب این اثر از افزایش در ناهمگنی حالت تحریکی قلب در اثر جریان القأ شده از 

فیبریالسیون ممکن است در جریانی با ثانیه  1/0هائی با مدت زمان کمتر از  نتیجه میشود. در مورد شوك
هاي در حد چندین آمپر نیز  هائی با دامنهاتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در جریان mA500 دامنه بیش از

هائی با چنین  پذیري اتفاق افتد. در مورد شوك ریود آسیبوجود دارد, مشروط بر آنکه شوك در خالل پ
 پذیر قلب را سبب شود.  تر از یک سیکل قلب ممکن است گرفتگی برگشت شدت و مدت زمانهاي طوالنی

فیبریالسیون بطنی بعنوان علت اصلی مرگ در برق گرفتگی در نظر گرفته میشود. همچنین بعضی اتفاقات 
 .باشند د که ناشی از خفگی یا ایستادن ضربان قلب میمنجر به مرگ نیز وجود دارن
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 مقاومت بدن •

 با مقاومتمتناسب کی است که اگر ولتاژ معینی به دو سر آن اعمال شود، یاي داراي مقاومت الکترهر ماده
ومت، در صورت باال بودن مقاومت، جریان کمتر و در صورت پایین بودن مقا کند. آن جریانی از آن عبور می

  کند.ن بیشتري از آن عبور میجریا
V=IR    

  شود. د میبیشترین مقاومت بدن در برابر عبور جریان الکتریکی به وسیله پوست ایجا
  افزایش ایمنی متناسب با کاهش مقدار ولتاژ است.

 جریان(آمپر) می کشد، ولتاژ می سوزاند.

  و امپدانس منبع ولتاژ است.  رامپدانس مسی امپدانس بدن، عامل محدود کننده جریان، درولتاژ ثابت،
 نظر است. امپدانس منبع معموال ناچیز و قابل صرف

نحوه  گرفتگی،خشکی ورطوبت محل اتصالی، مقاومت زمین، امپدانس مسیر بستگی به شرایط مدار برق
  تماس با جسم برقدار و غیره می باشد.

  
 طی نزولی است. یعنی:امپدانس بدن تقریبا از نوع مقاومت خالص بوده و مشخصه آن غیرخ

 مقاومت بدن با افزایش ولتاژ کاهش می یابد. -

  مقاومت بدن با افزایش جریان کاهش می یابد. -
  گرفتگی کاهش می یابد.مقاومت بدن با افزایش زمان برق -

 مقاومت داخلی بدنبعالوه  مقاومت پوست مقاومت کلی بدن=

ضخامت  ح تماس پوست، خشکی و رطوبت پوست،سط عوامل موثر دیگر در تعیین مقدار مقاومت بدن:
 حجم بدن و مسیر عبور جریان یا عضالنی بودن، چاقی و و سالمت پوست،

اما در ولتاژ  پوست بیشترین مقاومت را در تماس بدن با برق دارد، در ولتاژ فشار ضعیف با فرکانس برق شهر،
ولتاژ فورا  زیرا در فشارقوي، نظر است، صرف فشارقوي و ولتاژهاي با فرکانس زیاد، مقاومت نقطه تماس قابل

تنها مقاومت داخلی بدن خواهد بود.  ،سازدآنچه گذر جریان را محدود می پوست را شکافته و می سوزاند و
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بدلیل اثر خازنی، جریان عمدتا توسط مقاومت داخلی بدن محدود  هرتز)1000(بیش از  هاي زیاددر فرکانس
 می شود.

 ین اثر حفاظتی را دارد.مقاومت پوست بیشتر

سانتیمترمربع است. در حالت مرطوب این  راهم ب 10000تا  7000اومتی بین پوست خشک داراي مق
 تواند کاهش پیدا کند.مقاومت تا یک درصد هم می

  هاي مرطوب اقدامات ایمنی شدیدتري الزم است.نتیجه آنکه در محل
هاي میان آب صفرا، ادرار، (خون، و مایعات موجود در بدنها اندام ها،مقاومت بافتمقاومت داخلی بدن = 
 هاي الکترولیتی هستند.بافتی)که همگی محلول

  
 

 نوع جریان •

پوست بدن در برابر جریان مستقیم مقاومت بهتري نسبت به جریان متناوب دارد. علت اصلی مرگ بر اثر 
شود. اهیچه ها و فیبرالسیون قلب میض مجریان متناوب به دلیل وجود فرکانس برق است که موجب انقبا

هاي شدید و تجزیه خون و ت طوالنی شدن برق گرفتگی، سوختگیخطر عمده جریان مستقیم در صور
  ومیت است. ممس
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 مسیر عبور جریان و سطح تماس •

ها) است. هرچه سطح تماس بیشتر باشد خطر ن، عبور از قفسه سینه ( قلب و ششترین مسیر جریاخطرناك
  رفتگی بیشتر خواهد بود.برق گ
 مدت زمان عبور جریان برق •

هاي ناشی از برق گرفتگی بیشتر است. دالیل ریان برق بیشتر باشد شدت و خسارتهرچه مدت زمان عبور ج
  این امر عبارتند از:

ü .با توجه به انرژي ژول، ارتباط مستقیم بین زمان و میزان انرژي وجود دارد  
ü بان قلب وجود دارد.فرصت کافی براي مختل کردن ضر  
ü رد و زمان شود که می تواند روي اعصاب تاثیر بگذاز جریان بطور خارجی از بدن رد میبخشی ا

  کند.فرصت کافی را فراهم می
 اثر فرکانس برق •

در  هرتز تقریبا فرکانسی است که باعث حداکثر تحریک در انتهاي یک عصب می شود ولی 60و  50فرکانس 
کند و از تر جریان برق در سطح بدن عبور میهاي باالوند. در فرکانسشریک نمیهاي باالتر تحفرکانس
  گذرد.هاي داخلی نمیقسمت
  یابد که به علت افزایش جریان کاپیستیانس (مقاومت) است.هاي باالتر اثر ژول کاهش میکانسدر فر

و روحی، درجه حرارت،  عوامل دیگر نظیر سن افراد، خستگی، تشنگی، گرسنگی، بیماري، مشکالت روانی
  رطوبت، شرایط جوي در شدت و ضعف برق گرفتگی دخالت دارند.

  اثرات ثانویه شوك الکتریکی
 سوختگی .1

سوختگی مهمترین اثر بعدي حوادث الکتریکی است. خطر اساسی ناشی از جریان مستقیم یا ولتاژهاي بسیار 
  نون ژول است:کم می باشد. حرارت ایجاد شده در مسیر عبور جریان برابر قا

I2RTW= 

با اینکه پوست بیشترین مقاومت را در برابر عبور جریان برق دارد احتمال سوختگی در پوست هنگام تماس 
  با مدار برق بیشتر است. 

  
  اقدامات ایمنی در کار با تاسیسات برقی •

  Electrical Safety Program – Principles  اصول کلی برنامه ایمنی برق
ü اتشناسایی مخاطر       
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ü  (هرزمان که امکان پذیر است) حذف مخاطرات  
ü کنترل مخاطرات        
ü به حداکثر رساندن توانایی براي درمان آسیب  
ü  به حداقل رساندن شدت آسیب  

  Electrical Control Measures اقدامات کلی کنترلی برقی
ü تدوین قوانین و مقررات کار    Regulation, Rule, Law 

ü بکارگیري سیستم مجوز کار     Work Permit  
ü قرار گرفتن سیستم در حالت     ZMS  
ü   بکارگیري سیستمLOTO     Tagout/Lockout  
ü بکارگیري روش هاي اجرایی انجام کار  Work Procedure  
ü بکارگیري انواع دستورالعمل هاي کار  Work Instruction  
ü تعمیر و نگهداري شایسته تجهیزات  Good Maintenance 

ü آموزش          Training 

ü ي و محصور کاري بخش هاي برقدار عایقکارInsulation/Enclosure of live parts 

ü بکارگیري تفکر استفاده از ولتاژ هاي کم    Low Voltages  
ü زمین کردن یا ارتینگ       Earthing   
ü استفاده از فیوزها         Fuse  
ü استفاده از قطع کننده هاي مدار     Circuit Breaker  
ü  همبند کردن تجهیزات     Equipotential bonding  
ü جداسازي       Isolation  
ü استفاده از دستکش هاي عایق  Insulating gloves 

ü استفاده از زیرپایی هاي عایق  Insulating mats  
ü استفاده از لباس هاي مناسب  clothing  
ü استفاده از ابزارهاي عایق    Insulated tools  
ü استفاده از حفاظ هاي صورت  Face shields  
ü هبکارگیري تفکر فاصل    Distance  
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  دالیل کار روي خطوط برقدار
v تواند مخاطرات بیشتر یا اضافی را ایجاد کند: شامل:گاهی اوقات می ،بی برق کردن 

ü غیرفعال کردن سیستم هاي آالرم اضطراري  
ü هاي خطرناكموش شدن تجهیزات تهویه براي محیطخا  

v امکان پذیر نیست به دلیل: گاهی اوقات ،کردن بی برق  
ü ارهاي برقدارآزمایش مد  
ü کار روي مداراتی که بخشی از فرایند مستمر کار هستند 

  
  )/LOTO ) out Tag Lock outمعرفی سیستم 

v  با  حوادث ناشی از عدم هماهنگی و برخورد ناخواستهقفل کردن تکنیکی است که براي جلوگیري از
 رود.توسط فرد دیگري بکار میرها شده انرژي خطرناك 

v گیرد که در وضعیت کننده انرژي مانند در تابلوي برق قرار میوسیله عایق  قفل رويoff, open 

or closed  .است  
v  هر فردي که سیستمlockout  د و تنها خودش کلید را دارد کنقفل می سیستم راکند، را میرا اج

ثه رخ به این ترتیب در اثر ناهماهنگی حاد .برقرار کند و جریان برق را مجدداً تواند باز کندو می
 نخواهد داد.

v که امکان قفل کردن وجود نداشته باشد، از برچسب و نصب تابلوي هشدار (در صورتیout 
Tag براي آگاهی بخشی نسبت به دلیل قطع برق و لزوم هماهنگی براي برقراري مجدد جریان(

  شود.استفاده می
  Live Work Permit مجوز کار خطوط برقدار

Ø .با تاریخ و زمان مشخص باشد 

Ø دلیل انجام کار روي خطوط برقدار بیان شود  
Ø .چه کسی می خواهد کار را انجام دهد  
Ø .وظایف کار بیان شود  
Ø مخاطرات کار مرور شود و ثبت گردد  
Ø .تجهیزات وسایل حفاظت فردي فراهم شود  
Ø .احتیاط و نکات ایمنی مکتوب شود و فراهم گردد  
Ø .در سه سطح سازمانی امضاء شود  
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  در کار با تجهیزات الکتریکیاحتیاطات ایمنی فردي 
Ø مطمئن شوید که برق قطع است 

Ø  استفاده درست از دستورالعملLOTO   
Ø بکارگیري اشخاص ذي صالح  
Ø بکارگیري تجهیزات حفاظت فردي مناسب  
Ø تست همیشگی سیستم براي باردار بودن  
Ø عدم استفاده از وسایل رسانا در حین کار  
Ø جواهراالت...عدم همراه داشتن وسایل شخصی رسانا مثل حلقه ،  
Ø زمین کردن و همبند کردن درست  
Ø بازرسی سیستم هاي عایق  
Ø عدم ایستادن در جاهاي مرطوب  
Ø در صورت نیاز استفاده از وسایل اطفا کننده مناسب 

Ø استفاده از وسایل ضد انفجار 

Ø حفاظت در برابر برق گرفتگی  
Ø  عروقی –فراهم نمودن کمک هاي اولیه و احیاي قلبی  
Ø هاي لختراي هاديمحصورکاري مناسب ب  
Ø وجود وسایل غیر هادي براي جداسازي افراد مصدوم از هادي برقدار  
Ø دهاراستفاده از چک لیست هاي بازرسی براي اطمینان از مطابقت با استاندا  
Ø دار که روشنایی مناسبی براي فراهم نشده است یا با موانع براي دید عدم کار روي تجهیزات برق

  روبرو  است.
  ت در برابر برق گرفتگیروش هاي حفاظ •
 روش هاي حفاظت در مقابل برق گرفتگی مستقیم .1

  (سیم برق)-مقاومت عایقی بیش از یک مگا اهم -عایق بندي قسمت هاي برقدار  .1
  حفاظت توسط بازدارنده ها و موانع نظیر حصار، نردهمحصور کردن تجهیزات یا  .2
یا استقرار در  نتقال برق)(خطوط ا- دور از دسترس قرار دادن-حفاظت توسط  ایجاد فاصله .3

  متر می باشد) 1/25متر و از پایین و طرفین  2/5خارج از دسترس فرد ( از باال 
 یا نصب کلید جریان نشتی به زمینحفاظت اضافی بوسیله کلیدهاي خودکار ایمنی  .4

 تابلوهاي برق) –(باس داکت  -فلزي یا عایق-حفاظت به وسیله پوشش .5
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 برق غیر مستقیمبا  تماسروش هاي حفاظت در مقابل  .2

  استفاده از اتصال زمین قطع خودکار مدار تغذیه با .1
  (ارت)حفاظت توسط سیم زمین .2
  عایق بندي دوبل یا مضاعف .3
  عایق کردن محیط .4
  هم ولتاژ کردن بدون اتصال زمین .5

  
  

  آشنایی با سیستم اتصال به زمین و انواع آن : •
  اتصال به زمین از دو نظر مهم است : 

  کنند( اتصال به زمین حفاظتی )ادي که از سیستم  برق استفاده میی افرحفظ سالمت و ایمن -
  حفظ سالمت سیستم ، صرفنظر از مسایل مربوط به ایمنی . ( اتصال به زمین عملیاتی) -

اتصال به زمین ازنظر انجام کار صحیح و سالم سیستم ( اتصال به زمین عملیاتی)،دو هدف را دنبال می 
  کند:

  ر آن ، سیستم از نظر فنی درست عمل کند .ایجاد شرایطی که د -
این هدف با برقراري مسیري ازطریق زمین به منبع تغذیه و اتصال به زمین با استفاده از رله هاي 

 حساس به دست می آید .

  ایجاد شرایطی که در آن عایق بندي سیستم سالم می ماند . -
تشکیل می شود . رسانا ها باید  در ساده ترین تحلیل ممکن ، یک سیستم از رساناها و عایقها

تاجایی که ممکن است جلوي عبور جریان برق از مسیرهاي ناخواسته را بگیرند  . به عبارت دیگر ، 
عبور جریان برق باید در مسیر دلخواه برقرار شود و در سایر جهات از آن جلوگیري به عمل آید . 

دي که سبب انهدام عایق می شود ، باال عایقها حساس تر از هادیها هستند و عالوه بر دماي زیا
رفتن بیش از حد ولتاژ و اثر آن به مدت طوالنی ، مخصوصاً در دماي باال ، عایق را زودتر از بین 

  برده و سبب بروز خرابی در سیستم  می شود .
به طور خالصه ، صرفنظر از اثر دما در تحلیل اولیه ، عمرعایق بندي بستگی به شدت میدان و مدت 

مان برقراري آن دارد . اگر شدت میدان کمی از مقدار مجاز آن بیشتر باشد ، ممکن است پس از ز
چند سال سبب خرابی عایق بندي شود و اگر این مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد ، در ظرف چند 

  ضـعیف تـرین نقطه سیستم می گـردد.دقیقه یا ثانیه سبب از بیـن رفتن عـایق بندي در 
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  بندي سیستمهاي اتصال به زمین فشار ضعیف : طبقه •
  

  انواع سیستمهاي اتصال به زمین فشار ضعیف عبارتند از :
- TN    شامل TN-C ،  TN-S   وTN-C-S   
- TT  
- IT   

  

  الکتریکی مذکور به صورت ذیل است :هاي نامگذاري سیستم
  کند.را مشخص میرابطه سیستم با زمین  حروف اول سمت چپ ،الف  ) از دو حرف اصلی شناسایی

(التین ) به معناي زمین بدین معناست که یک   Terra( برگرفته از کلمه    Tحرف اول از سمت چپ  
  نقطه از سیستم به زمین وصل است .

  ) :  Isolated( برگرفته از کلمه   Iحرف اول از سمت چپ  
  است. نشان می دهد که سیستم از زمین مجزاست یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل 

  زمیـن ف اصلی شناسایی ، حر ف دوم از سمت چپ رابطه بدنه هاي هادي تجهیزات باب  ) از دو حر
  مشخص می کند.  را              

  : نمایانگر آن است که بدنه هاي هادي به هادي خنثاي زمین شده ، وصـل         Nحرف دوم از سمت چپ  
  هستند.            

  : مشخص می کند که بدنه هاي هادي ، مستقل از زمین سیستم ، به زمین Tحرف دوم از سمت چپ   
  وصل هستند.            

  ) Sو  Cها هستند ( ج  ) حروف کمکی نشان دهنده زیر سیستم
  )در مبدأ به   PE: بدنه هاي هادي از طریق یک هادي حفاظتی مخصوص (  Sحرف سوم از سمت چپ  
  ) .  TN-Sد. (سیستم   نقطه خنثاي سیستم وصل می شو  
  : بدنه هاي هادي از طریق یک هادي حفاطتی مشترك مخصوص و خنثی  Cحرف سوم از سمت چپ  
   )PEN به زمین وصل می شود ( سیستم (TN-C  .(  
  

   : TNسیستم  •
  

هـاي در این سیستم منبع انرژي (ترانس پست یا ژنراتور برق ) در یک یا چند نقطه ارت شـده و قسمت
طه یا نقاط ارت هاي ارت به نقهاي هادي بیگانه تأسیسات تنها از طریق سیمدر دسترس و قسمت هادي

  هـاي اتصـال به زمیـن شوند . به عبارت دیگر مسیري رسانا بـراي عبـور جریانشده منبع متصل می
  تأسیسات به نقطه یا نقاط ارت  شده منبع وجود دارد .
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  شود : این سیستم به چند دسته تقسیم می
     TN-Cالف ) سیستم 

ي در این سیستم ، سیم ارت و نول مشترك هستند . به عبارت دیگر سیم نول  کـه از شینه نـول تـابلو
شود ، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان سیم ها برده میاصلی به مصرف کننده

هاي مصرف کننده به عنـوان سیـم ارت وصل می دي دستگاهارت یعنی یک انشعاب از سیم نـول به بدنـه ها
دار فلـزي ارت شده که مسیر برگشتی بـراي عبور هاي غـالفهاي هم مرکز ارت شده یا کابلشود. کابل

  هایی از این سیستم هستند .ورند ، نمونهجریان اتصال به زمین را فراهم می آ
  

 
  

 TNCسیستم اتصال به زمین 
  

     TN-S سیستمب  )   

در محل تابلوي اصـلی بـرق در این سیستم ، سیمهاي نـول و ارت از یـکدیگر جدا هستند . یعنی       
 اصلی از الـکترودهاي زمین به آن، شینه دیگري به نام شینه ارت وجود دارد که سیم ارت عـالوه برشینه نول

کننده هـاي مصرف ت پنج سیمه ) تـا دستگاههاي نـول و فازها ( به صوروصـل شده واز آنجا به موازات سیم
  . شودشده و به بدنه هادي آنها متصل میبرده 
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TN-S سیستم اتصال به زمین   

     TN - C – Sسیستم ج  )   

تنهـا دربخشی از این سیستـم ( مـعموالً در ابتدا ) ، سیـم نـول و ارت با یکدیگر مشترك هستنـد و از      
  آن 

هاي مصرف کننده بعد ، سیـم پنجمی از نـول منشعب شـده و جـداگانه به بدنه دستگاه نـقطه به      
  اتصال 

  داده می شود .      
  

 
 

TN-C-S سیستم اتصال به زمین   

  

  TT  سیستم  •
  

 هايدراین سیستم منبع انرژي (ترانس پست یا ژنراتور بـرق ) دریـک یـا چند نـقطه ارت شده و قسمت
 یـا الـکترود هایی که نقطه نـظر ـادي بیگانه تـاسیسات بـه الـکترود ارت محـلیهادي دردسترس و ه

         الـکتریکی مستقل از ارتهاي منبع سیستم هستند، متصل می شوند . یعنی اتصال به زمین حفاظتی 
  هیچ گونه ارتباطی با اتصال به سیستم ندارد.
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TTسیستم اتصال به زمین 

 
  

  
     ITسیستم  •

این سیستم منبع انرژي (ترانس پست یا ژنراتور برق ) یا بـه طـور کلی ارت نشـده ، یـا از طـریق یـک     در   
کـه از نظـر امپدانس بزرگ ارت می شود و قسمتهاي هـادي در دستـرس تأسیسات نیـز به الکتـرود ارتی 

حفاظتی و اتصال سیستم با ، وصل می شوند . در این سیستم نیز اتصال به زمین الکتریکی  مستقل است
  یکدیگر ارتباط ندارند.

  استفاده از این سیستم براي شبکه هاي عمومی توزیع برق ممنوع است .
  

  
  

 ITسیستم اتصال به زمین 

ها در کـارخانه ها و کارگاه TNاز انواع سیستمهاي مذکور تنها استفـاده از سیستم اتصـال بـه زمین نـوع 
را  ایجـاب کند که در این   ITیا  TTهاي نوع کارخانه یا کارگاه ، استفاده از سیستمالزامی است . مگر آنکه 

  ها گرفته شود .دالیل ، اجازه مخصوص براي استفاده از این سیستم ذکر صورت الزم است با
) بــایـد از هـمدیگر مجـزا باشند و فقـط در یک نقطـه (نقطه   PE) و هادي حـفاظتی (Nهـادي خنثی (

بدأ) به یـکدیگر وصـل شوند نباید از محل جدا شدن هادیهاي خنثی و حفاظتی آنهـا را در نقطـه دیگري م
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به یکدیگر وصل کرد . علت ایـن امـر آن است کـه در صورت اتصال  مکـرر سیـم نول و ارت بـه یکدیگر،  
و الکترونیـکی پارازیت یا هـاي مخابراتـی حلقه ایجاد می شود که جریان چرخشی نـاشی از آن در سیستم

نویز ایجاد می کند . در سیستـم قـدرت خـالی بـودن ظـرفیت جـریـان سیـم ارت مهـم است .در صـورت 
  ) سیم ارت وظیفه خود را در موقع لزوم به درستی انجام نخواهد داد . LOOPپـر بـودن ظـرفیت ( ایجاد 

  

  به زمین انواع الکترود هاي مورد استفاده در سیستم اتصال •
  سه نوع الکترود متداول و مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین عبارتند از :

  الکترود هاي صفحه اي  -
 الکترود هاي میله اي  -

 الکترود هاي تسمه اي  -

ü الکترودهاي صفحه اي  
   

 2داقل متر و ضحامت  ح 1×  5/0براي استفاده از این نوع الکترودها ، صفحاتی ازجنس مس با ابعاد حد اقل 
میلیمتر   3امت حداقل متر و ضخ 1×  5/0میلیمتر و یا صفحاتی از جنس فوالد گالوانیزه با ابعاد حداقل 

  شود .پیشنهاد می
  ، نصب گردد .طوبت زمین به طوردایمی وجود دارداي باید در عمقی که رالکترودهاي صفحه

  

  آماده سازي خاك اطراف الکترود صفحه اي  •
در  35 و 4 و 1نـمـک ، خـاکـه زغـال چـوب و خـاك رس را به تـرتیب بـا نسبتهـاي مخـلوطی از  ابتدا 

سانتیمتر باالتر از لبه باالیی  20بیـرون بـا آب به صورت گل در آورید و اطراف صفحه الکتـرود را حداقل تـا 
طـور متنـاوب صفحه بـا این مخلوط پر کنید . سپس خاك رس سرند شده را در داخل چاه بریزیـد و بـه 

  بـه آن آب اضافه کنید .
  الکترود هاي صفحه اي باید به صورت عمودي نصب شوند .

  اي باـد حـداقل در دو نقطـه مجـزا انجام  شود .اتصال سیم ارت به الکترود صفحـه
بهتـر است و جوش احتراقی براي اتصال سیم ارت به الکترود صفحه اي در صورت امکان جوش نقره 

  است.اینکه استفاده از کلمپ نیز جایز نیز روش مناسبی است .ضمن ) (ترمیت
میلیمتر  50سیم اصلی اتصال به زمین ( سیم ارت ) متصل بـه صفحـه مسـی بایـد داراي سطـح مقطـع 

  ).50مربع از جنس مس باشد( سیم شماره 
  باشد .میلیمتر کمتر  600اي از سطح زمین نباید از فاصله لبه باالیی الکترود صفحه
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ü   الکترودهاي میله اي  
براي استفاده از الکترود هاي میله اي ، میله هایی از جنس مس یا فوالد بـا روکش مس یـا فوالد زنگ نزن و 

  یا فوالد گالوانیزه پیشنهاد می شود .
  میلیمتر و براي  16میلیمتر و  12قطر الکترودهاي میله اي از جنس مس و فوالد با پوشش مس به ترتیب 

  شود .میلیمتر پیشنهاد می 16میله هایی از جنس فوالد گالوانیزه 
اي گرفته شده و به شینـه اصلی اتصال ر چاههاي ارت یا الکترودهاي میلهسیم اصلی اتصال به زمین که از س

  باشد . 50شود ، باید سیم مسی شماره صل میبه زمین ( ارت ) و
کم امکان  شک که رسیدن به الیه هاي مرطوب خاك در عمقاي در مناطق خاستفاده از الکترودهاي میله
  شود .پذیر نیست ، توصیه نمی

  

ü ا لکترودهاي تسمه اي  
  

اي کـه حفر چـاه و گـونـه اي سخت باشد، بـهنصب الکترودهاي صفحه اي یا میله در صورتی که خاك محل
  می تـوان از سیستـم الکترود هاي رسیدن به الیه هاي مربوط خاك عمالً غیـر ممـکن یـا دشـوار بـاشد، 

  گیرند.ا در خاك ، به صورت افقی قرار میاي استفاده کرد .بدین صورت که الکترودهتسمه
مـیلیمتر و یـا تـسمه  2از الکترودهایی به شکل تسمه مسی بـدون روکـش قلـع با ضخامت مس حداقل 

) و یا حتی سیم مسی Î  5/3 30ر مربع (میلیمت 100فوالدي گـالوانیزه گـرم بـا سطح مقطـع حـداقل 
میلیمتـر ) مـی تـوان بـه عنـوان الکتـرود افقـی استفاده  6/5میلیمتر مـربع ( قطر  25لخت با سطح مقطع 

  کرد.
  ضخامت الکترود تسمه اي نباید بیش از یک هشتم پهناي آن باشد.

راین، عمـق دفن ـاومت دارنـد. بنابـاي و پهنـاي آن تأثیر نسبتاً کمی روي مقعمق دفن الکترود تسمه
  شود.متر  پیشنهاد می 2تا  6/0اي (افقی) بین الکترودهاي تسمه

  اي استفاده کرد .ن الکتـرود تسمـهنیـز به عنـوا 50توان از سیـم گـرد نمره اي شکل میعالوه بر سیم تسمه
 بر عمود) ، و دو رشتـه —(ـه اي اي یا سیم گرد ، در چهار وضعیت تک رشتطول الکترودهاي افقی تسمه

  ) و چهار رشته عمود بر همYدرجه نسبت به یکدیگر (ستاره  120زاویه ) ، سه رشته با  ┐(  هم
  . مشخص شده است 1در جدول آهکدار و نوع خاك رس و خاك براي د  )+(صلیبی 
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نوع خاك اي ( افقی ) در چهار وضعیت مختلف براي دو: طول الکترودهاي تسمه 1جدول   
 

 

 طول الکترود( برحسب متر) جنس خاك نوع الکترود

) تسمه اي و  —تک رشته اي (

 سیم گرد

 50 رس

 200 آهکدار

دو رشته عمود بر هم تسمه اي و 

) ┐سیم گرد(  

 40 رس

 150 آهکدار

تسمه و سیم گرد  30 رس ستاره

 110 آهکدار

هم صلیبی چهار رشته عمود بر  

) تسمه +(   

 30 رس

 100 آهکدار

 50 آهکدار صلیبی سیم گرد

 

.از جنس مس باشد 50اي باید نمره ال به زمین متصل به الکترود تسمهسیم اتص  

  ه خاك و محل نصب الکترودها مقاومت ویژ •
ن نصب   شده که الکترود در آ مقاومت یک الکترود اتصال به زمین به مقاومت ویژه الکتریکی خاکی     

هـاي تواند به منظور تصمیم گیري در انتخاب سیستمارد . به همین جهت ، این عامل می، بستگی داست
  حفاظتی مهم باشد .

هاي محلول موجود در خاك و مقاومت ویژه خاك به میزان رطوبت خاك و ترکیبات شیمیایی و نمک     
  بستگی دارد . اندازه و توزیع دانه ها و نزدیکی آنها به یکدیگر

  آمده است . 2متر در جدول شماره  –مقاومت ویژه بعضی از انواع خاك برحسب اهم       
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متر –: مقاومت ویژه بعضی از انواع خاك بر حسب اهم  2جدول   
 

 
 

 نوع خاك

 شرایط جوي
 شرایط صحرایی و ریزش باران کم ریزش باران معمولی و زیاد

ال )در س  mm 250( کمتر ار   
 آبهاي زیرزمینی 

در سال )  mm 500( بیش از  ( چشمه آب شور )  
 مقادیر احتمالی

متر - اهم   
 گستره  مقادیر واقعی

متر - اهم   
 گستره  مقادیر واقعی

متر - اهم   
 گستره  مقادیر واقعی

متر - اهم   
5الی  1 * * 5 خاك رس آبرفتی  

20الی  5 10 خاك رس 100الی  10  5الی  1   
هاي آهک دارخاک 30الی  10 20  300الی  50    --- 

100الی  30 50 سنگ آهک خلل و فرج دار ( مانند گچ )   ---  --- 
 سنگ سیاه خلل و فرج دار

)  Keuper(سنگهاي رستی و سنگ سیاه   
100الی  30 100  

 

 --- 
 

 --- 

 کوارتز ، سنگ آهک متراکم و بلوري 
 ( مانند مرمر )

1000الی  100 300   

 --- 
 

 --- 

3000الی  300 1000 تخته سنگهاي رس و سنگهاي رستی  1000بیش از   100الی  30   
 ---  ---  ---  1000 گرانیت

1000بیش از  2000 شیست و سنگ آذرین   ---  --- 
به سطح آب محل بستگی دارد*  

 

  
  

  محل نصب الکترود بر حسب انواع خاك به ترتیب ذیل انتخاب می شود:
  باتالقی مرطوب ؛  الف )  زمین            
  ب   )  خاك رس ، خاك گلدانی ، زمین قابل کشت ، خاك گلدانی مخلوط با کمی شن ؛             
  ج   )   خاك رس و خاك گلدانی مخلوط با درصدي از شن ، سنگ و سنگریزه ؛             

  و مرطوب ، و زغال سنگ؛ د    )  شن خیس             
ز شن خشک ، سنگریزه ،  سنگ آهک ، سنگ مرمر سیاه ،  گرانیت و زمین خیلی در صورت امکان نباید ا

  سنگی یا محلهایی که در آن صخره هاي خیلی نزدیک به سطح زمین وجود دارد ، استفـاده کـرد .
  اي انتخاب شود که زهکشی آن کم باشد.محل نصب الکترودها باید به گونه

ایی که سطح آب آنها باالست ، در قسمت انتهـایی زمین کـانالی هبراي پایین بردن رطوبت در زمین      
گیرد تا زمین قابل استفاده باشد . بنابرایـن بـراي احـداث سیستـم شود که رطوبت اضافی آن را میمیحفـر 
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ها باید توجه شـود کـه اگر سطح آب خیلی باال باشـد ( بـه طـوري کـه اتصال به زمین در این گونه زمین
) ، باعث اکسیده  شدن و از بین رفتن الکترود خواهد شد . از سـوي دیگر ، در الکترود پر آب شوداف اطر

، مقاومت الکتریکی آن باال رفته و راف الکترود خشک شدهصورت پایین بودن بیش از حد رطوبت ، خاك اط
ي تنظیـم رطـوبت خـاك ، عمق دهد . بنابراین بـرارا به راحتی به زمین انتقال نمی در نتیجه جریان اتصالی

  کانال زهکشی باید مناسب باشد.
هایی که رطوبت آن ناشی از عبور جریان آب است( مانند بستررودخانه ها )، باید اجتنـاب شود . زیرا از محل

  هاي سودمند کامالً شسته شوند.در چنین شرایطی ممکن است نمک
  ـی چاه ارت بالمانع است . بـه ویژه اگـر همـراه بـا  ب دهز لوله پالستیکی یا فلزي بـراي آاستفاده ا

  خشک ). هايبی کربنات دو سود باشد ( در فصل
هایی که عملیات کندن و خاکبـرداري و خـاکریزي انجـام شـده ، بـا توجه هاي ساختمانی یا مکاندر محل

  به امکان تغییر شرایط محلی ، الکترود ها باید در عمق بیشتر دفن شوند.
  مواد بـه آن تـراوش نکند.اي انتخاب شود که کود و سایر محل نصب الکترود ها باید به گونه

توان خاك محل چاه و اطراف الکترود را با خاك آماده ، میطقی که مقاومت ویژه خاك زیاد استدر منا
  سازي شده جایگزین کرد .

د ، بهتر است از در سطح زمین وجـود دار در مناطق شمال کشور مانند گیالن و مازندران کـه رطوبت دایمی
  اي استفاده شود.الکترودهاي میله

ه از استفـاد ) است ،ا دج (سختدر مناطق خشک کویري و نیز در مناطقی کـه خـاك زمیـن آنهـ
  شود .الکترودهاي افقی پیشنهاد می

) اد کانی آنهـا شستـه شده استو موهایی که در مسیر رودخانه ها واقع شده اند هاي آبرفتی ( زمیندر زمین
  باید از الکترودهاي افقی استفاده شود و خاك اطراف الکترود تعویض ( آماده سازي ) شود.

  شوند که رطوبت کافی در اعماق زمین وجود داشته باشد .اي تنها در مناطقی نصب میصفحهالکترودهاي 
براي تأسیسات  ـد اقتصـادي ترین راه باشـد وتوانط براي تأسیسات الکتریکی موقت میآماده سازي خاك فق

ویژه پایین تري  با طول عمر بیشتر شاید بهتر باشد خاك اطراف الکتـرود هـا با مواد ذیل کـه مقاومت 
  ، تعویض شود:دارند
  الف ) بنتونیت : ماده جاذب رطوبت است .      
  ب   ) بتون : مخلوطی از شن و ماسه و سیمان و آب است .      
  هاي زغالی استفاده شده است .در آن به جاي شن معمولی از دانه ج   ) بتون هادي که      



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٥٧ 
 

 
 

اي ) حداقل فاصله دو الکتـرود بایـد برابر با عمق اي یا میله(صفحهدر صورت استفاده بیش از یک الکترود 
  دفن آنها باشد .

تجهیزات باید  با دوام بوده و به طور مـرتب  در مواردي که کارگاه در مناطق مرطوب قرار گرفته باشد ، کلیه
  بـازرسی شونـد و نسبت بـه زمین کردن آنها و مدارهاي حفاظتی توجه خاص به عمل آید .

ترمینال اصلی سیستم اتصال زمین باید قابـل دستـرسی باشـد تـا بتـوان در صـورت لــزوم تـأسیسات را از 
  هاي مـربـوط به اتصال به زمیـن را به راحتی انجام داد.ه گیريسیستم اتـصال به زمین جدا کرده و انداز

ü الکترود هاي متفرقه  
الکترودهاي متفرقه ، اجزاي هـادي تأسیسات و تجهیزاتی از جنس مس ، آهن ، فوالد و غیره هستند کـه در 

دي براي پایین ها و تـأسیسات مـربـوط بـه آن براي مصارف ویژه به کار گرفته می شوند و درهمبنساختمان
  گیرند.مقاومت کل مورد استفاده قرار می آوردن
ها را که معموالً به منظور ایجاد مسیري براي هدایت جریان اتصالی به نـقطه زره کابل هاي فلزي وغالف

توان به عنوان الکترود متفرقه محسوب ر مورد استفاده قرارمی گیرد ، میخنثاي منبع در محل ترانسفورماتو
  متر در زیر خاك مدفون باشد. 300به شرطی که حداقل به طول  کرد ،

سازه هاي قسمتهاي فلزي که در پی هاي بتونی ساختمان قرار گرفته اند، می تـوانند بـه عـنوان یـک 
الکترود اتصال به زمـین موثر و آماده به حساب آیند. سطح کـل الـکترودي که توسط اجـزاي فـلزي در پـی 

زرگ ایـجاد می شود ، می تواند مقاومت الکتریکی کمتري را نسبت به زمین البته در مقایسه ساختمانهاي بـ
  با روشهاي دیگر ایجاد کند.

مقاومت اجزاي فوالدي مستقر در حجم بتون یا میلگردهاي به کار رفته در بتون نسبت به زمین بر حسب  
ون جاذب رطوبت است ، به ویژه در مناطق نوع خاك و میزان رطوبت آن و شکل پی متفاوت خواهد بود . بت

اهم متر دارد که کمتر  90تا  30غیر خشک ، هنگام قرار گرفتن در درون خاك ، مقاومت ویژه اي در حدود 
  از بعضی از انواع خاك است .
 هاي فلزي که به عنوان الکترود مورد استفاده قرار می گیرند ، باید نسبت به زمین ،مقاومت الکتریکی قسمت

  اندازه گیري و در فواصل زمانی منظم مقدار آن کنترل شود .
باید از برقراري اتصال الکتریکی بین کلیه اجزاي فلزي که جزء الکترود اتصال به زمین محسوب می شوند ، 

  اطمینان حاصل شود.
لگردهاي براي اتصال الکتریکی بین اجزاي فلزي به کار رفته در حجم بتون یا در زیر سطح زمین مانند می

  بتون ، بهترین روش جوشکاري در باالي سطح زمین است .
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در مورد پیچهاي مهار (انکر بولت ) این کار معموالً از طریق دورزدن هر محل  اتصال سازه اي به کمک یک 
مکن است قبل از نصب ، رنگ هادي همبندي انجام می شود . این امر به ویژه در مورد سطوحی که م

  گیرد.، صورت می بخورند
اي نوعی الکترود است که در بعضی مناطق و براي مصارف پایین شدت جریان می تواند مورد الکترود چنبره

سانتی متر    40اي با شعاع بیرونی به صورت چنبره 50م لختی با نمره استفاده قرارگیرد . در این روش از سی
  شود.ی گیرد ) استفاده میارت ) قرار محلقه ( که در ته چاه اتصال به زمین (  5تعداد 

اي ، الـکترودهاي صفحه هاي کوچک نیز ایجاد سیستم اتصال به زمین مـناسب بـا استفاده ازدر کارگاه
  شود.ها نیز طبـق معمـول اجرا میاي الـزامی است و همبنـدياي و یا تسمهمیله

  
ه به عنوان الکترودهاي اصلی سیستم توان از الکترودهاي متفرقهاي بزرگ ، نمیها و کارخانهدر کارگاه

هاي اتصال به زمین مطمئن باید اتصال به زمین استفاده کرد. در این حالت عالوه بر ایجاد سیستم
  الکترودهاي متفرقه را نیز با آنها همبندي کرد.

ب به توان از لوله هاي آبرسانی عمومی ، لوله هاي گاز  ، نفت ، هواي فشرده و فاضالبراي تأسیسات نمی
  عنوان تنها وسیله اتصال به زمین استفاده کرد.

   .اهم باشد 2مقاومت کل سیستم الکترودهاي اتصال به زمین ( بدون اتصال به نول ) باید کمتر از 
  اهم تجاوز کند. 5متري پست برق نباید از  100مقاومت کل الکترودهاي اتصال به زمین تا شعاع 

مین مدارهاي تغذیه کارگاهها و کارخانه ها اعم از هوایی یا کابلی ( با مقاومت کل الکترودهاي اتصال به ز
  اهم تجاوز نماید. 5متر باشد ، نباید از  200غالف فلزي یا غالف عایق ) که طول آنها 

مـتر  200ه یکدیگر بیشتر از چنانچه طول سوله ( ساختمان ، کارگاه و غیره ) یا فاصله سوله ها نسبت ب
اهم تجاوز   5آنـها چاه اتصال به زمین ( چاه ارت ) احداث شود و مقاومت کل آن نباید از  ، باید میانباشد
  .کند 

متري پست برق براي پوشش دادن منطقه در موارد  100اهم در  5به کارگرفتن الکترودي با حداقل مقاومت 
  بحرانی ، الزامی است .

شود که در صورت بروز اتصالی بین یک عث میمتري پست با 200ن در فاصله استفاده از الکترودهاي زمی
هادي فاز و هادي حفاظتی ، ولتاژ هادي حـفاظتی و بـدنه هاي هادي متصل به آن ، به زمین نزدیکتر شده و 

شود. (گستردگی زمین بـاعث کـاهش راکتـانس یا ولتاژ برق گرفتگی نیز کمتر می در نتیجه ولتاژ تماس
  ه راکتانس سیـم بـا افـزایش طـول افزایـش می یابد).زمیـن می شـود ، در صـورتی کـ
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ها در حوزه همدیگر قرار گـرفته بـاشند ، مجموع در صورتی که تعداد پست برق دو یا بیشتر باشد ، اگر پست
ها جدا باشد ، اهـم براي هر دو پست کـافی است . امـا اگـر حوزه پست 2مقاومت الکترودهاي حفاظتی 

به همدیگر در فاصله دورتر قرار گرفته بـاشند ، در آن صـورت بـاید مقاومت الکترودهاي  ها نسبتیعنی پست
  اهم باشد و سپس با سیم رابط مناسبی به همدیگر اتصال داده شوند. 2زمین هـر پست بـه تنهایی 

  همبندي سیستم •

به منظور هم همبندي سیستم عبارت است از اتصال اجزاي مختلف سیستم اتصال به زمین به یکدیگر 
  هاي مختلف تأسیسات .پتانسیل کردن قسمت

هاي بیگانه به ترمینال اصلی اتصال به زمین ( ارت ) هایی از هاديبه منظور هم پتانسیل کردن ، باید قسمت
  تأسیسات همبندي شوند که عبارتند از :

سایر سرویسها ، سیستمهاي  لوله هاي فلزي گاز و نفت و آب و هواي فشرده ، فاضالب ، لوله ها و مجراها و
  هاي فلزي در دسترس ساختمان و صاعقه گیر .حرارت مرکزي تهویه هوا ، قسمت

هاي همبندي لوله هاي آب و گاز باید تا حد امکان نزدیک به نقطه ورود آنها به ساختمان باشد ( بعد از سیم
  کنتور در طرف مصرف کننده و قبل از انشعاب لوله ها ).

  

  نکته :
  

  میلیمتر از کنتور باشد.  600مورد کنتور هاي نصب شده در داخل ساختمان ،اتصال باید در فاصله حدوداً در 
انشعاباتی از سیم اصلی اتصال به زمین باید براي تجهیزات کمکی مانند تابلوهاي کنترل ورله ، اجزاي فلزي 

  سازه ها و تأسیسات اطفاي حریق در نظر گرفته شوند . 
  هاي تأسیسات برده شوند.بی باید از شینه اصلی اتصال به زمین براي هریک از دستگاهاتصاالت انشعا

در صورتی که چند دستگاه در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، به جاي انشعابات طوالنی از شینه اصلی ، از 
  یک حلقه کمکی با انشعابات کوتاه استفاده شود.

یه بدنه هاي هادي که به طور همزمان در تماس هستند ، اتصال هاي هادي بیگانه سیستم باید به کلقسمت
  فلزي مستقیم داشته باشند.

هاي فوالدي مشترك وصل است ، امکان پذیر نباشد ، اگر این اتصال از طریق تجهیزاتی که به قسمت      
  متصل شوند.هاي همبندي به یکدیگر هاي هادي بیگانه با استفاده از سیمباید بدنه هاي هادي و قسمت

در مـواردي که دو یا چند ایستگاه در نـزدیکی یکدیگر قـرار داشته و یـک واحـد بـه حساب آیـند ، 
هاي زمین آنها باید با یکدیگر همبندي شونـد ؛ به طوري کـه کل منطقه تـحت تأثیر یـک سیستم سیستم

هاي زمین ، دو جبهه مماس سیستماشندي فصل مشترکی بـا یـکدیگر بـزمین قرارگیرد . اگـر ایستگاهها دارا
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در صورتی که  آنها باید بـه یکدیگر وصـل شونـد تـا کـل منطقه بـا یک سیستـم زمیـن پوشش داده  شـود. 
فاصله بین دو ایستگاه آن قدر زیاد باشد که نتوان آنها را دو ایستگاه مجاور هـم بـه حساب آورد، هادي زمین 

اید پیش بینی شود تا اطمینان حاصل شود که جریان اتصالی از طریق زره یـا رابط بـا سطح مقطع کـافی ب
اثـر ایجاد حـرارت ها بـرقرار نخواهد شد  ( بـه دلیل جـلوگیري از آسیب دیـدن عـایق کابل در غالف کابل

  ، زیرا هادي تحمل گرماي زیاد را دارد).جریان  اتصالی
  ها استفاده نمود.توان از زره یا غالف کابله یکدیگر نمیها بها براي اتصال زمین پستدر کارخانه
کنند ، وجود که داراي اسکلت فلزي است تغذیه  میهایی که دو پست یا بیشتر ، سالن واحدي را در کارخانه

  سیم رابط الزامی است و استفاده از اسکلت فلزي کافی نیست .زیرا مقاومت آهن از سیم مسی باالتر است .
ت مجزا هر کدام ساختمان مجزایی را که داراي اسکـلت فلزي است ، تغذیه کنند ، براي اتصال دو اگر دو پس

پست به یکدیگر باید از سیم رابـط مسی با سطح مقطع کـافی جـهت اتصال نولهاي دو پست به یکدیگر 
یی یا زمینی استفاده نمود و اتصال دو اسکلت فلزي به وسیله یک هادي با سطح مقطع کافی به صورت هوا

  کافی نیست .
و تنها در صورت  به یکدیگر منطقی نیست –با پستهاي مجزا  - اتصال زمین کارخانه هاي مجاور ( همسایه )

  هاي آنها را به یکدیگر متصل کرد.توان زمینتوافق مالکین می
شیمیایی قابل اشتعال براي جلوگیري از ایجاد جرقه ( در اثر اختالف پتانسیل ) ، صاعقه گیر ، مخازن مواد   

  در صورتی که زمین آنها یکی باشد باید همبندي شوند. –و اتصال به زمین برق 
  نکته :

اي را براي آنها در نظر توان اتصال به زمین جداگانها میزدر صورت جدا بودن زمین منابع شیمیایی آتش
  گرفت .

  
  انتخاب و نصب هادي زمین •

 زمین است که الکترود زمین را به ترمینالاتصال ) قسمتی از سیستم هادي زمین ( سیم اتصال  به زمین 
  کند.اصلی زمین وصل می

از آلومینیوم لخت یا آلومینیوم داري پوشش مس نباید در تماس با زمین چه به عنوان الکترود و چه به 
هادي زمین استفاده عنوان هادي زمین استفاده کرد . در محیط هاي مرطوب نیز نباید از این مواد به عنوان 

  نمود .سیم هادي زمین ( سیم اصلی اتصال به زمین ) باید از نظر مکانیکی استحکام الزم را داشته باشد .
  هادي اتصال به زمین باید در مقابل خوردگی شیمیایی و الکترو شیمیایی استحکام الزم را داشته باشد .
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 نکته :
  

ی خاك بر روي فلز هادي اتصال زمین و منظور از خوردگی منظور از خوردگی شیمیایی اثر مواد شیمیای
الکترو شیمیایی تشکیل پیل به وسیله فلزات ناهمگون در زمین است .(مانند مس و فوالد که مس نسبت به 

  فوالد قطب مثبت تشکیل داده ، سبب خوردگی سریع خواهد شد ) .
  انتخاب می شود. 3بق جدول براي اطمینال از استحکام سیم اتصال به زمین سطح مقطع آن ط

سیم لخت اتصال زمین تا حد امکان نباید از داخل لوله هاي فلزي عبور کند . زیرا  قبل از اتصال سیم ارت به 
شینه اتصال به زمین ( ارت ) ، سیم اتصال زمین ( ارت ) نباید با زمین اتصال داشته باشد و در صورت 

  جود دارد.استفاده از لوله هاي فلزي امکان اتصال و
  

  نکته : 
  

  شود.استفاده از لوله فلزي پیشنهاد میتنها در جاهایی که امکان آسیب دیدن سیم حفاظتی وجود دارد ،  
هادي مسی لخت نباید در طول مسیر تا محل اتصال به هادي خنثی با هادي خنثی یا زمین ، تماس 

ر از حد مجاز شود ، یا سیم اتصال زمین از الکتریکی داشته باشد . زیرا اگر مقاومت الکترود زمین زیادت
  الکترود ارت قطع گردد ، به هنگام اتصال کوتاه ایجاد ولتاژ تماس خواهد کرد .

) ادي خنثی ( نول ) و حفاظتی (ارتمیلیمتر مـربع باشد ، هـ 10هاي فاز کمتر از چنانچه سطح مقطع هادي
تـوان از میلیمتر مربع و بیشتر می 10براي هاي فاز باید ازیکدیگر مجزا باشند و در مورد سطح مقطع هادي

  یک هادي مشترك بـه عـنوان هـادي خنثی (نول ) و حفاظتی استفاده کرد.
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 ( mm2 ): سطح مقطع سیمهاي به کار رفته در سیستم اتصال به زمین  3جدول 
 

 

 سیم مسی لخت سیم حفاظتی عایق دار سیم فاز
رشته اي 4کابل  سیم عایقدار  بدون حفاظ مکانیکی با حفاظت مکانیکی 

5/1  4 4 4 4 
5/2  4 4 4 4 

4 4 4 4 4 
6 6 6 4 4 
10 10 10 6 6 
16 16 16 10 10 
25 16 16 16 16 
35 16 16 16 16 
50 25 25 25 25 
70 35 35 35 35 
95 50 50 50 50 
120 70 70 50 50 
150 70 70 50 50 
185 95 95 50 50 
240  --- 120 50 50 
300  --- 150 50 50 
400  --- 185 50 50 

  
 

وجود شینه اتصال به زمین ( ارت ) در تابلوي اصلی الزامی است ، به طوري که سیم اتصال به زمین از 
  شود.هاي مختلف منتقل میالکترود به این شینه آمده و سپس از ترمینال اصلی به قسمت

  ی الزامی است .وجود شینه نول در تابلوي اصل
که در اکثر موارد مورد استفاده است ، اتصال شینه نول به شینه ارت در تابلوي اصلی  TN-C-Sدر سیستم 

  الزامی است . –و فقط در تابلوي اصلی  –
با توجه به اینکه شینه نول از طریق سیم اتصال زمین به بدنه تابلو وصل است ، براي تسهیل در عیب یابی 

  ي مقره عایق سوار کنند.آن را باید رو
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اي به صال به زمین ( ارت) به صورت دستهتوان از شینه اصلی اتهاي اتصال به زمین ( ارت ) را میسیم
  هاي فلزي هر جزء از تجهیزات وصل کرد .قسمت

ها به منظور کاهش مقدار ، اگـر این سیمارت فوالدي یـا مسی لخت در زمین هايدر صـورت دفن سیم
تصال به زمین ایستگاه در نظر گرفته شده باشد ( به عنوان الکترود محسوب شود ) ، باید حداقل در مقاومت ا

  سانتیمتري زمین دفن کرد . 25عمق 
  از سیم آلومینیوم نمی توان به عنوان سیم ارت دفن شده در زمین استفاده کرد.

  

  نکته :
  

ین استفاده کردکه در برابر تماس با خاك و از سیم آلومینیومی تنها در صورتی می توان در زیر سطح زم
  رطوبت حفاظت شده یا داراي غالف مناسب باشد.

هنگام دفن سیمهاي چند مفتولی باید دقت شود که مفتولها از یکدیگر جدا نشده و شکل اصلی سیم حفظ 
  شود .

مکانیکی نباشد ، اگر سیمهاي ارت مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت شده باشد ، اما داراي حفاظت 
  میلیمتر باشد. 16براي مس و فوالد گالوانیزه گرم ، سطح مقطع باید بیش از 

در صورتی که سیم مدفون در زمین در برابر خوردگی حفاظت نشده باشد ، سطح مقطع براي سیم مسی باید 
  میلیمتر مربع باشد . 50میلیمتر مربع و براي سیم فوالدي بیش از  25بیش از 

  میلیمتر کمتر باشد . 3م تسمه اي بی حفاظ دفن شده در زمین براي فوالد گالوانیزه نباید از ضخامت سی
  میلیمتر باشد . 2ضخامت سیم تسمه اي بی حفاظ دفن شده در زمین براي مس نباید کمتر از 

ا مواد بکار ، مواد به کار رفته در اتصاالت باید باتصال زمین ( ارت ) بـه الکترود هنـگام اتصال سیم اصـلی
  رفته در الکترود و سیم اتصال به زمین سازگار باشد تا میزان خورندگی گالوانیک به حداقل برسد .

مواد بکار رفته در اتصاالت باید از نظر استحکام مکانیکی مقاوم باشند و به گونه اي محکم اتصال را برقرار 
  نمایند .

ن باید از نوع اتصال دهنده مسی ، جوش یا پرچ باشد . اتصال الکترودهاي صفحه مسی به سیم اتصال به زمی
  محل این اتصال باید با پوشش ضخیمی از قیر یا مواد مناسب دیگر حفاظت شود .

وان از اتصاالت نوع فشاري تفتولی به سیم اصلی اتصال زمین میهاي چند مبراي اتصال انشعابی سیم
  ) استفاده نمود .کلمپ(

  متر را تحمل کنند . –نیوتن  20ها باید گشتاوري حداقل برابر اي پیچی ، پیچدر صورت استفاده از بسته
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در صورت استفاده از تسمه به عنوان سیم اتصال به زمین و اتصال آن به تجهیزات نباید تسمه را براي پیچی 
  که قطر آن از یک سوم پهناي تسمه بیشتر است ، سوراخ کرد . 

) ، TIGگاز خنثی ( –می تواند با استفاده از روشهاي جوش قوس تنگستن اتصاالت آلومینیوم به آلومینیوم 
) ، جوشکاري با گاز اکسی استیلن یا لحیم سخت یا لحیم سرد پرسی MIGگاز خنثی ( –یا جوش قوس فلز 

  ، اتصال پرسی و اتصال پیچی انجام شود .
  

 250لشی باشد و در ارتفاع حداقل اتصال بین آلومینیوم و مس باید از نوع پیچی ، جوش سرد و یا جوش ما
  میلیمتري از سطح زمین قرار گرفته باشد .

   

 600اتصاالت بین مس و مس می تواند با یکی از روشهاي لحیم کاري سخت فاقد روي با نقطه ذوب حداقل 
  درجه سانتیگراد ، پیچ کردن ، لحیم کاري فشاري ، جوشکاري حرارتی و جوشکاري پرس سرد انجام شود .

گام اتصال سیم اتصال به زمین (ارت )  به تجهیزات ، اگر فلز رنگ شده باشد ، باید هنگام وصل به هن
  هاي فلزي گالوانیزه ، قلع اندود کرد .قسمت

در تأسیساتی که اتصال سیم همبندي اتصال زمین به تجهیزات در معرض خوردگی قرار دارد ، باید از طریق 
  ا لفاف حفاظتی مناسب این اتصاالت حفاظت شوند .رنگ ماستیک قیري یا لفاف قیري ی

اتصاالت زمین به برقگیرها باید داراي سطح مقطع کافی بوده و تا حد  امکان راست و مستقیم باشد و این 
 -که باعث افزایش امپدانس ضربه می شوند –اتصاالت نباید از لوله هاي آهنی یا سایر اجزاي آهنی یا فوالدي 

  بگذرد.
م اتصال به زمین به تجهیزات تا حد امکان باید به گونه اي باشد که سطوح تماس در یک صفحه اتصاالت سی

  قائم قرار گیرند .
در مواردي که از غالف فلزي و زره فلزي کابل استفاده شود ، غالف و زره باید با  لحیم کاري به یکدیگر 

 ه زره انجام شود .همبندي شده و اتصال اصلی هادي حفاظتی به کابل با لحیم کاري ب

  

  اندازه گیري مقاومت الکتریکی الکترود زمین •
وزه مقاومت کند و به اصطالح حخاکی است که الکترود را احاطه می، مقاومت حجم منظوراز مقاومت الکترود
  شود .الکترود زمین گفته می

ه هیچ عنوان امکان جدا هنگام اندازه گیري مقاومت الکتریکی الکترودهاي اتصال به زمین ، در صورتی که ب
سازي الکترودها و اندازه گیري مقاومت الکتریکی مستقل آنها وجود نداشته باشد ، با در نظر گرفتن کلیه 

  ، اندازه گیري مقاومت کل کافی است .ایمنی و حصول اطمینان از پیوستگیاصول 
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نوان باز کردن نول ورودي ( نول هنگام اندازه گیري مقاومت الکتریکی الکترود اتصال به زمین ، به هیچ ع
  .اداره برق ) مجاز نیست

ه آنها ، با حصول اطمینان از پیوستگی همهاي اتصال به زمین متعدد هستنددر کارخانه هایی که داراي چاه
  .شودمقاومت کل اندازه گیري می

اندازه گیري شود و در  ل، ابتدا باید مقاومت ک هایی که قطع برق آنها به هیچ عنوان مجاز نیستدر کارخانه
صورتی که این مقدار زیر یک اهم باشد ، با اطمینان از همبندي کامل می توان چاهها را تک تک از مدار 

  خارج کرد و مقاومت الکتریکی مستقل آنها را اندازه گیري نمود .
مجاز دارند ، با در نظر در کارخانه هایی که الکترودهاي قابل قبول چاه و اسکلت فلزي توأماً مقاومتی زیر حد 

  شود .ارد ایمنی و پیوستگی موضوع حل میگرفتن کلیه مو
هرگاه براي « اهم قابل قبول است.  2ت بیش از در شرایط اضطراري و استثنایی با تبعیت از رابطه ذیل مقاوم

زمین ( از مجري مقررات ثابت شود که در یک منطقه ، مقاومت اتصال اتفاقی بین یک هادي فاز و جرم کلی 
 7راه تماس مستقیم هادي فاز با زمین یا هادیهاي بیگانه که به هادي خنثی یا حفاظتی وصل نیستند) از 

اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی در آن منطقه  2اهم بیشتر است ، مجري مقررات می تواند به جاي 
 : مقدار جدیدي را که از رابطه ذیل بدست می آید ، مجاز اعالم کند

50
50

0 −U RS < RE ×  

  که در آن :
RS =  اهم ) بر حسب اهم 2مقاومت کل مجاز جدید ( به جاي  

= RE ( مقدار تجربی آماري ) مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین  
= U0  ) ولت در موارد عادي ) بر حسب ولت 220ولتاژ اسمی بین فاز و خنثاي سیستم  
  ر حسب ولتولتاژ مجاز تماس ب 50 =

  

 اتصال به زمین تجهیزات تولید برق •

اتصال به زمین تجهیزات تولید برق براي محدود کردن پتانسیل هادیهاي حامل جریان نسبت به جـرم کلی 
زمین انجام می شود و این کار به منظور حفاظت در بـرابر خطر برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم 

  ضروري است .
هاي هادي بیگانه به ترمینال اصلی رق از طریق اتصال بدنه هاي هادي مولد و قسمتحفاظت از مولدهاي ب

  اتصال به زمین انجام می شود .
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شود و در موارد مقتضی به رود اتصال به زمین مستقل متصل میترمینال اصلی اتصال به زمین به یک الکت
  گردد.ه زمین مربوطه به تأسیسات وصل میسایر امکانات اتصال ب

ر مواردي که تأسیسات با بیش از یک منبع انرژي تغذیه شوند( مانند برق شهر و یک مولد ) سیستم اتصال د
به زمین باید طوري طراحی شود که هر یک از منابع بتوانند مستقل از منابع دیگري کار کنند و اتصال به 

  زمین خود را حفظ کنند.
کند ، اتصال به زمین زیع برق عمومی را تغذیه میه توبهتر است براي هر مولدي که تأسیسات متصل به شبک

  مستقل انتخاب شود .
هاي مولد فشار ضعیف سنکرون یا آسنکرون که با برق شبکه تحریک می شود ، اگر در سیم درماشین

پیچهاي ماشین نقطه خنثی وجود داشته باشد ، این نقطه نباید اتصال زمین شود و بدنه هاي هادي و 
  بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال به زمین تأسیسات وصل شوند. قسمتهاي هادي

در مورد مولد هایی که می توانند مستقل ازمنبع برق شبکه کار کنند ، اگر تنها یک مولد وجود داشته باشد ، 
هر دو اتصال زمین حفاظتی و اتصال زمین سیستم از طریق وصل نقطه خنثاي مولد به بدنه مولد و 

دي بیگانه به یک ترمینال اصلی اتصال زمین با استفاده از یک الکترود اتصال زمین مستقل قسمتهاي ها
  ایجاد شوند. 

در مورد مولدهایی که به عنوان منبع ذخیره یا منبع اضطراري بکار می روند ، گر تنها یک مولد فشار ضعیف 
تهاي هادي در دسترس وقسمتهاي وجود داشته باشد ، نقطه خنثاي سیم پیچهاي آن ، بدنه مولد، کلیه قسم

هادي بیگانه باید به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل شوند و این ترمینال اتصال زمین باید به یک الکترود 
  اتصال به زمین مستقل وصل گردد.

بدنه هاي مولد و  ر متصل باشند ، اتصل زمین حفاظتیدر صورتی که چند مولد به طور موازي به یکدیگ
ي مربوط به آن ، مشابه اتصال زمین مربوط به یک مولد خواهد بود. ولی اتصال زمین سیستم قسمتهاي فلز
هاي هاي دوار قرارخواهد داشت (به دلیل امکان وجود جریان در سیمها ، تحت تأثیر جریانبراي سیم پیچ
  اتصال زمین).

به طور موازي به  مولد کههاي چند براي رفع مشکل جریان جاري شده در سیم اتصال به زمین سیم پیچ
  هاي ذیل را می توان بکار برد:اند ، روشیکدیگر وصل شده

  الف) وصل یک ترانسفور ماتور اتصال زمین خنثی بین فازها و زمین ؛     
  ب  ) وصل نقطه خنثاي مولدها به یکدیگر و اتصال نقطه خنثاي یک مولد به سیم ارت ؛     
ور مـناسب در مـحل وصـل خنثـاي هـر مـولد کـه بـاعث تضعیف ج  ) استفاده از یک رآکتـ     

  جـریانهـاي   
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  فرکانس باال شود ، بدون آنکه امپدانس قابل توجهی را در فرکانس اصلی از خود نشان دهد.      
در مـولدهاي سه فاز سیار فشار ضعیف ، سیم پیچهاي مـولدي را که تـازه از کارخانه تـحویل داده شده انـد 
، نمی توان بـه بدنه مـاشین وصل کرد. در ایـن حالت ترمینالهاي سه فاز و اتصاالت نقطه خنثی باید 
جداگانه به جعبه ترمینال مولد یا پریز خروجی وصل شوند. همچنین نقطه ستاره سیم پیچهاي مولد باید به 

  یک نقطه مرجع مشترك وصل شود.
  نکته :

هاي فلزي در دسترس، زیر بدنه یا شاسی وسیله نقلیه و کلیه قسمت نقطه مرجع مشترك از اتصال بدنه مولد
شود و در صورت امکان باید به نقطه اتصال زمین هم وصل هاي حفاظتی بـه یکدیگر ایجاد میکلیه سیم

  شوند.
در مـولدهـاي سیار سه فـاز فشار ضعیف بهتر است که جعبه تـرمینال یـا پریز خروجی داراي پنج اتصال 

   .: یک اتصال مجزا براي سیم اتصال زمین و چهار اتصال عادي براي سه فاز و نولباشد 
در مولدهاي سیار سه فاز فشار ضعیف چنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد ، از مولدها باید صرفاً براي 

  ته شود .تأمین بارهاي سه فاز متعادل استفاده کرد و اتصال چهارم براي سیم اتصال زمین در نظر گرف
در مولد هاي سیار سه فاز فشار ضعیف با چهار اتصال ، اتصال چهارم و سیم آن نباید به عنوان سیم مشترك 

) مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا در صورت قطع این سیم احتمال بروز خطر وجود خواهد  PENنول ( –ارت 
  است .

حل مـولد ضروري است و بین نقطه خنثی و اتصال بـین نقطه مـرجع مشترك و اتصال زمین واقعی در م
  اتصال زمین در محل مصرف از وسیله حفاظتی جریان پسماند نباید اتصال برقرار شود.

هاي هاي سه فاز بهتر است داراي چهار رشته باشند و به پرده فلزي قابل انعطاف یا زرهی از سیمکلیه کابل
  ال به زمین مورد استفاده قرار گیرند .فوالدي مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سیم اتص

هاي فوالدي باشد تا در مولد هاي تک فاز نیز باید کابل مجهز به پرده فلزي قابل انعطاف یازرهی از سیم
  بتواند به عنوان یک هادي حفاظتی مجزا عمل کند .

د ، دستیابی به یک در مواردي که به دلیل طوالنی بودن کابل ، مقاومت زره یا پرده فلزي آن افزایش یاب
و  رشته اي براي سه فاز ( شکل می سازد ، باید از کابل پنجامپدانس پایین براي حلقه اتصال به زمین را م

ورت موازي با پرده اي براي تک فاز ) استفاده شود ، به طوري که سیم اضافی را بتوان به صکابل سه رشته
  فلزي وصل نمود
ها باید از نوعی انتخاب شوند که روکش آنها در یا غالف سیمی ، این کابل هاي فاقد پرده فلزيدر مورد کابل

  بـرابـر سایش مقاوم باشد و به سیم اتصال بـه زمـین جداگانه مجهز باشد.
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توان می ها و تجهیزات در معرض خـطر آسیب دیـدگی قـرار گیرند،در مـواردي کـه ممکن است کابل
) پیش بینی کرد . این وسیله  RCDله حفاظتی جـریان پسماند ( نوعی حفاظت تکمیلی را به کمک وسی

نه تنها باید هنگام وقوع اتصالی بین سیم فاز و اتصال زمین یا بـدنه فلزي عـمل کند ، بـلکه باید خطر برق 
جهیزاتی را کـه هاي بـرقدار کـابلهاي آسیب دیـده فـاقد زره یـا تگرفتگی ناشی از تـماس افـراد با سیم

  اند، کاهش دهد .مالً تـوسط محفظه فـلزي پوشیده نشدهکا
 

  اتصال به زمین داربستهاي موقت و سازه هاي فلزي •
سازه هایی که به کمک اتصال پیچی یا بستهاي پیچی سوار می شوند ، با توجه به تعداد اتصاالت ، 

ه موقت فلزي را به نحوي مسیرهاي متعددي با مقاومت نسبتاً مطلوب ایجاد می کنند ، اما نباید این ساز
  موثر متصل به زمین دانست .

در صورتی که سازه هاي موقت حامل مدارهاي روشنایی یا مصارف کوچک باشد، توصیه می شود که سازه 
  با سیم حفاظتی همبندي شود .

  ) باشد ، نیازي به همبندي نیست .ACولت ( 50در سازه هاي موقت چنانچه ولتاژ کار مدار کمتر از 
)، سازه فلزي به عنوان قسمتی از هادي بیگانه محسوب ACولت ( 50ي استفاده از ولتاژ کار بیشتر ازبرا

  شده و باید با سیم حفاظتی همبندي شود .
در صورتی که سازه موقتی در کنار ساختمان بلندي نصب شده باشد ، این سازه فلزي موقت باید در برابر 

ه موقت فلزي در برابر صاعقه ، باید این سازه ، هم در باالترین صاعقه نیز حفاظت شود .براي حفاظت ساز
یک یـا چـند سیم حفاظتی وصل نقطه نزدیک به ساختمان و هم در سطح زمین و یا در نزدیکی آن به 

  شود 
سازه هاي فلزي موقت ممکن است براي حفاظت کافی در برابر صاعقه به الکترودهاي ارت جداگانه نیاز 

  .هاي موقت بـستگی داردها و پـایهاین امـر به ساختار پی باشند که داشته
  حریم مجاز شبکه هاي هوایی: •

فاصله افقی هر شبکه هوایی از شبکه هوایی مجاور یا از ساختمان مجاور یا دیوار پیاده روها و یا درختان 
وط و اشخاص دو اطراف نباید از حداقل استاندارد شده کمتر باشد . در شبکه هاي هوایی جهت حفاظت خط

  : وزارت نیرو عبارتند از 6و  5حریم داریم که اندازه هاي مجاز هر یک مطابق استاندارد شماره 

 20فاصله افقی یک شبکه از شبکه مجاورش به عنوان مثال براي شبکه تا سطح  حریم مجاز درجه یک :
  متر می باشد . 5کیلوولت حداقل 

   ها یا دیوار پیاده روها یا درختان اطرافکه از ساختمانفاصله افقی یک شب حریم مجاز درجه دو :
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  ولت می باشد. 20متر براي شبکه  3متر براي فشار ضعیف ،  3/1می باشد که حداقل باید 
فاصله مجاز نزدیک شدن به دستگاههاي برقدار براي ایمنی کامل همه باید در حداقل مقادیر زیر مراعات 

این حدود الزامی داشته باشد باید افراد ورزیده را بکار گماشت . این حدود  شوند . و در مواردي که تجاوز از
هاي کمترین فاصله است که باید بین هر یک از اعضاء بدن یا وسایل فلزي که با بدن تماس دارند و سیم

  برقدار وجود داشته باشد.
  کمترین فاصله مجاز براي نزدیک شدن ( متر)  ولتاژ نامی بین دو فاز

  متر 6/0  ولت 14000ا ت 600

  متر 9/0  ولت 27000تا  14000

  متر 2/1  ولت 47000تا  27000

  متر 5/1  ولت 115000تا  47000

  متر 1/2  ولت 230000تا  115000

  متر 3  ولت 345000تا  230000

  متر 5/4  ولت 600000تا 345000
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  نصب عالمت مشخصه ( پالك ): •
تجهیزات الکتریکی باید یک صفحه مشخصات پالك داشته باشند که داراي نام تولیدکننده ، عالمت  -

  ول تولید کننده آن تجهیزات معین باشد.یم تشریحی دیگر باشند تا مقام مسئتجاري یا عال
ب ، توان و سایر مشخصات نامی تجهیزات الکتریکی باید به یک روش مناسب روي آن نصولتاژ، جریان -

  شود.
  جنس صفحه مربوط به مشخصات دستگاه ( پالك ) باید در برابر شرایط محیطی مقاوم باشد.

صفحه مربوط به مشخصات دستگاه نباید از روي دستگاه برداشته شود ، روي آن نباید پوشانده و یا نقاشی  -
  شود.

 

  )RCD -کلیدهاي محافظ جانهاي نشت جریان(رله •
براي حفاظت از افراد در برابر تماس مستقیم و غیر   )RCD -محافظ جانکلیدهاي هاي نشت جریان(رله

هاي زیر تشکیل شده از بخشکند و رود و در صورت تشخیص نشتی جریان، برق را قطع میمستقیم بکار می
 است:

ي ردیابی جریان نشتی را برعهده دارد این قسمت  وظیفه (Detector) :آشکارسازجریان نشتی -
  انجام می شود. (CT)جریان توسط یک ترانس 

جریان نشتی در مدار را با جریان حد که همان حساسیت  (Measuring) :گیرجریان نشتی اندازه -
  .کند کلید و یا آستانه قطع است، مقایسه می

بیشتر از حساسیت کلید محافظ جان  اگر نشتی اندازه گیري شده،  (Tripping) :واحد قطع مدار -
 ند.ک  باشد، مدار را قطع می

  
  
  
  
  
  
  
  

  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٧٢ 
 

 
 

  ) :RCDسیم کشی (  •
به عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین براي حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوع  RCDاستفاده از  -
  توان از آنها استفاده نمود.ت و فقط به عنوان حفاظت مضاعف میاس
که   mA 300و  mA 10  ،mA 30 ، mA 100ها عبارتند از  RCDمقادیر استاندارد جریانهاي نامی  -

میلی آمپر در نظر گرفته شود و حداکثر مقدار جریان  30حداکثر مقدار این جریان براي حفاظت افراد باید 
  میلی آمپر باشد. 300براي جلوگیري از آتش سوزي باید  RCDنامی 

  ها باید به موارد زیر توجه شود: RCDدر انتخاب  -
  )TNCSیا  IT,TT*نوع سیستم اتصال به زمین ( 

  *فرکانس و ولتاژ تغذیه 
  به آن متصل است  RCD*ماگزیمم جریان باري که 

  *نوع بار
* نوع حفاظت مورد نیاز ؛ منظور از حفاظت مورد نیاز یکی از موارد ذیل است ؛ جلوگیري از آتش سوزي ، 

در برابر  و یا حفاظت ACحفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم ، حفاظت در برابر جریانهاي نشتی 
 DCو AVهر دو نوع جریان نشتی 

  هاي مختلف و پیاپی براي مدارهاي مختلف  RCD* نیاز یا عدم نیاز به استفاده از 
- RCD  ها قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانی معین و منظم باید آزمایش شوند تا از صحت

  عملکرد آنها اطمینان حاصل شود
 30ثابت با جریان نامی حداکثر  RCDکی در کارگاههاي ساختمانی باید به یک تمام تجهیزات سیار الکتری

  میلی آمپر مجهز شوند.
ها به عنوان حفاظت مضاعف ( به  RCDدر مکانهاي مرطوب که احتمال شوك الکتریکی باالست ، باید از  -

ویخانه هاي بیمارستانها همراه اتصال به زمین ) استفاده کرد . مانند ماشین هاي رختشویی ( از جمله رختش
  و 

  هتل ها ) ، کتریهاي برقی ، دستگاههاي یخ ساز ، دستگاههاي موجود در آشپزخانه ها و همچنین حمامهاي 
  کارخانه ها 

در جوشکاري دستی ، جریان نشتی بین سیم الکترود جوشکاري و سیم برگشتی به زمین منجر به قطع  -
  مجاز نیست . RCDري دستی استفاده از خواهد شد. لذا در جوشکا RCDشدن پیاپی 
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  اده از تجهیزات الکتریکی و سیم کشی :نصب و استف •
معین باید متناسب با آن هدف یا کاربرد خاص باشند و با  تجهیزات مورد استفاده براي هدف یا کابرد  -

  استانداردهاي الکتریکی مطابقت داشته باشند.
ز نظر نوع ، اندازه ، ولتاژ ، ظرفیت جریان و موارد استفاده خاص تجهیزات و دستگاههاي الکتریکی باید ا -

  مشخص و طبقه بندي شوند.
مشخصات تجهیزاتی که براي قطع جریان در سطوح جریان ناشی از عیب مدار بکار می روند ، باید با ولتاژ  -

  .نامی مدار و جریانی که در ترمینالهاي خط تجهیزات جاري است ، مطابقت داشته باشند
هیچ یک از سیمها ، هادیها و یا تجهیزات الکتریکی نباید در مکانهاي مرطوب یا خیس قرار داده شوند ؛  -

مگر اینکه به طور مشخص براي کاربرد در چنین محیطهایی ساخته شده باشند . مثل تجهیزات مجاور 
  استخرهاي شنا و نواحی ساحلی.

ریکی نباید در معرض گازها ، فیومها ، بخارات ، مایعات یا ها ، هادیها یا تجهیزات الکتهیچ یک از سیم -
عوامل خورنده دیگر قرار گیرند ؛ مگر اینکه به طور مشخص براي کار در چنین محیط هایی طراحی و 

هاي بسته بندي گوشت ، انبار کودهاي شیمیایی ، نمک و مواد اولیه ساخته شده باشند . مثل محیط
  شیمیایی.

هاي دیگر پنجره و منافذ بالاستفاده در جعبه تقسیم ها ، تابلوهاي برق ، کابینتها و محافظهر گونه درب و  -
  تجهیزات الکتریکی باید بسته شوند تا حفاظت الزم تامین شود.

ها و سطوح ، عایقهاي سیم کشیاي اصلی ، ترمینالههاي داخلی تجهیزات الکتریکی شامل شینهقسمت -
ها ، گچ ، ساینده ها یا مواد خورنده مواد خارجی مثل رنگ ، پاك کننده شند و یا بادیگر نباید صدمه دیده با

  دیگر آلوده شوند.
، باید طوري نصب شوند که دیوارها و موانع دیگر مانع ریکی که داراي منافذ تهویه هستندتجهیزات الکت -

  گردش آزاد هوا نشوند.
  ئن باشد و به هادیها صدمه نزند.ها باید یک اتصال مطماتصال سیمها به ترمینال -
  اتصال سیمها یا کابلها به یکدیگر باید با ابزار مناسب انجام شود. -
  اتصال سیمها یا کابلها به کمک جوش یا لحیم با یک فلز یا آلیاژ زودگداز مجاز است . -
  ه شوند.ها باید با یک ماده عایق متناسب با آن سیم پوشاندهمه اتصاالت و انتهاي آزاد سیم -
هاي برقدار روباز دارند ، باید عالیم هاي حفاظت شده دیگر که قسمتدر محل ورود به اتاقها یا محل -

  هشدار دهنده مبنی بر ممنوع بودن ورود افراد غیر مجاز نصب شود.
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ا ، محل نگهداري ترانسفورماتور محل قرار گرفتن تجهیزات الکتریکی با ولتاژهاي فشار ضعیف مثل پسته -
  نباید براي انبار کردن اشیاء متفرقه استفاده شود. و...
در اطراف تجهیزات الکتریکی باید فضاي کار مناسب براي عملکرد ایمن و نگهداري آنها در نظر گرفته  -

  شود.
  براي دسترسی به فضاي کار اطراف تجهزات الکتریکی حداقل با یک ورودي مناسب در نظر گرفته شود. -

  ضد انفجار:الکتریکی لوازم  •
اند ؛ به طوري که این محفظه قابلیت مقاومت در برابر ستند که داخل یک محفظه محصور شدهلوازمی ه

را داراست . همچینن این محفظه  )که ممکن است داخل آن اتفاق بیفتد (انفجار ناشی از گاز یا بخار مشخص
صار در اثر جرقه یا انفجار گاز یا بخار قابلیت جلوگیري از شعله ور شدن یک گاز یا بخار معین در اطراف ح

  کند که یک محیط آتش گیر نمی تواند شعله ور شود.را دارد و در دماي محیطی کار می درونی
هاي کنند ، باید به یکی از روشولت کار می 50از دار تجهیزات الکتریکی که با ولتاژهاي بیش قسمتهاي برق

  : زیر در برابر تماس تصادفی محافظت شوند
  قرار دادن در یک محفظه یا تابلوي مناسب - 1
قرار دادن داخل یک اتاق یا حصارهاي مشابه ، به طوري که فقط افراد ذیصالح به آن دسترسی داشته  - 2

  باشند.
ا و همحصور کردن توسط تیغه هاي دایمی به طوري که از دسترسی افراد متفرقه دور باشد و اندازه  درب - 3

ها با هاي برقدار و یا تماس هادياي باشد که از تماس تصادفی افراد با قسمتها به گونهمحل قرار گرفتن آن
  آنها جلوگیري می شود.

  قرار دادن روي یک سکوي مناسب  - 4
  متر 5/2قرار دادن در ارتفاع بیش از  - 5
ید روشنایی کافی براي تمام فضاي کار اطراف تجهیزات سرویس دهی ، تابلوکلیدها یا مراکز کنترل موتور با -

  در نظر گرفته شود.
در اتاقهاي تجهیزات برق ، کنترل روشنایی نباید به صورت خودکار انجام گیرد و امکان کنترل دستی آن  -

  باید فراهم شود.
تجهیزات الکتریکی خارج از ساختمان باید در داخل حصارهاي مناسبی نصب شوند به طوري که از تماس  -

  هاي لوله کشی حفاظت شوند.ز یا وسایل حمل ونقل یا نشتی سیستمتصادفی افراد غیر مجا
ها از سیم ، ساختمان یا هر سازه دیگر باید وسیله اي براي قطع کلیه هاديدر محل ورودي برق به کارگاه -

  هاي ورودي برق تعبیه شود.
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  وسیله قطع برق ورودي باید تا حد امکان به محل ورودي برق نزدیک باشد. -
فیوزهاي ورودي برق ،  همه فیوزهایی که در دسترس افراد غیر مجاز قرار دارند و نیز همه فیوزها و  به جز -

  قطع کننده هاي حرارتی باید به وسایل قطع جریان اضافی تجهیز شوند.
وسایل قطع اضافی باید در محلی قرار گیرند که دسترسی سریع به آنها توسط همه کارکنان در زمان وقوع  -

  مکان پذیر باشد.مشکل ا
وسایل قطع جریان اضافی باید در محلی نصب شوند که در معرض صدمات فیزیکی نباشند. نصب این  -

  ها و باالبرها ممنوع است .وسایل در محل عبور لیفتراك
به دلیل امکان جرقه زنی فیوزها و قطع کننده هاي مدار ، نگهداري مواد سریع االشتعال در مجاورت  -

  طع کننده هاي مدار ممنوع است .فیوزها و ق
  حصارها و حفاظهاي فلزي تجهیزات الکتریکی باید اتصال به زمین موثر داشته باشند. -
ها و مسیرهاي فلزي عبور کابلها باید اتصال به زمین موثر ها ، حفاظهاي فلزي سیمسینی هاي فلزي کابل -

  داشته باشند.
  ال زمین مطمئن مجهز شوند.کلیه جعبه تقسیم هاي فلزي باید به اتص -
  همه اشیاء  فلزي در دسترس ثابت باید به سیستم اتصال به زمین مطمئن وصل شوند . -
  هیچ سیمی نباید از داکتهاي مخصوص خروج  ذرات گردوغبار یا بخارات آتش گیر عبور داده شود. -
  هیچ سیم موقت یا دایمی نباید از داکتهاي مخصوص تهویه عبور کند. -
  تفاده از سیم کشی هاي موقت فقط در طول دوره ساخت ، تعمیرات یا تغییرات و یا تخریب مجاز است .اس -
  بالفاصله پس از تکمیل ساختمان یا علمیات اجرایی روي  آن ، سیم کشی موقت باید جمع آوري شود. -
ز ادامه داشته رو 90سیم کشی موقت براي چراغهاي تزئینی به مناسبت جشنهاي مختلف نباید بیش از  -

  باشند.
  در انتخاب ضخامت سیمها باید تمام موارد زیر مورد توجه قرار گیرند: -
  ولتاژي که سیم باید تحمل کند. - 1
  جریان الکتریکی عبوري از سیم ها . - 2
  افزایش دما و رطوبت و عوامل محیطی دیگر. - 3
  محل استفاده سیم  - 4
اثر ساییده شدن به لبه هاي تیز ورودي به تابلوها و جعبه تقسیم ها در براي جلوگیري از صدمه دیدن کابل -

، ببندد و در کندسوراخی را که از آن عبور می ها باید از کلمپهاي الستیکی استفاده شود. این وسیله باید
  عین حال حفاظت الزم براي جلوگیري از سایش کابلها بوجود آورد. 
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) داشته باشد به High Voltageبرق باید بر چسب دایمی ( هاي فشار قوي پوشش تابلوهاي در سیستم -
  طوري که کامالً قابل رویت باشد.

تابلوهاي برق ، جعبه تقسیم ها و نظایر آن که در مکانهاي مرطوب نصب می شوند ، باید طوري باشند که  -
  از نفوذ رطوبت به داخل آنها و تجمع آب جلوگیري شود.

هاي مرطوب باید از نوع مقاوم در برابر کننده هاي مدار مورد استفاده در محیط کلیدها ، تابلو کلیدها وقطع -
  شرایط جوي انتخاب شوند.

هاي برقدار بدون روکش هستند ، باید در جایی قرار گیرند که در معرض تابلو کلیدهایی که داراي قسمت -
  رطوبت نباشند.

اي که داراي ستند ، باید در یک اتاق یا محفظهه تابلو کلیدهایی که داراي قسمتهاي برقدار بدون روکش -
قفل باشد و یا در محوطه حصارکشی شده نصب شوند و کلید قفلها باید تحت کنترل باشد تا فقط افراد 

  آموزش دیده ذیصالح مجاز به ورود به محوطه باشند.
  وسایل حفاظت فردي افراد برق کار: •

  و بدون دکمه و زیپ فلزي باشد. لباس کار افراد برقکار باید از پارچه نخی -
لباس کار افراد برقکار تا حد امکان باید فاقد الیاف پالستیکی یا داراي درصد بسیار کمی باشد تا قابلیت  -

  اشتعال آن پایین آید.
ها و دکمه هاي لباس کار باید تا حد امکان داراي آستین بلند و دکمه سرمچ باشد و هنگام کار آستین -

  اشد.لباس بسته ب
کفش کار افراد برق کار باید بدون پنجه آهنی یا فوالدي باشد و تا حد امکان از رویه چرمی و کف  -

  ها را بپوشاند. پا الستیکی آجدار استفاده شود و ساق آن نیمه چکمه یا پوتین باشد تا
از ایجاد شوك  کاله ایمنی برق کاران باید در مقابل جریان الکتریسیته عایق الزم را داشته باشد تا -

  الکتریکی در ناحیه سر پیشگیري شود.
  براي کار بر روي شبکه هاي برق باید از دستکش الستیکی عایق با قدرت عایقی مناسب  استفاده شود. -
دار دستکش باید داراي ساق بلند باشد تا مچ و قسمت باالي آن را براي کار بر روي شبکه هاي برق -

  بپوشاند.
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  شمفصل ش

  
  

  
  

  اهمیت و لزوم استفاده از

  وسایل حفاظت فردي
Personal Protective Equipment(PPE) 
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  ریف اتع

   وسیله حفاظت فردي :
آمیز در محل کار آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطرهاي است که براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیانوسیله

  شود.توسط فرد استفاده می
  مقرراتقوانین و 

  قانون کار جمهوري اسالمی ایران 90ماده 
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات 
وسایل را برحسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  ارند و پس از تأیید ، به ساخت و یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.پزشکی ارسال د
  قانون کار جمهوري اسالمی ایران 91ماده 

این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی  85کارفرمایان و مسؤوالن کلیه واحدهاي ماده 
وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، 

قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندو در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی 
نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردي و اجراي 

  باشند.مربوطه کارگاه می هايدستورالعمل
  1390آیین نامه وسایل حفاظت فردي مصوب شورایعالی حفاظت فنی 

  ماده  92فصل شامل  4در 
  کاربرد وسایل حفاظت فردي

پیش از استفاده از وسایل حفاظت فردي باید کلیه اقدامات تکنیکی و مهندسی و نیز سازمانی براي حذف یا 
آور هرگاه پس از انجام تمامی تمهیدات ممکن، هنوز درصدي از عوامل زیانکاهش مواجهه با خطر صورت پذیرد و 

غیرقابل قبول براي محیط کار باقی ماند، استفاده از وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار و خطر موجود، به 
  عنوان آخرین مرحله ضروري است. 

آور است. سپس، بر اساس و عوامل زیانگام اول در انتخاب وسایل حفاظت فردي، آنالیز و ارزیابی خطرات 
  پذیرد:اطالعات تکمیلی شامل موارد ذیل انتخاب الزم صورت می

ü سازماندهی محل کار  
ü  شرایط آب و هوایی  
ü خطرات دیگر غیر از آنچه که مدنظر وسیله حفاظت فردي منتخب است  
ü هاي کاربرویژگی  
ü المتی کارگران بگذاردتواند اثرات سوء بر روي سزمان کار و سایر شرایطی که می 
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  هاي عمومی وسایل حفاظت فرديویژگی
هاي مشترکی برخوردار و سپس به فراخور نوع وسیله و کاربرد آن داراي کلیه وسایل حفاظت فردي باید از ویژگی

ها هاي عمومی آننامه وسایل حفاظت فردي مرتبط با ویژگیهاي اختصاصی باشند. برخی از مواد آیینویژگی
  رتند از:عبا

وسایل حــفاظت فــردي باید عاري از هرگونه لبـه تیز، زائده، شکستگی و یا دیگر عیــوب باشد.  •
  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 11(ماده 

وکارایی  تغییري در خصوصیات یشرایط محیط اي باشد کهجنس کلیه وسایل حفاظت فردي باید به گونه •
  ه وسایل حفاظت فردي)نامآیین 12(ماده. ها ایجاد نکندآن

اي باشد بدن هستند باید به گونه با پوست مستقیم که در تماس جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردي •
  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 13(ماده . پوست نگردد موجب تحریک و حساسیت که

وده وسالم، بهداشتی، گیرد باید متناسب با نوع کار بوسایل حفاظت فردي که در اختیار کارگران قرار می •
  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 14تمیز، کامل و آماده استفاده باشد. (ماده

  اي پایدار، بایست بر روي تـمامی وســایل حـفاظت فردي به گونهاطالعات مشروحه ذیل می •
 گذاري گردد و به وضوح قابل رویت باشد: نشانه

 نام یا عالمت مشخصۀ کارخانۀ سازنده - الف
 نام کشور سازنده -ب
 و در صورت نیاز تاریخ انقضاءساخت  ماه سال و - ج
   کاربردنوع  -د
  استانداردي که بر اساس آن ساخته شده است -ھ

  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 15(ماده
بایست به همراه کننده وسایل حفاظت فردي میو یا هر نوع اطالعات مورد نیاز مصرف روش استفاده •

  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 16گردد. (ماده محصول ارائه 
وسایل حفاظت فردي باید براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تأمین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار  •

 نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 17گردد. (ماده 
 
 
 
 
  

  انواع وسایل حفاظت فردي 
  کاله ایمنی

هاي ساختمانی و جنگلداري نعت برق، کارگاهها در صنعت نظیر معدن، صدر اکثر کارگاه
ترین خطرات ناشی از صدمات مکانیکی ناشی از سقوط اشیاء خطر صدمه به سر کارگران همواره وجود دارد. جدي
  از باال و یا برخورد سر کارگر با اشیاي ثابت هستند. 

  کند. هاي باالي سر در مقابل صدمه محافظت میکالهی است که از قسمت
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هاي ایمنی با توجه به نوعشان حفاظت از سر را در برابر عوامل خطرناك دیگر مانند شوك الکتریکی، نیروهاي کاله
  کنند. فشاري معکوس، پاشش ذرات فلز مایع و دماي باال تأمین می

هاي چشم و توان به عنوان ابزار نصب وسایل حفاظت فردي دیگر از جمله محافظهاي ایمنی را میهمچنین کاله
صورت، تجهیزات محافظ دستگاه تنفسی، محافظ گردن و تجهیزات 

  پشتیبانی مانند المپ بکار برد. 
  هاي مختلف کاله ایمنیقسمت

کاله را تشکیل  یمحکم که شکل کلی با سطح نرم ول يا ماده : پوسته
  دهد. یم

  اطراف پوسته هکنار :لبه

از  یمشخص ياز وسایل که در جا یکامل همجموع :تجهیزات داخل کاله
 شود.  یم يسر قرار گرفته است و سبب جذب انرژ يکاله بر رو

  گیرد. یقرار م یاز تجهیزات کاله که دور تا دور سر و پیشان یتمقس :بند سر

  گیرد. یسر و در زیر کاله قرار م هکاس يکه بر رو یقسمت قابل تنظیم یا ثابت از تجهیزات کاله ایمن :کالف

آن پشت سر و  يها بوده و جاشوك ها وذب ضربهااست که ج ییا هر نوع بند محافظ یمبند چر :بند ضربه گیر
 بند سر قرار دارد.  يبر رو

پوسته کاله  یداخل هبوده و در الی یجنبش يذب انرژاساخته شده که در حین ضربه ج ياز مواد :الیه محافظ
  شود.یبکار گرفته م یایمن

کاله واقع شده و امکان گردش هوا را در آن فراهم  هست که در پوستا یهایسوراخ :هاي تهویه هواسوراخ
  کند. می

گردن و وسایل اتصال  د پشتـچانه، محافظ گردن، بنـی د چرمـاز کاله را مانند بن یهر جزی: وسایل جانبی
   نامند.می یوسایل جانب رود،یبکار می براي نصب المپ و کابل را که براي منظور خاص

  
 

  هاویژگی
ساخت کاله، باید با کیفیت باال و بادوام باشد. بدین صورت که پس از قرار گرفتن  دراستفاده مورد واد م •

در شرایط محیطـی مثل نور خورشید، سرما، گرد و غبار، لرزش، باران و تماس با پوست نباید تغییري در 
با سر است، نباید از موادي  براي آن بخش از تجهیزات کاله که در تماسخصوصیات مربوط به آن حاصل شود. 

 استفاده شود که در تماس با پوست موجب تحریک و حساسیت گردد. 

پوسته بایستی تا آنجا که ممکن است از لحاظ قدرت و استحکام در همه جاي کاله یکنواخت باشد و یک ناحیه  •
هایی که در ا برآمدگیبخصوص نباید تقویت شده و محکم شود. به استثناي افزایش تدریجی در ضخامت پوسته ی

محل اتصاالت وسایل جانبی بوجود آمده، نقاط دیگر نباید تقویت شده یا برآمده باشند. سطح خارجی پوسته باید 
 لبه تیز باشد. فاقد

 .براي حفاظت سر در برابر سوختگی و اشعه ماوراي بنفش از یک کاله زیر کاله جوشکاري باید استفاده شود •
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 دار براي محافظت در برابر پاشش قطرات مذاب استفاده شود.اید از کاله ایمنی لبهگري بدر عملیات ریخته •

اگر یک کاله ایمنی در معرض ضربه نیروي بزرگی قرار گیرد، نباید مجدداً استفاده شود؛ حتی اگر آثار ظاهري  •
 صدمه روي آن مشاهده نشود.

  

  موارد مهم در انتخاب کاله ایمنی
 اي نوك تیز یا پاشش ذرات فلزات مایع)خطرات محیط کار (سقوط اشی •

 ویزه دما)شرایط جوي مکان استفاده از کاله ایمنی (به •

 توانایی تنظیم با اندازه سر کارگر •

 هاي الینفک کاله ایمنی مورد استفاده در کارگاه (مانند امکان استفاده از محافظ گوش)ویژگی •

  
ترین دهند که مهم، ویژگی حفاظتی خود را ازدست میهاي ایمنی به مرور زمان تحت تأثیر عوامل مختلفکاله
هاي درونی ، صدمات مکانیکی، تنش (UV)ها عبارتند از: پرتوهاي خورشیدي، مخصوصاً طیف ماوراي بنفش آن

  ها و تضعیف خواص مواد به دلیل شرایط محیط کار.پالستیک
  

 
  مواد مرتبط با کاله ایمنی در آیین نامه وسایل حفاظت فردي

ه ایمنی باید از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دربرابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و برنده از کال •
  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 29مقاومت کافی برخوردار باشد. (ماده 

ایمن بوده و از نظر وزن و جایگیري اصول و  شود، بایدنصب می ایمنی جانبی که بر روي کاله وسایل •
  نامه وسایل حفاظت فردي)آیین 30(ماده  ن ایمنی رعایت گردند.موازی

نامه وسایل حفاظت آیین 31(ماده  باشد.در داخل پوسته کاله ایمنی ممنوع می فلزي قطعاتاز  استفاده •
 فردي)

 32ها تعویض گردند. (ماده بایدبه محض مشاهده عالیم فرسودگی در تجهیزات داخلی کاله ایمنی، آن •
  وسایل حفاظت فردي)نامه آیین

نامه وسایل آیین 33(ماده  مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود. کاله ایمنی نباید جلوییلبه  •
  حفاظت فردي)

گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل  400ایمنی به انضمام کالف آن باید حداکثر  وزن کاله •
-آیین 34(ماده  شود. بیشتر  گرم 430از  نبایدبند چرمی چانه و غیره) ،سپر محافظ صورت ،(المپجانبی

 نامه وسایل حفاظت فردي)
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  هاي پامحافظ
هاي ساختمانی، صنایع ماشینی و متالورژي و معادن کارگران در معرض خطرات ها مانند کارگاهدر اکثر کارگاه

ه یا به شرایط محیطی فضاي کار صدمه به پا قرار دارند. این خطرات مستقیماً به نوع کار و اثرات مضر کف کارگا
شوند. با توجه به طراحی ، مواد بکاررفته و تجهیزات حفاظتی اضافی ، پایپوش ایمنی محافظت در برابر مربوط می

، محافظت در برابر صدمات صدمات مکانیکی مختلف نظیر سوراخ شدن زیره کفش، صدمه یا برخورد سرپنجه
  کند. ، محافظت در برابر شوك الکتریکی و غیره را تأمین میحرارتی ناشی از دماهاي پایین یا باال

  شوند:بندي میهاي پا به سه گروه زیر طبقهمحافظ
  کفشی است که به سرپنجه ایمنی مجهز است. کفش ایمنی:

   کند. ژول محافظت می 200 حداقل با انرژي برخوردي  اي که سرپنجۀ پا را در برابر ضربه قطعهسرپنجه ایمنی :
  کفشی است که به سرپنجه محافظ مجهز است. محافظ:کفش 

  کند. ژول محافظت می 100 حداقل با انرژي برخوردي  اي که سرپنجۀ پا را در برابر ضربه قطعهسرپنجه محافظ: 
طریقی در کفش تعبیه شده باشند که فقط با آسیب رساندن و پاره کردن آن هباید ب ایمنی و محافظهاي  سرپنجه
ها سرپنجۀ ایمنی داخلی بکار رفته هاي ایمنی(به غیر از تماماً الستیکی) که در آن. کفشا خارج کردها ربتوان آن

  کنند, باشند. است, باید داراي آستر یا بخشی از جنس رویه که به عنوان آستر عمل می
  : این نوع کفش ویژگی حفاظتی دارد؛ اما داراي سرپنجه ایمنی یا محافظ نیست.کفش کار

بسته  و پوشاندمی را کفش روي تا شلوار لبه بین خالی فضاي فاصل حد که است فردي حفاظت وسیله عینو گتر:
  .شودمی تهیه مختلف هاياندازه و جنس از فعالیت نوع به

  
هاي ایمنی، محافظ و کفش براي کارهاي ویژه در برخی از مشاغل، پایپوش باید عالوه بر الزامات عمومی پایپوش

اي، نشانان، کفش موتورسواران حرفهخاصی را نیز متناسب با ویژگی شرایط محیط کار مثل کفش آتش کار، الزامات
  هاي ناشی از اره زنجیري دستی و کفش محافظ در برابر مواد شیمیایی برآورده سازد.کفش محافظ در برابر بریدگی

  
  عالمتگذاري 

هاي ها براساس عالمتکلیۀ کفش
هایشان ذیل برحسب ویژگی

  .شوند عالمتگذاري می
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  عالمت  نوع محافظت
 P  مقاومت در برابر نفوذ اجسام تیز

 C  تهیهادي الکتریس
 A  ضد الکتریسیتۀ ساکن

 HI  عایق در برابر گرما
 CI  عایق در برابر سرما

 E  گیري ناحیۀ پاشنه ضربه
 WA  مقاوم به نفوذ آب

 M  حفاظت از پا
 AN  حفاظت از قوزك پا

  
  زو  حفاظت دست و با

ها حفاظت از دست و بازو را عهده دارند. دستکشهاي حفاظتی، نقش محافظت اولیه از دست و بازو را بهدستکش
کنند. حایز اهمیت ها به اندازه کافی بلند باشد، مچ دست و بازو را هم محافظت میکنند و اگر مچ آنتأمین می

ها، دقت و ناسب سرعت عمل و مهارت کار دستها عالوه بر دارا بودن ویزگی حفاظتی ماست که دستکش
محدود نکند. زیرا استفاده نامناسب از دستکش و کاهش سرعت عمل  (grip)استحکام گرفتن وسیله با دست را 

  دنبال داشته باشد. -تواند خطراتی را بهمی

دستکش باید در  شود، پوشیدن و درآوردنها از دستکش استفاده میهاي خطرناکی که در آنبه دلیل موقعیت
ترین زمان ممکن انجام شود. همچنین ضروري است سایز دستکش متناسب با دست فرد انتخاب شود. کوتاه

-هاي یک انگشتی، سه انگشتی و پنج انگشتی بر اساس میزان دقت مورد نظر در کار صورت میانتخاب دستکش
  پذیرد.

اي استفاده کند. به عنوان هاي ویژهباید از دستکش اگر کارگر در معرض صدمات جدي از ناحیه دست قرار دارد،
ها براي حفاظت در برابر هاي زنجیري را نام برد. این دستکشهاي ساخته شده از زرهتوان دستکشمثال، می
  روند. کار میها و ضربه چاقوهاي دستی  و نیز چاقوهاي برقی بهبریدگی

کنند، مثال دیگري هاي زنجیري دستی را فر اهم میکار با اره هایی که حفاظت در برابر بریدگی ناشی ازدستکش
هاي ناشی از ها را در برابر بریدگیها دستباشند. این دستکشهاي ویژه میاز دستکش

  کنند.سرخوردن، قفل شدن یا شکستن زنجیر محافظت می

بافته  هاي نخیها یا پارچههاي محافظ در برابر خطرات حرارتی اغلب از پارچهدستکش
هاي مقاوم در برابر حرارت هاي آلومینیومی و چرمشوند. پارچهشده و نخ پشمی تهیه می

هاي محافظ در گیرند. چرم گاو در طراحی دستکشنیز بدین منظور مورد استفاده قرار می
-و یا پارچه توان از پالستیک یا الستیکها را میگیرند. همچنین این دستکشبرابر سرما مورد استفاده قرار می



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٨٤ 
 

 
 

هاي بافتنی و منسوجات نبافته مانند اکریلیک یا موي مصنوعی پشمی هاي با روکش پلیمري تهیه نمود. از پارچه
هاي ضد آب و ها استفاده کرد. پوستهتوان براي عملکرد عایق حرارتی الیه داخلی دستکشآمید مییا فوم پلی

  روند.ر میکاها بهقابل نفوذ در طراحی نوع خاصی از دستکش
ها را در برابر تماس با مواد ها دستهاي چسب ساخته شده از انواع مختلف الستیک یا پالستیکدستکش

ها هاي محافظ در برابر مواد شیمیایی، غالباً پوست را در برابر میکروارگانیسمکنند. دستکششیمیایی محافظت می
  کنند. نیز حفاظت می

ا متناسب با نوع خطرات و با در نظرگرفتن الزامات ارگونومیکی کاربران باید هعالوه بر انتخاب مناسب دستکش
ها بتوانند تاریخ مصرف دستکش را تعیین کنند. شرایط استفاده، انبار و نگهداري در خواص حفاظتی دستکش
ن مؤثر است. تغییرات مشاهده شده در مواد دستکش طی مدت استفاده، عالمتی براي کنارگذاشتن و جایگزی

هاي محافظ در برابر مواد شیمیایی مهم است، ویژه در مورد دستکشباشد. این امر بهنمودن آن با دستکش نو می
ها به دما و رطوبت محیط، تماس با مواد شیمیایی دیگر، زیرا سطح واقعی حفاظت در این گروه از دستکش

  د. فرسودگی مکانیکی دستکش و شرایط فضاي محدود زیر دستکش بستگی دار

  لباس کار 
دارد. بسته ترین وسیله حفاظت فردي است که کارگر را از صدمات و خطرات محیط کار مصون میلباس کار رایج

  شوند:هاي کار به انواع زیر طبقه بندي میآور و خطرناك، لباسبه نوع شرایط محیط کار و عامل زیان
ü محافظ در برابر عوامل مکانیکی 

  ها و اثرات ضربههاي متحرك دستگاهسوراخ شدن، گیرافتادن در قسمتحفاظت در برابر بریدگی، 
ü محافظ در برابر عوامل حرارتی 

  کنند:هاي محافظ در برابر حرارت و شعله کارگر را در برابر اثرات عوامل ذیل حفاظت میپوشش
  شعله §
  تابش مادون قرمز §
  هاجرقه §
  پاشش ذرات مذاب فلزات §
  پاشش فلزات مایع §
 و سطوح داغتماس با اشیاء  §

نشانان و گران، جوشکاران، آتشهاي شغلی که بیشتر در معرض این خطرات هستند، عبارتند از : ریختهگروه
 آهنگران.
ü محافظ در برابر عوامل شیمیایی 

خواص لباس محافظ در برابر عوامل شیمیایی باید با ترکیبات آن ماده شیمیایی، نوع و غلظت آن و نیز 
کنند، از این هایی که بدن را کامالً از محیط بیرون جدا میباس سازگار باشد. لباسشدت اثر آن بر روي ل

هایی که فقط در برابر پاشش تصادفی حجم کمی از مواد شیمیایی محافظت دسته هستند. همچنین لباس
منسوجات  توانند ازها میها با توجه به کاربرد آنگنجند. این لباسها میکنند، در این گروه از لباسمی

  بافته، یا منسوجات نبافته با پوشش پالستیکی ساخته شوند. 
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ü محافظ در برابر عوامل بیولوژیکی 

هاي مرتبط با کشاورزي، فاضالب و دفع زباله و قرارگرفتن در معرض عوامل بیولوژیکی در بسیاري از کارگاه
افتد و در این شرایط استفاده از می هاي تشخیص پزشکی و دامپزشکی اتفاقها و آزمایشگاهنیز در بیمارستان

ها باید در برابر نفوذ عوامل عفونی و مسري هاي محافظ مناسب ضروري است. مواد مانع در این پوششلباس
هاي مایع و ذرات معلق در هوا مقاوم باشد. طراحی لباس مقاوم در برابر عوامل بیولوژیکی در سیاالت، آئروسل

  هاي محافظ در برابر مواد شیمیایی است.دارد و مشابه طراحی لباسبه نوع عامل آالینده بستگی 
ü نماهاي هشداردهنده شبلباس 

کنند و به هر لباسی که می تنلباسی است که کارگران براي اینکه توسط افراد دیگر قابل تشخیص باشند، به
اي قابل تشخیص باشد، ینهسادگی از هر رنگ زمخواص انعکاس نور باالیی دارد یا داراي رنگی است که به

شود. بخشی از سطح این نوع پوشاك داراي بندهاي بازتاباننده است. بدین وسیله افراد در تاریکی اطالق می
براي افراد نزدیک یک منبع نور مثالً راننده یک خودرو که چراغ جلوي آن روشن است، بسیار بیشتر قابل 

  رؤیت خواهند بود.
  تراست رنگ باال بین لباس و محیط کار، افزایش می یابد.قابلیت تشخیص کارگر با کن

ü محافظ در برابر شوك الکتریکی  
ü محافظ در برابر تابش الکترومغناطیسی 

هاي الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس باال ( در کارگرانی که در معرض تماس طوالنی مدت با میدان
متر ) هستند، باید از  03/0الی  001/0موج  گیگاهرتز و با طول 300مگاهرتز تا  300محدوده فرکانسی 

هایی اساساً براي کاربران هاي محافظ در برابر پرتوهاي مایکروویو استفاده کنند. چنین لباسلباس
ها، کنند و نیز براي کارگران سرویس و نگهداري فرستندهتجهیزاتی که پرتو مایکروویو منتشر می

اي، رادارها و غیره هاي مخابراتی ماهوارهه سلولی، سیستمهاي شبکهاي رادیویی، فرستندهایستگاه
  کاربرد دارند.

ü محافظ در برابر نفوذ آب 

  ها در آب وجود دارد.این لباس ویژه افرادي است که در حین کار احتمال سقوط آن
ü محافظ در برابر سرما  

ي زیر حد استاندارد کار هاي روباز و در دماهاي محافظ در برابر سرما توسط افرادي که در محیطلباس
هاي سرپوشیده فاقد سیستم گرمایشی و در دماي زیر کنند و نیز توسط افرادي که در محیطمی

  شود. ها) استفاده میکنند (مانند سردخانهاستاندارد کار می
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  عالیم تصویري نوع حفاظت لباس کار -2جدول
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  م و صورتهاي چشمحافظ
ها حفاظت ها و مژهکنند. مثالً، پلکهاي حفاظتی طبیعی، چشم را در برابر عوامل خارجی محافظت میمکانیزم

کنند. اما، این حفاظت طبیعی چشم در برابر اجسام خارجی، معموالً چشم در برابر ذرات ریز خارجی را تأمین می
  ن شرایطی حفاظت بیشتر چشم مورد نیاز است. در محیط کار و در زندگی روزمره کافی نیست. در چنی

  چشم محافظ
 :نمایدمی محافظت زیر خطرات برابر در را چشم که است فردي حفاظت وسیله

 سخت اجسام برخورد - 1
 نوري ناشی از جوشکاري، نور آفتاب و پرتوهاي لیزر(با هايتابش -2

 میکرومتر) 100 الی 1/0 موج طول
 داغ اجسام و مذاب فلزات - 3
  مایعات پاشش و قطرات - 4
 غبار و گرد ذرات -5
 گازها - 6
  قوس الکتریکی - 7
  مخاطرات این از ترکیبی نوع هر و
  

  هاي چشمانواع محافظ
 با محافظ جانبی یا بدون محافظ جانبی  ایمنیهاي عینک •

 هاگاگل •

 سپرهاي محافظ صورت  •

 سپرهاي دستی جوشکاري •

  کاله مخصوص جوشکاري •

هاي ایمنی با دیگر تجهیزاتی که ر معمولی با هدبندهاي مناسب، محافظ ابرو، کاله، نقابسپرهاي صورت به طو
   شود.استفاده می ،ها وجود داردقابلیت نصب بر روي آن

ها، به منظور حفاظت چشم و بینایی، تجهیزات محافظ چشم و صورت فوق االشاره به سیستم بینایی، عدسی
، فیلترهاي (UV). فیلترها شامل فیلترهاي جوشکاري، فیلترهاي ماوراي بنفشاندها یا فیلترها مجهز شدهشبکه

باشند. تجهیزات محافظ چشم ممکن مادون قرمز، فیلترهاي آفتابی، و فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر می
صورت هاي تمام صورت) یا تجهیزات محافظ سر(سپرهاي است بخشی از تجهیزات محافظ دستگاه تنفسی (ماسک

هاي بینایی، هاي ایمنی) باشند. تجهیزات محافظ چشم ترکیبی از یک بخش شفاف (سیستمنصب شده روي کاله
  ها یا فیلترها) و یک قاب(فریم) یا نگهدارنده (شیلدها) هستند.ها، سبکهعدسی
از به حفاظت باالیی هایی که نیهاي چشم دارند. در مکانترین کاربرد را در میان محافظهاي ایمنی گستردهعینک

چسبد که اي است که کامالً محکم به صورت کارگر میگونهها بهوجود دارد، باید از گاگل استفاده شود. ساختار آن
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اي گونههاي ایمنی بهنماید. ساختار بیشتر گاگلدر نتیجه محافظت الزم در برابر عوامل بیولوژیکی را تأمین می
هاي طبی تصحیح بینایی بکاربرد؛ اما، پیش از انتخاب و خرید، تأیید کیفیت دسیها را با عتوان آناست که می

شود. اگر خطرات موجود حفاظت کل صورت را ایجاب کند، باید از سپرهاي محافظ صورت تجهیزات توصیه می
  استفاده شود.

 .جانبی محافظ بدون یا جانبی محافظ با درقاب، شده نصب هايعدسی با است چشمی محافظ : حفاظتی تراز با عینک
 86/0 جرم و مترمیلی 6قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه به باید معمولی عینک جانبی محافظ و عدسی
 .دهد نشان خود از را مناسب مقاومت ثانیه بر متر 45 سرعت با گرم
 .کندمحصورمی کامالً را اهچشم ناحیۀ و گرفته قرار صورت روي بر که است چشمی محافظ :ایمنی تراز با عینک

 86/0و جرم  مترمیلی 6 قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه به باید ایمنی هايعینک جانبی محافظ و عدسی
  .دهد نشان خود از را مناسب مقاومت ثانیه بر متر 120 باسرعت گرم

صفحه  .باشد برخوردار باالیی منیای درجه از و پوشانده را صورت تمام که است محافظی  :صورت محافظ سپرهاي
 به باید نوع سپر رساند. اینها احتمال نفوذ پاشش سیاالت خطرناك به صورت را به حداقل میحفاظتی بزرگ آن

 از مناسب ثانیه مقاومت بر متر 190 سرعت با گرم 86/0 جرم و میلیمتر 6 قطر با فوالدي ساچمه با که باشد ايگونه
  .دهدمی نشان خود
هاي حفاظتی یا ایمنی و یا با محافظ دستگاه هاي طبی، عینکاست سپرهاي محافظ صورت همراه با عینک ممکن

  تنفسی مورد استفاده قرار گیرند.
هاي نوري مضر و آخرین گروه اصلی تجهیزات محافظ چشم سپرهاي جوشکاري هستند که فرد را در برابر تابش

کنند. این سپرها شامل صفحه محافظ صورت، شابه آن محافظت میدیگر مخاطرات ناشی از جوشکاري و عملیات م
  ها هستند.سپر محافظ دستی، گاگل،عینک ایمنی و نقاب

کند. اگر تجهیزات محافظ چشم نوع حفاظت مورد نظر و ساختار محافظ چشم، خواص حفاظتی آن را تعیین می
گیرد، باید از فلز مذاب مورد استفاده قرار می براي حفاظت در برابر برخورد اجسام جامد، پاشش سیاالت و قطرات

ورشدن در دماهاي بسیار باال (تا دماي مقاومت مکانیکی ( در دماهاي پایین و باال)، استحکام و مقاومت به شعله
C°1500 برخوردار باشد. براي تعیین مقاومت وسیله محافظ چشم در برابر تبعات  قوس الکتریکی، باید ویژگی (

هاي طیفی عبور پرتوهاي نوري از عناصر شفاف یکی این مواد مورد ارزیابی قرار گیرد. با سنجش ویژگیعایق الکتر
توان بخشی از طیف نوري را معین کرد که وسیله مورد نظر ها، سیستم بینایی و فیلترها) می(عدسی عینک

  کند. حفاظت الزم را در برابر آن فراهم می
  شوند:دو گروه تقسیم می الزامات تجهیزات حفاظت فردي به

 غیراپتیکی: تمامی اجزاي ساختار - 1

 اپتیکی: فقط قسمت مربوط به عدسی چشم -2

باشد، ها میدهنده نوع حفاظت آنکه نشان 9، یا 8، 5، 4، 3کلیه وسایل محافظ چشم باید توسط یکی از ارقام 
رتبط و شرح مختصري از گذاري شوند. جدول ذیل نوع حفاظت سیستم محافظ چشم، عدد سمبولیک معالمت
  کند.ها را بیان میهاي کاربرد آنمحل
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  هاهاي کاربرد آننوع حفاظت سیستم محافظ چشم، عدد سمبولیک مرتبط و شرح مختصري از محل -جدول
  محل کاربرد  نوع حفاظت  عدد سمبولیک
مخاطرات ناشی از پرتوهاي ماوراي بنفش،  هایی که فاقد خطرات مکانیکی یامکان  کاربرد هاي ابتدایی و معمولی  بدون عالمت

  مادون قرمز، مرئی و پرتوهاي خورشیدي مشخص هستند.
  هایی که خطر پاشش یا قطراتی از مایعات وجود دارد.مکان  مایعات  3
  وجود دارد. mµ 5تر از هایی که ذراتی با ابعاد بزرگمکان  ذرات گردوغبار درشت  4
وجود  mµ 5تر ازهایی که گازها، بخارات، آئروسل، دود و ذرات گردوغبار کوچکانمک  گازها و ذرات ریز گردوغبار  5

  دارد.
هایی که احتمال قوس الکتریکی به دلیل اتصال کوتاه در مدار الکتریکی مکان  قوس ناشی از اتصال کوتاه   8

  تجهیزات وجود دارد. 
  زات مذاب و نفوذ اجسام جامد داغ به چشم وجود دارد.هایی که احتمال پاشش فلمکان  فلزات مذاب و اجسام جامد داغ  9

  
هاي چشمی هستند. با توجه به اینکه عملکرد اصلی ترین قسمت در بیشتر تجهیزات حفاظت فردي عدسیمعمول

آن حفاظت در برابر ضربه است، معموالً تحت عنوان عدسی ضد ضربه نامیده شده و در تجهیزات حفاظتی مانند 
شود. اگر این عدسی چشمی ویژگی محافظت در ها یا سپرهاي محافظ صورت نصب می، گاگلهاي معمولیعینک

  تواند عمل کند. دهد)، به عنوان فیلتر هم میرا کاهش می UVبرابر پرتوها را نیز داشته باشد (مثالً شدت پرتو 
بر خطرات پرتوهاي نوري است. ها حفاظت از چشم در برابا صرفنظر از نوع ماده سازنده فیلترها، عملکرد اصلی آن

، تابش (UV)هاي ناشی از جوشکاري، پرتوهاي ماوراي بنفشدر کاربردهاي صنعتی این پرتوها عبارتند از: تابش
- ) و پرتوهاي مرئی ناشی از نور خورشید و لیزر. نوع کاربرد فیلترها توسط کد عددي مشخص میIRمادون قرمز(
  ).  5شود (جدول

به  مشخص هايموج طول محدودة در فرودي نورهاي تابش کاهش براي که است چشمی سیعد نوعی :نوري فیلتر
 .رودمی کار
از  حاصل خطرناك (اشعه) درخشندگی برابر در چشم حفاظت براي که است مخصوصی فیلتر جوشکاري: فیلتر

   رودمی کار به (IR) قرمز مادون و (UV)بنفش  ماوراي اشعه از ايیافتهکاهش تابش و جوشکاري
 شمارة .شودمشخص می هاآن بنديدرجه شمارة توسط نوري فیلترهاي از عبوري نور هايویژگی :بندي درجه شمارة
 عددي کد . اند شده یکدیگر جدا از تیره خط یک با که باشدمی تیرگی شمارة و عددي کد از ترکیبی بنديدرجه
  ذیل) جدول(.باشدمی فیلتر نوع دهندةنشان
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  بندي فیلترهاشماره درجه -جدول
  فیلترهاي آفتابی(نور خورشید)  فیلترهاي مادون قرمز  فیلترهاي ماوراي بنفش  فیلترهاي جوشکاري

  6کد عددي   5کد عددي   4کد عددي   3کد عددي   2کد عددي  شماره تیرگی
  بنديشماره درجه

2/1  2/1 -2  2/1 -3  2/1 -4  1/1 -5  1/1 -6  
4/1  4/1 -2  4/1 -3  4/1 -4  4/1 -5  4/1 -6  
7/1    7/1 -3  7/1 -4  7/1 -5  7/1 -6  

2  2 -3  2 -4  2 -5  2 -6  
5/2  5/2 -3  5/2 -4  5/2 -5  5/2 -6  

3  3 -3  3 -4  1/3 -5  1/3 -6  
4  4 -3  

  
4 -4  1/4 -5  1/4 -6  

a4 

5 5 -3  5 -4  
  

    
a5  

6   6 -4  
  a6  

7 7 -4  
a7  

8 8 -4  
9 9 -4  

10 10 -4  
11   
12 

13 

14 

15 

16 

  
  گیرد. گذاري مربوط به فیلترهاي محافظ در برابر پرتوهاي لیزر را دربرنمیقابل توجه است که جدول فوق نشانه

  
  مفهوم کدهاي عددي فیلترهاي نوري -جدول

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

فیلترهاي مخصوصی هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش موج کوتاه  :IR فیلترهاي مادون قرمز
  روند. مادون قرمز به کار می

  مفهوم  کد عددي
  فیلترهاي جوشکاري  بدون کد عددي

  شبنف يفیلترهاي ماورا  2
  بنفش با تشخیص خوب رنگ يفیلترهاي ماورا  3
  فیلترهاي مادون قرمز  4

خصوصیت جذب  فیلترهاي آفتابی بدون  5
  مادون قرمز

فیلترهاي آفتابی با خصوصیت جذب مادون   6
  قرمز
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و تیرگی  4شماره درجه بندي فیلترهاي مادون قرمز شامل کد عددي : ندي فیلترهاي مادون قرمزبشماره درجه
  باشد. می 10الی  2/1مربوط به این فیلترها از 

 يرافیلترهاي مخصوصی هستند که جهت حفاظت در برابر تشعشع و تابش ماو: UVبنفش  يفیلتر تابش ماورا
 .  روندبنفش به کار می

و شماره  3یا  2بنفش شامل کد  يبندي فیلترهاي ماوراشماره درجه: بنفش يبندي فیلترهاي ماوراشماره درجه
   باشدمی  5الی  2/1از  تیرگی مربوط به این فیلترها

 

  انتخاب فیلترهاي جوشکاري
باشد. براي جوش گاز و حافظ دخیل میبندي این نوع فیلترهاي معوامل زیادي در انتخاب شماره درجه

هاي مربوط به این نوع جوشکاري همچون جوش برنج و برش جت پالسما، انتخاب فیلتر بستگی به تکنیک
-ثر میؤکن دارد. خصوصیات مربوط به شارها که در طیف ترکیبی نور منتشر شده ممیزان جریان شعله پخش

 بک در نظر گرفته شود. باشد باید به هر حال در جوشکاري آلیاژهاي س
ü ،جریان الکتریکی عاملی  براي جوش قوس، شیارتراشی با قوس الکتریکی و برش جت پالسما

براي جوش قوس، نوع قوس الکتریکی و نوع فلز اصلی که  ،باشد. عالوه بر اینضروري براي تولید می
  باید مورد توجه قرار گیرد. نیز گیرد جوشکاري بر روي آن انجام می

ها قابل مالحظه ولی ارزیابی این وجود دارد که اثر آننورهاي موضعی و عامل انسانی  ظیرل دیگري نعوام
   است.اثرات مشکل 
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  هاي گازيمقررات ویژه براي فیلترهاي مورد استفاده در جوشکاري
   .دگردنیز حک می aگذاري بر روي این فیلترها به دنبال شماره تیرگی، حرف براي نشانه

 

   هاي مورد نیاز در جوشکاريشماره تیرگی و توصیه -جدول

  فرآیند جوشکاري یا 
  هاي مشابهتکنیک

  جریان بر حسب آمپر
5/0   5/2     10      20       40      80      125    175     225     275    350    450  

      1         5        15    30       60      100     150    200    250     300    400    500  
                                                  

  

  14  13  12  *11  10  9    )الکترودهاي پرکننده(پوشاننده
    

MIG   14  13  12  *11  10    بر روي فلزات سخت  
  

MIG  15  14  13  12  *11  10    سبک برروي آلیاژهاي  
  

TIG  14  13  12  11  10  9    بر روي فلزات و آلیاژها    
  

MAG   10  11  12  13  14  16  
  

  15  14  13  12  11  10   شیارتراشی با قوس هوا
  

    13  12  11    برش جت پالسما
  

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6- 5-4  جوشکاري با قوس میکروپالسما

  
                                                  

5/0   5/2     10      20       40      80      125    175     225     275    350    450  
      1         5        15    30       60      100     150    200    250     300    400    500  

  بندي کوچکتر یا بزرگتر استفاده نمود.  بسته به شرایط استفاده از فیلترها می توان از فیلترهایی با شماره درجه •

  رود .ها و غیره بکار میبراي فوالد ، مس و آلیاژهاي مربوط به آن "فلزات سخت  "عبارت  •

  شود. دارمربوط به مواردي است که در عملیات جوشکاري دستی، چنین جریانی معموالً استفاده نمیتوجه : نواحی سایه •

 
  
  

  هاي چشم و صورتشرایط عمومی محافظ
v هاي تیز یا دیگر عیوبی باشد که احتمال ، لبهزدگیده یا بیرونیمحافظ چشم باید عاري از هر گونه زا

 ایجاد آزار یا آسیب را فراهم آورد. 

v نباید از موادي ساخته  ،باشندهاي چشم که در تماس با صورت یا دیگر اعضا میهر قسمتی از محافظ
 شده باشد که باعث تحریک پوست شود. 

v  عاري از هر گونه نقص قابل توجهی  میلیمتر، عدسی باید 5به جز حاشیه نازکی از عدسی به پهناي
ریزي شده، دانه دانه هاي قالبهاي نامشخص فرورفتگی، عالمتنقص هاي هوا، خراشیدگی،همچون حباب

هاي وارد شده در عدسی که احتمال ضعف بینایی را در استفاده از آن شدن، حرکت موجی یا ناخالصی
  آورد، باشد.بـه وجود می
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v ًاي که به کاهش انعکاس نور به داخل کاله از طریق تنگ و محکم باشد به گونه کاله ایمنی باید کامال
 فضاي بین پوسته و سر کمک کند.

v تواند باعث شکستن آن شود، عدسی داراي شماره تیرگی باید از ضربه و تغییرات ناگهانی دما که می
 محافظت شود.

v دار یا کثیف ود. اگر عدسی پوشش خشبراي محافظت فیلتر عدسی تیره، باید از یک پوشش استفاده ش
 شد، آن را باید تعویض نمود.

  
  محافظ دستگاه تنفسی

تجهیزات   شوند.تجهیزات محافظ دستگاه تنفسی به دو گروه تجهیزات فیلترکردن و تجهیزات تنفسی تقسیم می
هاي محافظ نیم فیلترماسک ها،فیلترکردن عبارتند از: فیلترها، فیلترهاي گاز، فیلترهاي ترکیبی، نیم فیلتر ماسک

در برابر گازها و ذرات جامد، تجهیزات فیلترکردن تقویت شده و تجهیزات فیلتر کردن به کمک تقویت کردن. 
تجهیزات تنفسی شامل وسیله تنفسی هواي فشرده مدار باز، وسیله تنفسی مدار بسته، انواع اکسیژن فشرده یا 

  ط هواي فشرده با جریان پیوسته. اکسیژن و نیتروژن فشرده و ابزار تنفسی خ

ها و ها از جمله کارایی فیلتراسیون آنانواع مختلف تجهیزات فیلترکردن بر اساس پارامترهاي حفاظتی آن
  کند. ها را تعیین مینشوند که نوع کاربرد آبندي میظرفیت جذب طبقه

 محافظ وسیله ماسک  :ماسک
دس
 تگاه
تنف
 س
اس

 .رودمی کار به کنندهاستفاده صورت روي به درز حداقل فوظ،بامح فضایی ایجاد براي که ت
  .پوشاندمی چانه را و دهان بینی، چشم، که صورت تمام روي بر است پوششی : کامل ماسک

 .پوشاندمی را چانه و بینی دهان، که صورت، مقابل است پوششی  :ماسک نیم
  .پوشاندمی را بینی و دهان فقط که صورت مقابل است پوششی  :ماسک ربع
 امکان حد در و بینی و دهان دهد ومی تشکیل فیلتر را آن اعظم قسمت یا کل که است ماسکی  :ماسک فیلتر نیم

هاي و آئرسل محلول توانند براي محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد ها میاین ماسک .پوشاندمی نیز را چانه
    استفاده شوند. ذرات مایع دو نوع آئرسل ذرات جامد و آئرسل هر قابلآبی به صورت جداگانه یا براي حفاظت در م

  
 .گرددمی استفاده و جیوه نیتروژن اکسیدهاي داراي هايمحیط در که است مخصوصی فیلتر  :ویژه فیلتر
 ايهو (پاالیش) براي فیلتراسیون آن از و بوده تعویض قابل که است تنفسی محافظ دستگاه از قسمتی  :فیلتر

 .شودمی استفاده محیط
 هوا در معلق مایع و جامد ذرات غباردار و و گرد هايمحیط در هاآن از که هستند فیلترهایی  :ايذره فیلترهاي
 .شودمی استفاده
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  .هستند بخارها و گازها کنندهو جذب شوندمی استفاده گازي هايمحیط در که هستند فیلترهایی  :گازي فیلترهاي
  

  هاي دستگاه تنفسیعمومی محافظهاي ویژگی
v درصورت و  استفاده از آلومینیوم, منیزیم, تیتانیوم یا آلیاژهایی که مقادیري از این فلزات را دارند

هایی که گازهاي قابل اشتعال وجود دارد, سبب شعله ور برخورد با یکدیگر ایجاد جرقه نموده و در مکان
هایی که ممکن است ضمن استفاده از ماسک با یکدیگر سمت. بنابراین, قباشدمجاز نمی گردند شدن می

 برخورد کنند, باید حرکتشان به حداقل برسد. 

v ماسک باید هنگام شستشو و ضدعفونی در برابر ماده توصیه شده از طرف کارخانه  رمواد به کار رفته د
  سازنده آن استحکام الزم را داشته باشند.

v نباید باعث ایجاد سوزش و تحریک پوست ، کننده در تماس است موادي از ماسک که با پوست استفاده
ها هر آور دیگري براي سالمتی در پی داشته باشد. همچنین در مورد نیم فیلتر ماسک شود و یا اثر زیان

کننده از ماسک مضر  شود نباید براي مصرف هاي فیلتر در هنگام تنفس جدا می نوع موادي که از الیه
  زاحمت کند.باشد و یا ایجاد م

v پذیر در صورت امکان باید به سهولت با دست وصل و محکم شوند. همه اتصاالت تفکیک 

v کننده از ماسک ایجاد خطر کند و یا قابلیت احتراق طبیعی  مواد به کار رفته در ماسک نباید براي استفاده
 ور بماند.  پیوسته شعلهماسک نباید به طور  ،باالیی داشته باشد. هنگام آزمایش بعد از دور کردن شعله

v هاي ضد بخار طراحی شده که به عنوان صفحه دید( عدسی چشمی ماسک ) به کار قلصفحات و ط
  اي مطمئن و مقاوم در برابر نشت گاز روي بدنه ماسک نصب شده باشند. گونهروند, باید به می

v اي بازدم یا هر مقدار هواي اي که هو گونهروي بدنه ماسک باید حداقل یک دریچه بازدم جاسازي شود به
اما ، اضافی از طریق آن به خارج جریان یابد, ولی وجود یک دریچه دم بر روي ماسک الزامی نیست

اي طراحی شده باشند که بتوانند به سهولت  گونهها باید به ترجیحاً بهتر است وجود داشته باشد. دریچه
 روي ماسک قرار گیرند و در وضعیتی صحیح تعویض شوند.

v  امکان قرار گرفتن دریچه بازدم در مسیر تنفسی دم و یا امکان قرار گرفتن دریچه دم در مسیر تنفسی
 هاي دم و بازدم باید در تمامی جهات بدرستی عمل کنند. بازدم نباید وجود داشته باشد و دریچه

v وي آن دریچه در صورتی که روي ماسک دریچه دم تعبیه شده باشد نباید از فیلتري استفاده شود که ر
 دم بکار گرفته شده باشد.

v هاي مکانیکی محافظت شوند.هاي بازدم باید در برابر آلودگی و آسیب دریچه 

v نوع و کالس فیلترها با یکی از سه نشانه باید ، ها بر روي نیم فیلتر ماسکFFP2 ,FFP1، FFP3 

  گذاري شود. نشانه

v ها حرف( ربرد جذب آنها مطابق با توانایی و کابر روي نیم فیلتر ماسکS ( کننده ذرات  به عنوان جذب
 گذاري شود. کننده ذرات جامد و مایع باید نشانه به عنوان جذب ) SLجامد یا حرف( 
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v گذاري  اي باید نشانه همه فیلترها چه فیلترهاي گازي و چه از نوع فیلترهاي ترکیبی یا فیلترهاي ذره
 شوند.

v کالس و کد رنگی فیلترها باید  ،نوع ،روي فیلترهاي گازي و ترکیبی
 مشخص شود.

v  بدنه فیلتر باید با کد یا کدهاي رنگی یا با نواري رنگی دور تا دور فیلتر
 )9(طبق جدول گذاري شود. نشانه

v  فیلتر نوعNO - P3  تنها براي استفاده در برابر  "باید با جملهNO- P3 
 گذاري شود. نشانه"

v  فیلتر نوعHg – P3  گذاري شود .نشانه " ساعت 50حداکثر زمان استفاده  "باید با جمله 

  
  

 کد رنگی و کالس فیلترهاي گازي و ترکیبی-جدول
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  هاانواع نیم فیلتر ماسک
 براي محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد  FFP1مدل  •

  هاي آبی براي محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد و آئرسل محلول FFP2مدل  •

 براي محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد و آئرسل مایع با کیفیت جذب باال  FFP3مدل  •

  

 انواع فیلترها

  فیلترهاي ذره اي •
  فیلترهاي گازي •
  فیلترهاي ترکیبی •

  
  

  مقررات عمومی فیلترها
v می یا به یاي محکم بدون منفذ باشد. این اتصال به صورتی دا گونهاتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید به

وش مخصوص و یا از طریق اتصال پیچشی فیلتر با بدنه ماسک قابل دستیابی است. فیلتر باید به ر
اي طراحی شود که جایگزینی آن به  گونهسادگی و بدون استفاده از ابزارهاي خاص قابل تعویض بوده و به

 پذیر نباشد. روشی دیگر امکان

v هاي مختلف در برابر دما, هنگام استفاده در محیط اي که گونهفیلتر باید از مواد مناسبی ساخته شود به
 رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد. 

v هاي میانی فیلتر باید در برابر مواد خورنده مقاوم باشند.  الیه 

v کننده از ماسک ایجاد کند. مواد بکار رفته در فیلتر به هنگام عبور هوا نباید آسیبی براي استفاده  

v ترین الزامات تجهیزات محافظ دستگاه تنفسی براي نجات این است که باید هواي قابل سییکی از اسا
 ها را به آسانی و به سرعت پوشید. تنفس را براي کاربر تأمین نموده و بتوان آن

 

  ايفیلترهاي ذره بنديطبقه
• P1  جذب کننده ذرات جامد  

• P2  جذب کننده ذرات جامد و مایع   
• P3  جامد و مایع با کارایی باال جذب کننده ذرات  

  

 فیلترهاي گازي و ترکیبی

کننده ذرات  فیلترهاي ترکیبی, جذب باشند. کننده گازها و بخارهاي مشخصی می جذب فیلترهاي گازي
. در صورتی که یک فیلتر از نوع ترکیبی باشد هستندپراکنده جامد و یا مایع و گازها و بخارهاي مشخصی 
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با  هاي گازي و ترکیبیانواع فیلتر ها صدق نماید.هر نوع فیلتر جداگانه در مورد آنباید مقررات مربوط به 
  .شوند مشخص می K, E, B, Aهاي عالمت
ü  نوعA  گرادسانتیدرجه  65باالتر از  دماي: براي استفاده در برابر گازهاي آلی و بخارهاي با  

ü  نوعAX : گرادسانتیدرجه  65تر از پایین دمايبراي استفاده در برابر گازهاي آلی و بخارهاي با  

ü  نوعB آلی غیر نواکسیدکربن و گازهاي و: براي استفاده در برابر م 

ü  نوعE اکسیدسولفور و  : براي استفاده در برابر دي
 و بخارهاي اسیدي   دیگر گازها

ü  نوعK  براي استفاده در برابر آمونیاك و مشتقات :
 آلی آن 

ü نوعSX :گازها و بخارات ویژه بربراي استفاده در برا 
  

 فیلترهاي ویژه

را نیز  P3این فیلترها باید همیشه ویژگی فیلتر نوع 
  داشته باشند.

قابل استفاده در برابر اکسیدهاي   No – P3نوع  •
  Nox, No2, Noنیتروژن مثل 

  قابل استفاده در برابر جیوه Hg – P3نوع  •

  
  محافظ گوش

  ایرماف موجود هستند.  هاي گوش در دو نوع ایرپالگ و محافظ
  

  ایرپالگ
اي ساخته شود که قابلیت جایگیري در مجراي گوش خارجی را داشـته و از خصوصـیات    گونهپالگ باید به

  ذیل برخوردار باشد:
    باید با وضعیت مجراي گوش خارجی مطابقت داشته و آن را خوب بپوشاند. -1
   باشد.راحتی ااستفاده از آن باید راحت و بدون احساس ن -2
  ی از گوش خارج شود(بیفتد).حتهنگام استفاده نباید به را -3

  
  گوشی حفاظتی (ایرماف)

اي ساخته شود کـه گـوش را کامـل بپوشـاند و      گونهگوشی باید به
   داراي خصوصیات ذیل باشد:

اي ساخته شود که الله گوش را کامالً بپوشاند  گونهگوشی باید به -1
ذب سـر و صداسـت, داخـل آن را    کـه جـا   و مواد پالستیکی فوم

  پوشانده باشد.
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هاي پر شده از مایع یا نیز باید از تیوب هاي گوشیبالشتک -2
ها باید از طریق تماس مستقیم با هوا ساخته شود. بالشتک

  گوش پوشش قابل قبولی را ایجاد کند. اطراف
باند اتصال گوشی باید از طولی متغیر و قابل انطباق با  - 3

رخوردار باشد. قابلیت ارتجاعی آن نیز باید از وضعیت سر ب
  ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی براي سر جلوگیري کند.

  

   مواد مورد مصرف براي ساخت گوشی و پالگ
  

  این مواد باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
اي باشد که  گونهسختی و قابلیت ارتجاعی آن باید به ،سفتی - 1

  وسایل باشد. مناسب کاربرد این نوع
هایی که مستقیماً با ویژه در قسمتهمواد مورد استفاده ب -2

زائی داشته باشد.  نباید اثرات منفی و بیماري ،پوست تماس دارد
  زدائی داشته باشند. ضمناً این مواد باید قابلیت عفونت

  باشد.زدائی داشته  نگ پوشانده شود و قابلیت عفونتز دهاي فلزي باید با مواد ضبخش - 3
  

  در برابر سقوط از ارتفاع تظافتجهیزات ح
متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد، کار در  2/1هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 

شود. منظور از سطح مبنا، اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوي کار در ارتفاع است که به صورت ارتفاع تلقی می
هاي ساختمانی، مهندسی برق و مخابرات بدین هایی نظیر کارگاهش یافته است. کار در ارتفاع در مکانایمن گستر

  شود. هاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع، تنها راه حفاظت کارگران محسوب میمعنی است که غالباً سیستم
  انواع سقوط

ها مورد ونگی حذف یا به حداقل رساندن آنپیش از تهیه سیستم حفاظتی در برابر سقوط باید خطرات و چگ
  شوند:ارزیابی قرار گیرد.  لذا باید نوع سقوط مشخص باشد. انواع سقوط به صورت ذیل تعریف می

  سقوط آزاد -الف

سقوط آزاد به معنی عمل سقوط است قبل از اینکه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال نیرو کند و 
داري است که امکان گام برداشتن روي در جهت عمودي و روي سطح شیب  mm600 تر ازمیزان این سقوط بزرگ

  هاي دستگیره وجود ندارد.آن بدون کمک گرفتن از میله
  سقوط آزاد محدود شده - ب

منظور از سقوط آزاد محدود شده، عمل سقوط است قبل از اینکه سیستم مهار سقوط فردي آغاز به اعمال 
داري است که امکان در جهت عمودي و روي سطح شیب mm600تر یا مساوي قوط کوچکنیرو کند و میزان این س

  هاي دستگیره وجود ندارد. گام برداشتن روي آن بدون کمک گرفتن از میله
  سقوط محصورشده- پ

گاهی، طول این نوع سقوط به معنی سقوط در جایی است که سقوط فرد با عملکرد یک وضعیت مناسب تکیه
  شود. ستم محدودکننده سقوط،  محدود میلنیارد و سی



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٢٩٩ 
 

 
 

  سقوط کامالً جلوگیري شده(حذف شده) - ت
این نوع سقوط موقعیتی است که در آن با استفاده از یک سیستم محدودکننده که به کاربر اجازه دسترسی 

  .دهد، از خطر سقوط از ارتفاع کامالً جلوگیري شده استاي با خطر سقوط از ارتفاع را نمیبه منطقه
بندي توان با توجه به نوع عملکرد در انواع مختلف طبقههاي محافظت در برابر سقوط از ارتفاع را میسیستم

  نمود:
    13به منظور مهار سقوط - 1

 14به منظور استقرار محل کار -2

  15به منظور جلوگیري از سقوط - 3

  16به منظور کنترل فرود آمدن کارگر - 4

  17به منظور دسترسی به فضاي محدود -5

  مهار سقوط هايسیستم
ها اجازه حذف خطرات سقوط آزاد را شوند که ساختار آنهایی استفاده میهاي مهار سقوط در کارگاهسیستم

کند، با محدودکردن نیروهاي اعمال شده روي دهد. عملکرد اصلی سیستم این است که سقوط را مهار مینمی
خورد با اشیاي خطرناك روي خاك یا کف کارگاه دهد، فرد را در برابر بربدن انسان اثرات سقوط را کاهش می

دهد که کارگر بتواند تا زمان کند و در طی سقوط و بعد از مهار آن، بدن را در وضعیتی قرار میمحافظت می
  دریافت کمک در موقعیتی ایمن منتظر بماند. 

  گاهی وصل شوند.چنین تجهیزاتی حتماً باید به یک نقطه ثابت تکیه
گاه، اتصاالت و جاذب اصلی تشکیل شده است که عبارتند از تکیه سقوط از سه زیرمجموعهیک سیستم مهار 

  ضربه و نیز هارنس تمام بدن. 
  

  هاي مهار سقوطالزامات عمومی سیستم
هاي مهار سقوط باید دقت شود که وسیله مورد نظر برگه اطالعاتی شامل موارد زیر به براي تهیه سیستم
  همراه داشته باشد:

 م و آدرس سازنده نا -

 اطالعات انبارداري، استفاده، تمیزکردن، نگهداري، سرویس و ضدعفونی  -

                                                
١٣ Fall arrest system 
١٤ Work positioning 
١٥ Restraining falls 
١٦ Controlled descent system 
١٧ Confined-space access system 
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هاي حفاظتی وسایل هاي انجام شده براي ارزیابی سطوح یا کالسکارآیی بدست آمده از نتایج آزمون -
 حفاظت فردي مورد نیاز

 جایگزینی مناسب هايتواند همراه وسیله مورد نظر بکار رود و ویژگیوسایل جانبی که می -

 هاي کاربردهاي حفاظتی مناسب براي سطوح مختلف خطر و مربوط به محدودیتکالس -

 تاریخ انقضاي وسیله و برخی از اجزاي آن -

 بندي مناسب براي حمل وسیله بسته -

 هاگذاريمفهوم نشانه -

 کننده کاالدر صورت امکان، مراجع تأمین -

 هاي کااله تأییدیهنام، آدرس و شماره شناسایی مراجع مربوط ب -

همچنین وسیله حفاظتی مهار سقوط باید شامل یک هارنس بدن(ابزار محدودکننده بدن) و یک سیستم 
اي طراحی، ساخته شده یا گونهها باید بهگاهی ایمن متصل است، باشد. این سیستماتصال که به یک نقطه تکیه

  ند:مورد استفاده قرار گیرند که شرایط ذیل را برآورده ساز
در جایی که کاربر ممکن است از جراحت بدن رنج ببرد، یا اجزاي وسیله ممکن است باز یا بسته شوند و  -

 در نتیجه کاربر سقوط کند، نیروي ترمز نباید به حد آستانه برسد.

 بعد از فعال شدن وسیله حفاظتی، احتمال سقوط آزاد کاربر از سکوي کار باید حداقل باشد. -

 اي باشد که از برخورد با موانع جلوگیري شود.گونهبدن در حال سقوط باید بهحالت مورد انتظار  -

عالوه بر این، باید اطمینان حاصل نمود که با استفاده از این وسیله، کاربر در انتهاي توقف در وضعیت 
مکان امن برسد یا  اي باشد که به کاربر اجازه دهد یا خودش بهگونهصحیحی قرار گیرد. نقطه انتهایی کاربر باید به

  بدون خطر اضافی منتظر نجات بماند.
  هاي مفیدي را در خصوص موارد ذیل مشخص کند:همچنین در برگه اطالعات، سازنده باید داده

گاهی امن و نیز حداقل فاصله آزاد براي سقوط ایمن زیر سیستم مهار مشخصات مورد نیاز نقطه تکیه -
 سقوط

v  دهندهبدن (هارنس بدن) و نحوه اتصال آن به سیستم اتصالنحوه پوشیدن وسیله محدودکننده 

   هاي استقرار در محل کارسیستم
کنند. هاي استقرار محل کار تجهیزاتی هستند که فرد را در برابر سقوط از ارتفاع محافظت میسیستم

ی که کامالً راحت، ها، استقرار کارگر در وضعیتی است که بتواند هر دو دستش را بکارگیرد؛ در حالعملکرد آن
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کنند یا سایر اند که افرادي را که روي خطوط برق کار میاي طراحی شدهگونهها بهحمایت شود. این سیستم
ها نوعی محدودکننده به نماید.   این سیستمکارگرانی را که در ارتفاع مشغول کار هستند، محافظت می

دهند کارگر به مکانی برسد که شوند، زیرا اجازه نمیآیند که براي جلوگیري از سقوط استفاده میحساب می
  اند.ها براي مهار سقوط طراحی نشدهاحتمال سقوط وجود دارد. این سیستم
توان به عنوان کمربند محدودکننده یا بالعکس کمربند محدودکننده را یک کمربند استقرار در محل کار را می

  رد. به عنوان کمربند استقرار در محل کار بکار ب
لنیاردهاي محدودکننده یا استقرار در محل کار که با یک کمربند محدودکننده استفاده شده و حرکت افقی 

کنند، به طوري که نتواند به موقعیتی دست یابد که از ارتفاع سقوط کند، گاه محدود میکارگر را از نقطه تکیه
جایی روي یک سطح افقی یا یک شیب با زاویه افق رود جابباید زمانی مورد استفاده قرار گیرند که انتظار می

  درجه انجام شود 15کمتر از 
در لنیاردهاي قابل تنظیم ماکزیمم طول ممکن باید در حدي باشد که هرگز به کارگر اجازه قرار گرفتن در 

  وضعیتی که احتمال سقوط از ارتفاع وجود دارد، را ندهد.
  ندهاي استقرار در محل کار و لنیاردهاي محل کاراطالعات ارایه شده توسط سازنده براي کمرب

  ها براي چگونگی رسیدن به ابعاد بهینه و مناسبها و دستورالعملجزئیات اندازه - الف
  روش صحیح بستن کمربند -ب
  ها و اجزاي تنظیم در هنگام استفادهنیاز اساسی براي بازبینی منظم بست-پ
ها و یک حالت واضح و بدون ابهام که هدف هر یک اط به آنشناسایی اجزاي ارتباطی، روش صحیح ارتب -ت

  از عناصر ارتباطی را مشخص کند.
هشدار مبنی بر  اینکه این تجهیزات براي هدف مهار سقوط مناسب نیستند و ممکن است الزم باشد  -ث

برابر  هاي کاري به روش گروهی صورت پذیرد یا وسایل حفاظت فردي براي محافظت درسازماندهی موقعیت
  سقوط از ارتفاع مورد استفاده قرار گیرد.

گاه را در سطح یا نحوي که نقطه تکیهراهنمایی براي موقعیت و یا تنظیم لنیاردهاي تثبیت موقعیت، به - ج
 6/0ها محدود به حداکثر دارد و لنیاردها سفت و کشیده هستند و نیز حرکت آزاد آنمیباالي سطح کمر نگه

  متر است.
  اي کارآ و ایمنگونهاجراي عملیات نجات بهنحوه - چ
هاي محدودیت مواد در تولید یا اتفاقاتی که ممکن است در عملکرد ابزار اثر بگذارد، شامل: دما، اثر لبه - ح

  وهوایی.هاي شیمیایی، هدایت الکتریکی، بریدن، سایش، پرتوهاي ماوراي بنفش و سایر شرایط آبتیز، معرف
  آوردعفونی کردن بدون اثر زیانروش تمیزکردن و ض - خ
  روش محافظت کاال در هنگام نقل و انتقال -د
  ها (معناي هر نشانه روي کاال)گذاريشرح نشانه -ذ
  هانظر فرسایش و آسیبنیاز به کنترل کامل کمربند و لنیاردهاي همراه قبل از استفاده از نقطه -ر
  هاي بازدارنده (جلوگیري از سقوط)سیستم

داشتن شخص از ناحیه ناایمن که در ي بازدارنده اساساً براي محدود کردن حرکت کارگر و دور نگههاسیستم
  شود. سیستم بازدارنده (محدودکننده) عبارتند از:ها خطر سقوط وجود دارد، استفاده میآن

ü گاهی براي برقراري اتصال با اجزاي سازه محل کاریک زیرمجموعه تکیه 
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ü یک لنیارد قابل تنظیم یا یک مهار سقوط متحرك با قفل دستی) که از  یک سیستم اتصال (مانند
 شود و از انتهاي دیگر به هارنس بدن وصل است.گاهی متصل مییک انتها به زیرمجموعه تکیه

ü 18گاهیک هارنس بدن مثل هارنس تمام بدن، کمربند استقرار محل کار و هارنس داراي نشیمن 

هاي کار با سطح بزرگ با یک زاویه انحراف کوچک، درنظر گرفته اي محلهاي محدودکننده بیشتر برسیستم
اي کار کنند که در معرض هایی کاربرد دارند که کارگران نباید در ناحیهها در کارگاهشوند. این سیستممی

  خطر سقوط آزاد قرار گیرند.
  شده سیستم فرود کنترل

هاي دیگر از یک سطح به سطح نوردي یا روشوش صخرهتواند به رسیستمی است که به وسیله آن کارگر می
  که در یک هارنس مناسب معلق است.دیگر برود؛ در حالی

تواند آن را بکارگیرد یا به کمک افراد روند و فرد میها در شرایط اضطراري نجات افراد بکار میاین سیستم
  تر کاهش دهد.به سطح پاییندیگر مورد استفاده قرار گیرد تا سرعت را در انتقال از یک سطح 

  
هاي کاري که کارگر مجبور است با یک سیستمی است که در موقعیت١٩سیستم دسترسی به فضاي محدود

شدن از یک هارنس به یک فضاي باریک یا محصور وارد شود و یا در جایی که تخلیه اضطراري نردبان یا با آویزان
  شود.مودي در باال قرار گرفته، قابل انجام است، استفاده میترین موقعیت  عتنها توسط کارگري که در نزدیک

  هاي دسترسی با طنابسیستم
کننده را براي دسترسی به محل سیستم دسترسی با طناب سیستمی است که شرایطی مناسب و پشتیبانی

سازد. این میکند، فراهم اي و تجهیزات مربوطه استفاده میکار و خروج از آن براي کاربري که از طناب رشته
) هاي دیگر (ساحلی یا دریایی) یا طبیعی (مانند صخرهها، سازهسیستم براي دسترسی با طناب در ساختمان

ها به هایی که طنابباشد، و در وضعیتها به یک سازه یا عارضه طبیعی آویزان یا متصل میکه در آن طناب
تیبانی و خروج از وضعیت ناخواسته احتمال سقوط ترین مورد دسترسی به محل کار به منظور پشعنوان اصلی

  روند، کاربرد دارد.کار میبه
 ٢گاههارنس داراي نشیمن

شوند، حمایت کافی و هاي کاري که از طریق دسترسی با طناب انجام میاین نوع هارنس، در زمان فعالیت
کل دارد که در باالي نقطه شD کند. این وسیله، یک جفت حلقه وضعیت مناسبی را براي کارگر فراهم می

هاي تمام بدن موجود هستند. وقتی ها، به صورت مجتمع با هارنسگیرد. اغلب این هارنسکمر قرار می
  هارنس به نقطه اتصال وضعیت نشسته وصل است، نباید براي کاربردهاي سقوط آزاد مورد استفاده قرار گیرد. 

  
  
  

                                                
١٨ Sit harness 

19 Confined-space access system 
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  هارنس (حمایل) تمام بدن
دارنده بدن است که فرد را به یک سیستم مهار سقوط متصل ام بدن جزیی از وسیله نگهمنظور از هارنس تم

ماند، هارنس تمام آخرین قسمت سیستم مهار سقوط که در ارتباط مستقیم با بدن شخص باقی می کند.می
  بدن است.

ته شده است. هارنس تمام بدن تنها نوع هارنس بدن است که براي مهار سقوط در شرایط محیط کار پذیرف
  توان به صورت زیر بیان نمود:عملکردهاي اصلی هارنس تمام بدن را می

  دهد.کند که خطر جراحات را کاهش میبا توزیع نیروهاي اعمالی، سقوط را مهار می •
هاي اي که از آسیب به اندامگونهدهد بهدر زمان مهار سقوط، بدن را در وضعیت مناسبی قرار می •

  آورد.ات جلوگیري بعمل میداخلی و ستون فقر
دهد تا فرد در شرایطی ایمن و نسبتاً راحت بعد از مهار سقوط، بدن را در وضعیت مناسبی قرار می •

 رسانی بماند.منتظر کمک

هاي دارنده تمام بدن هستند که داراي حلقههاي مورد استفاده براي مهار سقوط، ابزارهاي نگههمه هارنس
  باشند. ند قفسه سینه میساق پا، بندهاي شانه و ب

  هاي هارنس تمام بدنویژگی
داشتن بدن و توزیع مناسب نیروي دینامیکی ناشی از مهار سقوط و نیروهاي هدف از استفاده هارنس نگه

آمیز باشد و باید میزان ناشی از معلق ماندن بعد از مهار سقوط روي بدن است.  استفاده از هارنس نباید مخاطره
  بولی را براي کاربر فراهم کند. راحتی قابل ق

گیرند. همچنین ها قرار میهارنس ترکیبی از بندهاي متصل به هم است که حول ناحیه لگن، ساق پاها و شانه
ها یک کمربند و یا یک بند ناحیه سینه نیز به این مجموعه اضافه شود. هارنس ممکن است عالوه بر این قسمت
  را با توجه به سایز کاربر بر روي بدن او تنظیم کند.  باید داراي یک وسیله باشد که آن

هاي مختلف آن امکان حرکت ناگهانی و حایز اهمیت است که پس از پوشیدن هارنس و تنظیم آن، قسمت
  ناخواسته و در پی آن، جابجایی از محل تنظیم شده را نداشته باشند. 

  هارنس متفاوت از رنگ بندها باشد.هاي دوخت به منظور تسهیل در بازرسی چشمی، باید رنگ نخ
ها، پدهاي کننده، گوهها، نقاط اتصال، صفحات جمعها باید دقت شود همه قفلدر طراحی و تهیه هارنس

ها و عیوب ناشی از مواد نامناسب باشند. همچنین باید هاي ابزار عاري از زایدهراحتی، پدهاي حامی پشت و حلقه
ها و یا باعث جراحت کاربر شند که باعث بریدگی، سایش یا سایر صدمات به تسمهفاقد هرگونه لبه تیز و خشن با

  شود.
هاي از جنس منسوجات بافته شده باید در برابر سایش، داخل و بیرون شده از حلقههمه اجزاي اتصال ساخته

  حلقه به روش مناسبی محافظت شوند.
  ري هارنس تمام بدندابندي و نگهگذاري، بستهدستورالعمل استفاده، نشانه

کننده در خصوص پوشیدن، از سوي کارخانه سازنده هارنس باید دستورالعمل شفافی به زبان کشور مصرف
کننده قرار داده شود. این دستورالعمل باید اطالعات ذیل کردن و تنظیم و نحوه استفاده آن در اختیار مصرفمحکم

  را در بر داشته باشد:
 نام سازنده •
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 اي که قابل پیگیري باشدگونهکننده بهأمیننام و آدرس ت •

هاي هارنس. همچنین باید ذکر شود که فقط در صورت استفاده اطالعاتی در زمینه کاربردها و محدودیت •
شود، ) محسوب می(PFASدر شرایطی که به عنوان بخشی از یک سیستم سیستم مهار سقوط فردي 

تجاوز نکرده و فاصله مهار کنترل  KN6د و نیروي مهار از توان مطمئن بود که مهار اتفاق خواهد افتامی
 خواهد شد. 

 هاي اضافی به کاالهشدار مبنی بر عدم ایجاد هرگونه تغییر یا افزودن قسمت •

هایی غیر از آنچه که اساساً براي تنظیم هاي اطمینان (یعنی سگکدستورالعمل روش نصب درست سگک •
پذیر ارد تطبیق دارد، در شرایطی که نصب به بیش از یک روش امکانروند)،  که هارنس با استاندبکار می

 هاي دیگر باشد و نیز هشدار مبنی بر عدم استفاده از روش

هایی که عملکرد ایمن هر یک هشدار در خصوص خطرات ناشی از استفاده ترکیبی اجزا و یا زیرمجموعه •
 کند.مختل میها بر عملکرد ایمن دیگري تأثیر گذاشته یا آن را از آن

به کار بودن و  دستورالعمل بازبینی چشمی هارنس بالفاصله قبل از استفاده و حصول اطمینان از آماده •
 عملکرد درست آن 

هاي مواد مورد استفاده در کاال که ممکن است بر عملکرد آن اثر بگذارد مانند دما، ها یا محدودیتتوصیه •
) و ذکر UVایی، بریدگی، سایش، تأثیر پرتوهاي ماوراي بنفش(هاي شیمیدهندههاي تیز، واکنشاثر لبه

 تواند با مشاوره کارخانه سازنده عمل کند.کننده میاینکه در صورت وجود هر گونه شکی، مصرف

 دستورالعمل انبار کردن •

 دستورالعمل تمیز کردن و یا شستن •

 دستورالعمل نگهداري •

بار،  اي، با توجه به شرایط استفاده و حداقل سالی یکتوصیه مبنی بر اینکه وسیله باید به صورت دوره •
 توسط فرد متخصص طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.

هشدار در خصوص اینکه تعمیرات روي وسیله فقط باید توسط کارخانه سازنده یا فرد متخصص واجد  •
 صالحیت تعیین شده از سوي سازنده انجام گیرد.

 راهنماي موارد بازرسی وسیله و عوامل مؤثر در از بین رفتن آن •
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اي که براي مهار سقوط استفاده شده (یعنی سقوط را مهار کرده) دستورالعملی مبنی بر اینکه هر نمونه  •
 نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

هاي اطراف کار که در وضعیتدستورالعملی براي بیان این مطلب که همه اجزاي اتصالی استقرار در محل  •
)  مورد استفاده قرار (PFASشوند، نباید براي اتصال به سیستم مهار سقوط فردي ناحیه کمر نصب می

 گیرند.

توصیه در خصوص اینکه قبل از استفاده و در هنگام استفاده، به چگونگی نجات کاربر در زمان معلق  •
 توجه شود.ماندن بعد از مهار سقوط به صورتی ایمن و مؤثر 

  
 گذارينشانه

دهنده آن نداشته باشد، به نحوي شفاف و پایدار و هارنس باید با هر روش مناسبی که اثري روي مواد تشکیل
  گذاري شود و حاوي اطالعات ذیل باشد:بادوام  نشانه

 شماره استاندارد، نوع هارنس و کالس آن •

اي که به جاي سازنده، مسؤول کنندهه یا تأمینکننده سازندنام، عالمت تجاري یا هر وسیله دیگر مشخص •
 عملکرد درست وسیله است.

 اطالعات مشخصه محصول مانند شماره سریال براي امکان پیگیري •

 سال تولید محصول •

 دهنده هارنسمشخصه الیاف مورد استفاده به عنوان مواد تشکیل •

ویژه تعیین آن اتصاالتی که به بههمه اطالعات مربوط به هدف از استفاده هر یک از اجزاي اتصالی و  •
 اندعنوان بخشی از یک سیستم مهار سقوط طراحی شده

 هشدار مبنی بر اینکه دستورالعمل سازنده باید مطالعه شود •

 گذاري خاص که بیانگر نقطه اتصالی براي یک کاربرد مهار سقوط است. یک نشانه •

ها زیر جزء اتصالی نصب شده در پشت باالي کمر انه، با ابعاد استاندارد ، باید روي بند هر یک از شAحرف  •
دار با عرض استاندارد باید با اندازه استاندارد  و کاراکتر شیب "↑"گذاري شود. یک فلش به صورت نشانه

گذاري شود که به جهت جزء اتصالی نشانه Aها درست باال یا نزدیک به حرف روي بند هر یک از شانه
  ید به رنگ دایمی با کنتراست خوب باشند.اشاره کند. همه حروف با
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  لنیاردها
  مواد و ساختار لنیاردها

کننده انتهایی هر دو سر لنیارد باید داراي انتهاي مناسبی باشد. انتهاي قابل تنظیم لنیارد باید توسط متوقف
ردگی محافظت هاي فلزي و زنجیرها باید در برابر خومحکم گردد. همه اجزاي فلزي لنیارد به استثناي طناب

  شوند.
هاي نشکن باشد. طنابهاي سیمی لنیاردها باید از فوالد ساخته شوند و حلقه پایانی باید از فلزات طناب

   سیمی که از فوالدهاي ضد زنگ ساخته نشده باشند، باید گالوانیزه شوند.
ته کوچک به همدیگر قسمت جاذب انرژي معموالً یک منسوج بلند است که چندین بار تا خورده و در یک بس

متصل شده اند. در زمان وقوع سقوط، قسمت وصل شده عمداً از هم باز شده و همزمان با باز شدن قسمت تا 
برد. در حالت عادي، بسته جاذب انرژي در یک پوشش پالستیکی یا شرینک حرارتی خورده، انرژي را از بین می

جلوگیري شود. انتهاي آزاد بسته جاذب انرژي به حلقه  دیدن آن طی عملکرد عاديشود تا از آسیبمحافظت می
D گردد. در شرایط عادي، این گاهی سازه متصل میشود و انتهاي آزاد لنیارد به نقطه تکیهشکل هارنس وصل می

  دهنده مناسب است. اتصال یک اتصال خط مستقیم از طریق یک اتصال
  

  هادهندهاتصال
و  20هادار، قالبهاي درپوشقالب توانند شاملها میدهندهاتصال

هاي تیز و خشن داشته باشند که باعث باشند.  این قطعات نباید لبه 21انبري
 ها یا کمربندها یا آسیب به کاربر شوند.بریدگی، پارگی یا صدمه به طناب

دار و هاي درپوشبراي به حداقل رساندن احتمال بازشدن تصادفی  قالب
به صورت خودکار بسته شوند و داراي قفل دستی یا  ها، این ابزار بایدقالب

هاي موجود در بازار عبارتند از: دهندهترین انواع اتصالخودکار باشند. مهم
هاي داربست بزرگ (معموالً براي اتصال پیرامون تیرهاي نوع ، قالبکارابین

 هاي کوچک (معموالًدهندهگیرند)، و اتصالداربستی مورد استفاده قرار می
هاي مختلف اجزاي وسیله حفاظت فردي مانند یک براي اتصال قسمت

  رود).  بخش جاذب انرژي به لنیارد بکار می
هاي مختلف به همراه اجزاي جانبی زیادي وجود دارند. تمام اتصاالت مورد ها و اندازهاتصاالت در شکل

  ند. شونده خودکار دارهاي قفلاستفاده براي وسیله حفاظت فردي، دروازه
  

  گاهیابزار تکیه
گاهی را براي ها است که یک یا چند نقطه تکیهاي از اجزا یا قسمتگاه یک جزء یا مجموعهمنظور از تکیه

گاه جزئی است که تجهیزات حفاظت فردي پس از دهند. نقطه تکیهتجهیزات حفاظتی سقوط از ارتفاع تشکیل می
  ود.گاه بتواند به آن وصل شبرقراري ابزار تکیه

                                                
٢٠ Hooks 
٢١ Pliers 
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اي از اجزا که به طور دایم به یک سازه ایمن وصل شده و یک ابزار لنگري یا تجهیزات حفاظت جزء یا مجموعه
  شود.اي شناخته میگاه سازهتواند به آن وصل شود، تحت عنوان تکیهفردي می

ت که تجهیزات اي اسهاي سازهگاهگاهی در واقع یک طناب قابل انعطاف (طناب و ...) بین تکیهطناب تکیه
اي که تجهیزات حفاظت فردي هاي سازهگاهشود. در مقابل، به طناب صلب بین تکیهحفاظت فردي به آن متصل می

  شود.گاه گفته میگردد، ریل تکیهبه آن متصل می
توان تجهیزات حفاظت فردي را گردد که میگاه اضافه میگاه یا ریل تکیهگاهی جزء متحرکی به طناب تکیه

  شود.گاهی متحرك خوانده میآن وصل نمود. این جزء متحرك، نقطه تکیه به
  

  گاهیالزامات عمومی براي ابزار تکیه
اي طراحی گردند که گونهگاهی متحرك باید بهگاهی و نقطه/نقاط تکیهگاهی، نقطه/نقاط تکیهابزارهاي تکیه

ود و جداشدن غیر ارادي آن ممکن نباشد. اگر ها متصل نمبتوان تجهیزات حفاظت فردي را به طور صحیح به آن
شدن گاه داراي بیش از یک جزء باشد، طراحی باید به نحوي باشد که سرهم نمودن آن اجزا توسط قفلابزار تکیه

  در یکدیگر صورت پذیرد. 
 

   هاي عمومی انتخاب وسیله حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاعمحدودیت
درستی عمل کنند که پارامترهاي توانند بهابر سقوط از ارتفاع تنها زمانی میتجهیزات حفاظت فردي در بر

  توانند باعث از دست دادن این پارامترها شوند:حفاظتی الزامی رعایت شوند. هر یک از عوامل زیر می
Ø ویژه اشعه ماوراي بنفش شرایط جوي، مثالً پرتوهاي خورشیدي، به(UV)  که باعث تضعیف و تخریب
 کند.شوند و نیز رطوبت که خوردگی اجزاي فلزي را تشدید میها میکپالستی

Ø ها وغیره توسط اشیا که ممکن است در کارگاه اتفاق بیفتد.عوامل مکانیکی مانند اصطکاك، برش 

Ø  عوامل حرارتی مانند اشیاي داغ، پاشش فلزات مذاب و آتش باز که باعث آسیب اجزاي پالستیکی و
 شود.بافته شده، می مخصوصاً اجزاي منسوجات

Ø شوند.ها و خوردگی اجزاي فلزي میعوامل شیمیایی که باعث خرابی پالستیک 

Ø هاي دقیق وسیله حفاظت فرد در برابر سقوط از ارتفاع بسیار مهم هستند و بنابراین، بررسی
دیده وزشاي باید توسط فرد آمباید پیش از هربار استفاده توسط کاربر آن انجام شوند و به صورت دوره

  دیگري، مثالً 
هاي کارخانه سازنده مورد بررسی قرار گیرند. در صورتی که هرگونه تردیدي در ارتباط با شرایط سرویس

وسیله حفاظتی وجود داشته باشد، یا تاریخ مصرف تعیین شده توسط کارخانه سازنده به اتمام رسد، یا زمانی 
  شده باشند، باید آن وسیله حفاظتی معدوم گردد.که تجهیزات مورد نظر براي مهار سقوط استفاده 
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  هارنس بدن
هارنس بدن باید هرگاه خطر سقوط از ارتفاع، به ویژه سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط 

  محصورشده  وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
  در انتخاب یک هارنس بدن مناسب باید به موارد زیر توجه نمود:

v دن و درآوردن آسانامکان پوشی 

v (اتصاالت جلویی و پشتی) اینکه اتصاالت براي نوع کار یا فعالیت مناسب هستند یا خیر 

v اي که روي بدن به طور مناسبی قرار گیرند.گونهامکان تنظیم اجزا به 

اند، هرگاه نوع فعالیت یا کار ایجاب کند، اتصاالت قفسه سینه که به طور مناسبی روي هارنس بدن قرار گرفته
باید استفاده شوند، مثالً براي کارگرانی که مجبورند ابزارها و وسایل را روي پشت خود حمل کنند، یا کسانی که 

ها باید هارنس بدن  با هاي مخصوصی را براي حفاظت در برابر هواي سرد یا رطوبت بپوشند. در این حالتباید لباس
   د.اتصاالت روي قفسه سینه مورد استفاده قرار گیر

   کمربند محدودکننده یا استقرار در محل کار
کمربندهاي محدودکننده باید به عنوان ابزارهایی براي محدودکردن افقی بکار روند و اگر احتمال خطر 

   ها استفاده شود.سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد، نباید از آن
   محل کار لنیارد محدودکننده یا استقرار در

اگر احتمال خطر سقوط آزاد، سقوط آزاد محدودشده یا سقوط محصور شده وجود دارد، نباید از لنیاردهاي 
  محدودکننده یا استقرار در محل کار استفاده شود.

   لنیارد به همراه جاذب انرژي
زار متحرك صلب گاهی مناسب ثابت یا متحرك در طول ابلنیارد وسیله اتصال هارنس بدن با یک نقطه تکیه

  پذیر است.یا انعطاف
  هاي یک لنیارد مناسب عبارتند از:ویژگی
v شده و تنظیم شودبه سادگی سرهم 

v  ،از مشخصات متناسب با نوع کاري که باید انجام شود و مهار سقوطی که باید مورد استفاده قرار گیرد
 رژي، نوع اتصال و نظایر آن است.برخوردار باشد. این مشخصات شامل طول، دارا بودن یا نبودن جاذب ان

   اتصاالت
  اتصاالت باید با درنظرگرفتن موارد زیر انتخاب شوند: 

v گاه مورد استفادهاندازه و نوع تکیه 

v 22فرکانس یا دوره تناوب سوار شدن و باز شدن (قالب شدن ( 

v  فرکانس یا تناوب حرکات کارگر 

                                                
٢٢ Hooking 
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    هاگاهانتخاب تکیه
  گاه بستگی دارد.ه نوع کار یا فعالیت و همچنین به سازه محل استقرار تکیهگاه بانتخاب و استقرار تکیه

هاي حفاظتی دیگري ها مناسب نباشند، باید پس از ارزیابی ریسک سیستمگاهها براي تکیهاگر سازه
  درنظرگرفته شوند.

راهنماي کاربر گاه در شود، توسط سازنده تکیهگاه روي آن بسته میاي که تکیهقدرت الزم براي سازه
  شود.مشخص می

  استفاده از سیستم مهار سقوط
  هاي ذیل را مدنظر قرار داد:هاي مهار سقوط همواره باید شاخصبراي استفاده از سیستم

v هاي تأمین شده توسط سازنده مورد هاي مهار سقوط باید تنها در حد انتظار و طبق دستورالعملسیستم
 استفاده قرار گیرند.

v ها بکار روند.هار سقوط باید با نهایت حفاظت براي جلوگیري از آسیبهاي مسیستم 

v هاي مهار سقوط باید در یک حالت مؤثر نگهداري، تعمیر و در صورت نیاز جایگزین شوند.سیستم 

v ها بندي شده باشند و اینکه قفلپیش از استفاده از ابزار، کارگران باید بررسی کنند که ابزار درست سرهم
 کنند.به درستی عمل  و اتصاالت

v .پس از استفاده ابزار باید به طور صحیح انبار شوند 

v  اگر سیستم براي مهار سقوط استفاده شده، باید از سرویس خارج شده و براي بازرسی طبق دستورالعمل
 آماده شود.

v ی الزم را هاي آموزشهاي مهار سقوط باید تنها توسط کارگرانی مورد استفاده قرار گیرند که دورهسیستم
 طی کرده باشند.

v هاي مهار سقوط حداکثر مراقبت را بعمل آورده و ابزارها و اجزاي کارگران باید در استفاده از سیستم  
 ها را که توسط سازنده تأمین شده، تغییر ندهند.آن

  ارایه هاي بیشتري در ادامه هاي مهار سقوط تحت شرایط ویژه، راهنماییبا مراجعه به استفاده از سیستم
  شود. می

  

  نگهداري، انبار و استفاده از وسایل حفاظت فردي
نگهداري از وسایل حفاظت فردي شامل تمیز کردن، آزمودن، جایگزینی، تعمیر می باشد. کاربر باید قادر به انجام 

 نگهداري ساده مانند تمیز کردن باشد، اما تعمیرات آن باید توسط فرد ذیصالح انجام گیرد.
v هاي عدم استفاده داشته باشند تا از خارج اید مکانی براي نگهداري وسایل حفاظت فردي در زمانکارگران ب

 کردن وسایل از محیط کار جلوگیري بعمل آید.
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v  .در زمان هایی که وسیله حفاظت فردي مورد استفاده نیست، در محل خشک و تمیز مثل کمد نگهداري شود
  ه مخصوص نگهداري شوددر مورد وسایل کوچک تر مثل عینک در جعب

v ها را از آلودگی، گم شدن، صدمه دیدن، رطوبت و مکان نگهداري وسایل حفاظت فردي باید مناسب بوده و آن
 نور مستقیم آفتاب محافظت نماید.

v بکارگیري دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد زمان تعویض و نحوه تعمیر  

v میر باشد) بایدتوسط افراد متخصص انجام شود.در صورت نیاز به تعمیرات اساسی (اگر قابل تع 

v  وسایل حفاظت فردي نو و اضافی در کارگاه موجود باشد تا در صورت نیاز به جایگزینی سریعاً باید همواره
 . در صورت نیاز به تعویض وسیله حفاظت فردي ، تا زمان دریافت وسیله نو، باید کار متوقف گردد.عمل شود

v از آن مورد بررسی قرار گیرد.قبل و بعد از استفاده  بایدفردي ت ظسالم بودن وسیله حفا 

v لباس کار نباید در منزل شسته شود 

v  جدا از یکدیگر نگهداري شوندباید لباس هاي کار تمیز و کثیف  
  

 
  آموزش

 3کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به کارگران آموزش دهد. (ماده  •
  ه وسایل حفاظت فردي)آیین نام

  ي که در آموزش وسایل حفاظت فردي به کارگران مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:موارد
ü خطرات موجود و علت استفاده از وسایل حفاظت فردي 

ü  چه زمانی استفاده از یک وسیله ضروري است؟ 

ü  عملکرد وسیله 

ü (تعویض) زمان تعمیر، جایگزینی  

ü ي استفاده از وسیلهمحدودیت ها  

ü  توسط مصرف کننده شامل مراحل بهداشتی و تمیز کردن روش استفاده و نگهداري 

ü هر نوع آزمون مورد نیاز قبل از استفاده 

ü عوامل تأثیرگذار بر کارآیی وسیله شامل شرایط محیطی، عوامل فردي، عیوب و صدمات 

ü  ارایه دستورالعمل استفاده 
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ü ظر و رویه گزارش دهی آنچگونگی تشخیص معایب در وسیله حفاظت فردي مورد ن 

ü مکان مراجعه براي جایگزینی و تعویض وسیله مورد نظر 

ü  استفاده مداوم در شرایط قرار گرفتن در معرض خطرات وعوامل زیان آور (استفاده از وسیله حفاظت
 فردي آخرین مرحله است)

  
 سایر وظایف کارفرما در ارتباط با وسایل حفاظت فردي

ü نصب عالیم هشداردهنده 

ü رت بر استفاده صحیح و مداوم وسیله و یافتن علت عدم استفاده از وسیلهنظا 

ü ازآموزي کارکنانب 

ü  آموزش کارکنان در صورت تغییر شغل و تغییر نوع وسیله مورد استفاده 

 
   6کارفرما باید براستفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردي نظارت کامل داشته باشد. (ماده  •

 ت فردي)نامه وسایل حفاظآیین
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  فصل هفتم
  
  
  
  
  
  

 واکنش در شرایط اضطراري

  و مدیریت بحران
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  شرایط اضطراري
انحراف از رفتارهاي برنامه ریزي شده و مورد انتظار، یا رشته اي از رویدادها است که شرایط اضطراري یک 

کارگاه، وقتی در یک نها تأثیر منفی دارد. مردم، سرمایه یا محیط زیست را به خطر می اندازد یا بر روي آ
فتد که وضعیت را از حالت عادي خارج نموده و حالت غیر عادي ایجاد اي اتفاق بیاسازمان یا جامعه ، حادثه

از کنترل خارج به درستی مدیریت نشود و چنانچه این وضعیت  طراري بوجود آورده است.، شرایط اضکند
  .ا خطر مواجه نماید، وارد مرجله بحران خواهد شدو زندگی افراد زیادي را ب شود

  .تنوع دارند و بصورت آبشاري و پشت سر هم وقایع ناخوشایندي را در پی خواهد داشتعموما ها بحران
اي اتفاق هاي کمی و کیفی خلل عمدهبه عبارت دیگر هرگاه در تعادل بین منابع و امکانات با نیازمندي

ي بحران خواهیم شد. زیادي بر امکانات و منابع موجود غلبه کند، وارد مرحلهبیافتد و نیازها به مقدار 
مدیریت بحران در این حالت باید سعی نماید تا این تعادل را با اقزایش منابع یا کاهش نیازها، به نحو موثري 

  مجددا برقرار نماید.
اند، از جنس کاهش ل حادثه بودهبه عنوان مثال، تخلیه محل از افرادي که مشغول به کار و زندگی در مح

نیازها بوده و کمک خواهی از نیروهاي امدادي سایر ارگانها و سازمانها و شهرهاي مجاور از جنس افزایش 
  منابع و امکانات است.

ی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه شناس بیآس): بحران از نظر crisisبحران (
اي که جامعه  یافته بوده به گونه محیطی گسترش هاي آسیبضایعات جانی، خسارات مادي و که همراه با 

. مدیریت بحران عبارت است از مجموعه باشد ینممربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن 
وح بحران، ي مدیریتی و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و کلیه سطها يریگ میتصماجرایی و  هاي فعالیت

در جهت نجات، کاهش ضایعات و خسارات، جلوگیري از وقفه زندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ 
  . ها یخرابزیست و باألخره ترمیم و بازسازي  محیط

 عبارتست از: خصوصیات عمده یک بحران

   فرصت و زمان کم براي واکنش نسبت به آن .1
  ر هنگام وقوع حادثهد  وجود اطالعات ناقص، نامعتبر و مشکوك .2
  تهدید کردن منابع طبیعی و یا زندگی بشر .3

  را مدیریت کند. ها آنبتواند بحران را به اجزاي آن تقسیم کرده و  بایدمدیر  ،در یک شرایط بحرانی
یک سیستم، تجزیه و تحلیل کرد که در آن دو سري عوامل  به صورت توان میاز نظر عملیاتی نیز بحران را 

و بازخورد) که باعث  ها ستاده، ها دادهرد: یکی محیط یا ساختار سیستم و دیگري عوامل (مختلف وجود دا
ي ریپذ بیآسسیستم در مقابل بحران  دهنده لیتشک. تعیین اینکه کدامیک از عوامل و عناصر شوند میبحران 
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ین و تأثیرپذیري بیشتري دارد، یکی از وظایف اولیه تحقیق و پژوهش مدیریت بحران است. تعی
  که باالترین رسیدگی را نیاز دارد. گردد یبرمپذیرترین بخش سیستم در عمل به بخشی از سیستم  آسیب

 –محیطی و روانی  طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید زیست
  اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتال است.

ي ا ژهیواست که نوع » فوریت«یا » موقعیت اضطراري«واژه  کند یمحه و بحران ارتباط پیدا که با ساناي واژه
. در شود میکه منجر به تغییر در روند عادي جریانات زندگی  شود میاز بحران یا بخشی از آن در نظر گرفته 

 کبه ی لیتبدباشد، ي کنترل آن برایی منابع منطقه تواناتر از  ي، بزرگاضطرار تیوضع کی که یوقتواقع 
  .شود میبحران 

شده  تفاوت عمده بحران با شرایط اضطراري این است که در بحران وضعیت و پیامدهاي شرایط حادث
گردد. یعنی در شرایط بحرانی، شدت  میی بیشتر بر ذینفعان و سازمان رسان بیآساست و موجب  تر عیوس

یی ملی و دولتی و حتی جامعه اهمیت باالیی ها زمانو سا ها عواقب عالوه بر خود سازمان براي سایر بخش
  دارد.

  اضطراري  تیوضعشدت 
واضح است که میزان واکنش بستگی به شدت وضعیت اضطراري دارد. به طور معمول سه نوع وضعیت 

  :شود میاضطراري مختلف در نظر گرفته 
. این وضعیت بدون درخواست دگرد ینمگونه آسیب جدي به افراد وارد  ایمنی واحد تهدید نشده و هیچ - 1

ي ها رسانهکمک از خارج از واحد، توسط کارکنان واحد، قابل رسیدگی است. به طوري که عمدتاً توجه 
  .دارد ینمگروهی را به خود معطوف 

ممکن است نیاز به کمک از خارج از سازمان باشد. در ضمن مناطق فراتر از تأسیسات مربوطه تهدید  - 2
  ي گروهی را در محل، استان و کشور به خود جلب کند.ها رسانهنیز هست که توجه  نشده و این احتمال

که خطر به مناطقی فراتر از  رود یمتأسیسات مورد نظر را تحت تهدید جدي قرار داده و این احتمال نیز  - 3
نیاز به کمک گردد. لذا  ها آنچندگانه افراد و یا مرگ  هاي آسیبیافته و یا اینکه سبب  آن تأسیسات گسترش

ي گروهی در کشور را به خود جلب ها رسانه. احتماالً این وضعیت توجه باشد میاز منابع خارج از آن محل 
  .دینما یم

براي توسعه و اجراي یک طرح واکنش اضطراري مراحل زیادي وجود دارد که استقرار تیم عملیات اضطراري 
  .باشد میي این برنامه ها گامترین  از مهم

  :باشد میکیل تیم واکنش در شرایط اضطراري به شرح ذیل نحوه تش
  شناسایی اعضاي تیم  .1
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 تعیین صالحیت اعضاي تیم   .2

 ي کلیدي ها تیمسئولتعیین وظایف و   .3

 تعیین اعضاي جانشین  .4

 آموزش و مانور   .5

  ي بحرانبند طبقه
  از: اند عبارت ها آنکه برخی از  اند گرفتهي مختلفی براي بحران در نظر ها يبند طبقه
ساز بشر (حوادث  دست هاي بحرانطبیعی (حوادث طبیعی) و  هاي بحراني بر اساس منشأ: بند طبقه •

 تکنولوژیک)

 ي بر اساس ضایعات و تلفات: تلفات کم، تلفات در حد متوسط و تلفات سنگین بند طبقه •

 قلمرو: فراگیر جهانی، فراگیر ملی، سطح وسیع و سطح محدود  بر اساسي بند طبقه •

تدریجی (مهاجرت و  هاي و بحرانناگهانی (زلزله)  هاي بحراني بر اساس عامل زمان: بند طبقه •
 پناهندگی)

  سطوح بحران
 )يعاد طی. (شرايبه ارائه خدمات اضطرار ازیسطح صفر: عدم ن

 .یتوسط سازمان مسئول با استفاده از برخی از امکانات سازمان ي: ارائه خدمات اضطرارکیسطح 

 توسط سازمان مسئول با استفاده از تمام امکانات سازمان. يمات اضطرارسطح دو: ارائه خد

 ها. از سازمان يا سازمان مسئول توسط مجموعه تیریبا مد يسطح سه: ارائه خدمات اضطرار

حالت سازمان مسئول به  نی(در ا نیجانش ییها سازمان تیریبا مد يسطح چهار: ارائه خدمات اضطرار
  ).باشد یمن تیریقادر به مد ییتنها

  باشد:مورد سطوح وضعیت اضطراري بصورت زیر میدر نیز دسته بندي دیگري 
محیطی  مالی و زیست هاي خسارتدر این وضعیت صدمات جانی،  الف: وضعیت اضطراري دسته اول:

کنترل خواهد  نشانی و خدمات ایمنی قابل محدود بوده و بحران توسط فرد، کارکنان قسمت و یا بخش، آتش
مانند حریق کوچک، نشتی کوچک گاز و غیره. در این حالت صدمات جانی در حد زخم و پانسمان بود. 

  خواهد بود.
ي، انفجار، ریزش سقف سوز آتشدر این وضعیت ممکن است در اثر یک  ب: وضعیت اضطراري دسته دوم:

ت واحدهاي اطراف آید و پیامد آن مرگ یک نفر و مجروح شدن چند نفر باشد. در این وضعی به وجودو ... 
  . ممکن است احتیاج به کمک و امدادرسانی خارج از کارخانه باشد.شود یمتهدید ن
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و هر  شوند میدر این حالت تأسیسات و واحدهاي مجاور تهدید جدي ج: وضعیت اضطراري دسته سوم: 
دادرسانی لحظه امکان گسترش خطر در سطح وسیع وجود دارد که احتیاج به کمک از واحدهاي ایمنی و ام

  خارج از محیط کار ضروري است.
 )Crisis managementمدیریت بحران (

آمادگی در برابر وضعیت اضطراري و مخاطره آمیز نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته اي به نام مدیریت 
بحران دارد که پس از وقوع حوادث غیر مترقبه، دامنۀ بحران ناشی از آن را تا حد زیادي محدود کرده و 

  بحران را به حالت قابل مدیریت درمی آورد. 
به عبارت دیگر، مدیریت بحران به معنی سوق دادن هدفمند جریان پیشرفتۀ امور به روالی قابل کنترل و 

  انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
 

  اهداف مدیریت شرایط اضطراري
  :گردد مییر خالصه اهداف مدیریت شرایط اضطراري به صورت ز

  تخلیه محل و جلوگیري از آسیب به افراد در داخل و خارج واحد عملیاتی •
  ها آنکاهش خسارت به اموال و حفاظت مستمر از  •
  زیست کاهش خسارت به محیط •
  کاهش وقفه در تولید •
  تداوم روابط عمومی خوب •
  تقویت اعتماد افکار عمومی، ذینفعان و سهامداران  •

  
  چرخه عمر بحران

دهند که البته توأم با عالئمی است که عوارض آن در هنگام بروز ها بصورت ناگهانی رخ میشتر بحرانبی
  :ظاهر می شود. هر بحران شامل چهار مرحله مختلف است که عبارتند از

ü مرحله ایجاد شوك  
ü مرحله وخامت بحران  
ü مرحله مزمن شدن بحران  
ü  مرحله مهار یا حل بحران 
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  مراحل مدیریت بحران
  مراحل مدیریت بحران را به شرح زیر دانست :  توان می

 ي الزم براي ارزشیابی احتمال بحران ها یبررس .1

 اقدامات پیشگیري و افزایش ایمنی در مقابل بحران .2

 تمهیدات الزم براي مواجهه با بحران بینی پیش .3

 اقدامات اضطراري پس از وقوع بحران .4

  و ضایعات بحران ها بیتخربازسازي و ترمیم  .5
  هاي مدیریت بحرانفاز

  
  )Planningفاز اول : طرح ریزي (

فعالیت هایی که باید براي احتمال ایجاد یک وضعیت اضطراري یا بحران و یا پیامدها و شدت هاي بالقوه آن 
 بر روي زندگی، سرمایه و محیط زیست، تجزیه و تحلیل و مستند شوند. 

ها و تعیین نیازهاي فازهاي پیشگیري و کاهش اثرات، ریسکارزیابی خطرات، شناسایی این فعالیت ها شامل 
   .آمادگی، واکنش و بهبود می باشند
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  )Mitigation/Prevention( کاهش اثرات یافاز دوم: پیشگیري 
-تواند شامل فعالیتهمچنین میکند. تمال یک فاجعه را کم و یا حذف میکه احاست هایی فعالیتشامل 

  شوند.غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میهاي که براي کاهش اثرات بحرانهاي طوالنی مدتی باشد 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 )Preparednessسوم : آماده سازي (فاز 

- توان یا نمیاثرات در زمانی که نمی که براي گسترش اقدامات پیشگیري و کاهشاست هایی شامل فعالیت

 شود از بحران جلوگیري کرد. 

داقل رساندن هایی را براي حفظ زندگی و به حها و اشخاص برنامهسازي، دولتمردان، سازمانز آماده در فا
(به عنوان مثال گردآوري فهرست موجودي منابع، برگزاري تمرینات آموزشی، دهند آسیب بحران توسعه می

  نصب سیستم هاي هشدار سریع و تعیین نیروهاي واکنش اضطراري پیش از وقوع بحران). 

 
 

 

 

 آمادگی

پیشگیري 
و کاهش 

برنامه  مقابله
 ریزي

 بهبود

 

  رانچرخھ مدیریت جامع بح

 

 

 محل قرارگیري چرخه مدیریت ایمنی در چرخه مدیریت بحران 
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(به عنوان مثال واکنشی در مقابل بحران برمی آیند  آماده سازي درصدد افزایش عملیات ن اقداماتهمچنی
ذخیره سازي اغذیۀ حیاتی، فراهم کردن کمک هاي پزشکی، اجراي تمرینات آموزشی و بسیج کردن پرسنل 

  مقابله با وضعیت اضطراري در حالت آماده باش).
  )Responseفاز چهارم : واکنش (

 شوند. ضعیت اضطراري یا بحرانی انجام میکه به دلیل یک واست عالیت هایی فشامل 

جستجو و نجات،  (مانندشوند مک براي قربانیان درنظر گرفته میها به منظور فراهم کردن کاین فعالیت
  ، تغذیه). هاي پزشکیچادرهاي اضطراري، مراقبت

(مانند بستن منابع آب آلوده، ل آسیب مجدد ها براي تثبیت وضعیت و کاهش احتماهمچنین این فعالیت
  شوند.انجام میگشت زنی و محافظت از مناطق مستعد غارت) و عملیات بهبود سریع (مانند ارزیابی آسیب) 

  )Recovery(و بازیابیفاز پنجم : بهبود 
به  و شوند  ها به حالت طبیعی یا بهتر انجامباید براي بازگرداندن همۀ سیستم که است هاییشامل فعالیت

 گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.  دو

هاي حیاتی پشتیبان را به حداقل استانداردهاي عملیاتی باز سیستمهاي بهبود کوتاه مدت فعالیت -
  (مانند پاکسازي محل، خانه هاي موقتی و دسترسی به آب و غذا). می گردانند 

هدف از  د.سال پس از بحران ادامه داشته باش فعالیت هاي بهبود بلند مدت ممکن است تا چند -
هاي یا بهبود سطح آن است (مانند کمک اینگونه فعالیت ها، بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی

 هایی براي توسعۀ مجدد).هاي ارتباطی، وامقانونی و برنامه

  
  Incident management system(IMS) رویدادسیستم مدیریت 

ها را در پنج شود که بتواند فعالیتطوري ساختار بندي و طرح ریزي می طور معمولاین سیستم مدیریت به 
 محور مهم تسهیل نماید:

  فرماندهی -
  عملیات -
  طرح ریزي -
  لجستیک -
  مالی و اجرایی -
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  )INCIDENT COMMAND SYSTEM( سیستم فرماندهی حادثه
 یک جزء از سیستم جامع مدیریت حوادث است. (ICS)سیستم فرماندهی حوادث 

 یاتعمل مراکز فرماندهی

اطالعات و منابع را جهت  یهستند که کار هماهنگ يمراکز: (EOCs) ياضطرار یاتیمراکز عمل •
 دهند.یت حوادث انجام میریمد يهاتیان فعالیبه موقع در جر يهایبانیپشت

 (ICP) حادثه یپست فرمانده •

دارد، مراحل مختلف  ش تاکتیکی بر رويواکن را در اگرچه اولین  نقش ،  در مجاورت یک محل حادثه دیده
 EOCهمچون  يتواند عملکرد می ،پیچیدهو  حوادث بزرگ یک مقیاس کوچک تر  یا در فاز ابتداییدر  ولی

  .ها داشته باشد
  :(DOC) دپارتمان مراکز عملیاتی •

 ا هستند.ه EOCباالتر از  یتمرکز دارد و در  سطح یداخل هايبه طور معمول بر مدیریت و پاسخ  آژانس 

 (ICP) :حادثه یپست فرمانده •

جهت حصول اطمینان ) ياضطرار ها (مراکز عملیاتیEOCو ) ها (دپارتمان مراکز عملیاتیDOCبا  بایستی
 از کارا بودن و موثر بودن مدیریت حوادث مرتبط باشند.

 ل را انجام دهد:یات ذید عملیبا EOCک ی يافهیاز لحاظ ساختار وظ •

  یهماهنگ -
  م منابع و اطالعاتیتقسارتباطات و  -
 ز و انتشاری، آناليجمع آور -

   Emergency Operating Procedure(EOPs) روشهاي عملیاتی اضطراري
باعث افزایش کارایی تیم هستند که  یک سري رهنمودهاي از پیش تعیین شده و سازمان یافتهها،  این روش

باعث ایجاد یک طرح دسته جمعی  کهک طرح پیش از عملیات ی .بر اساس یک روش استاندارد می شود
جهت مطرح کردن روش کار و شرح یک روش سازماندهی ها معموال EOP شود. قبل از شروع عملیات می

که  گرددمی روشی اتخاذسپس  روند.هاي دسته بندي شده عملیات پاسخ به کار میشده مربوط به فعالیت
ت مربوط به می شود. تمام نکاتفویض اختیار  هابه روساي بخشهاي فرماندهی بر اساس آن مسئولیت

ایمنی مربوط به عملیات پاسخ، دستورالعملهایی که شرح اولویتهاي تاکتیکی و ارتباطات و مخابره آنها، 
ها و وظایف مربوطه را ارائه نماید، روش معمول بکارگیري منابع اولیه ورئوس مطالب مربوط به مسئولیت

  شود.در این روش عملیاتی گنجانده می هاي مختلفوظایف افراد و بخش
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EOP و توسط افراد کاربر  بودهها عوامل مناسبی براي آموزش افراد در سازمان هستند و باید باید قابل اجرا
  پذیرفته شوند.

یص مختلف در سطوح  نقا يهست که برا گروهی یک گروه کاري :Task Group  گروه کاري •
مشخص  یک برنامه زمان بنديبهبود بر اساس  يرا برا يشود و اقدامات ضرورمشخص تعیین می

اقدامات  يمختلف برا هايتوسعه حالتعبارتست از وظایف گروه کاري کند.یم یگیريپ
که ممکن  توسعه یک طرح اجرایی، حاالت برتر یهات برايالزم و توج هايهی،ایجاد توصیاصالح

 یاقدامات اصالح ینات بعديتمر طیحصول اطمینان از اینکه در و  است شامل آموزش هم باشد
  .گردد یین میتع یزان موفقیت اقدامات اصالحیشوند و میم  یابیارزش

  
 Mitigation) (کاهش اثر حادثه •

اثرات و  یکاهش یا از بین بردن میزان خطر حوادث طبیع يبرا است یمجموعه اقداماتکاهش اثر حادثه 
شناسایی حوادث ممکن شامل  فرایند کاهش اثر حادثهبر جان و مال مردم در بلند مدت.   یتکنولوژیک

در سطح محلی، ویژگیهاي حوادث، موقعیت محلی و احتمال وقوع آنها، اثر بالقوه حوادث بر افراد و 
تجزیه و تحلیل آنها و  محیط زیست و در نهایت شناسایی اقدامات مناسب براي کاهش خسارت و خرابی

 باشد.می زان آسیب پذیري افراد، اموال، جامعه و محیط زیستمیزان خطر احتمالی وقوع فاجعه و می
همه جنبه هاي فنی و به نحوي که  ،تهیه، پیشنهاد و برقراري راهبرد کاهش اثر حادثه در ارکان جامعه

-ها و میزان بودجه اختصاص یافته، مقررات و آموزشهاي دولت، طرحو برنامهها سیاسی الزم، سیاست

  .ندهاي الزم را لحاظ ک
حمل و نقل، زیر ، شامل سیستم بر تأسیسات زیر بنایی  تاثیرات احتمالی بحراندر این فرآیند باید 

، آب آشامیدنی و سوخت، ها و سیستم هاي ارتباطی و تسهیالت بهداشتیها مانند بیمارستانساخت
  بررسی و سنجیده شده باشد.

اثر  قرار بگیرد و در تعیین راهبرد کاهشدر این بخش باید مد نظر که هاي حادثه و ویژگیعملکرد 
  از: موثر است عبارت است  حادثه

 نییش بیت پی) قابل1

  ) سرعت عمل2
  ) شدت حادثه3
  ) گستردگی اثر4
  ) زمان در دسترس براي اعالم خطر5
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  ) امکان وقوع مجدد6
  ب فاجعهی) امکان کنترل و قدرت تخر7

  
  و آمادگی بحران بینی پیشي، نگر ندهیآ
. شود میي بحران به کار گرفته نگر ندهیآو بررسی حوادث آینده براي  بینی پیشیی علمی ها روشامروزه 

براي کمک به تهیه تصویر بحران در آینده، طراحی عملیات کاهش خسارت، واکنش  ها روشتمامی این 
ند. در حال حاضر شو یی که در جامعه کارایی دارند به کار گرفته میها بحرانبحران، مدیریت ایمنی و آمادگی 

  اند از: عبارت اند دادهترین کاربرد را به خود اختصاص  بیش هایی یکه روش
  آفرینی، فن دلفی و تمرین در عرصه. ي، ایجاد سناریو، نقشساز هیشب

به  ها مدل. این باشند یمیی مهم در بررسی توسعه بحران در طی زمان ها روشي بحران: از ساز هیشب .1
 ي ریاضی.ها مدلي تشبیهی و ها مدلي قیاسی، ها مدل: دشون میسه دسته تقسیم 

ایجاد سناریو: سناریو شامل مالحظه به نتایج انواع حاالتی است که در رابطه با آینده به نظر انسان  .2
 .کند یمي خاص را در محور زمان، آزمایش ریگ میتصم. سناریو روشی است که حاصل یک رسد یم

. سناریو به عنوان یک وسیله باشد میاستفاده از سناریو مفید بحران در بلندمدت  بینی پیشبراي 
 هاي بحرانجهت ارزشیابی اثرات تقلیل خطرات در همه نوع بحران کاربرد دارد. این روش در اغلب 

 .باشد میطبیعی، تکنولوژیک، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده 

ي و رویارویی با زیر برنامهجهت  کلیدي ها بحرانآفرینی و نمایش: کشف و درك تشابهات بین  نقش .3
 .باشد میبحران و تخفیف اثرات سوء 

اندیشی و  فن دلفی: فن دلفی استفاده از عوامل اصلی در جریان بحران، تفکر، انتظارات، چاره .4
بحران و پیامدهاي  بینی پیشو براي  شود میمردم از بحران، که به فرهنگ مردمی مربوط  بینی پیش

ي و ایجاد سناریو در این است که معموالً تحت تأثیر ا انهیراي ساز هیشبآن است. نقاط ضعف 
نمایند،  نیروهاي خارجی مانند تغییرات در محیط و نظام جامعه قرارگرفته و مخاطرات را تعدیل می

تا  شود میرا تغییر داد، اما در روش دلفی سعی  ها فرمولضرایب ثابت  توان میو همواره براي اصالح 
 شده و اثرات عوامل به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود. رایط موجود تطبیق دادهحد امکان ش

ي که اصطالحاً مانور یا رزمایش نیز گفته ساز هیشبي: بازي ساز هیشبتمرین همگانی یا بازسازي  .5
 . رود یمبراي شناخت و سنجش توان جامعه و مسئولین در برخورد با بحران به کار  شود می
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  )Preparedness(با بحران آمادگی برخورد
و منابع به طور  ها روش، ها ستمیس ،آمادگی بحران عبارت است از حصول اطمینان به اینکه در زمان بحران

   نمایند.میدر برخورد با بحران کمک  دگانید بیآسصحیح در محل حاضرشده و به توانمندي 
  از: است عبارت  شود میارچوبی که براي آمادگی بحران در نظر گرفته هچ

ي جامعه و ریپذ بیآس. ارزیابی باشد میجنبه مدیریت بحران اطالعات  نیتر یاساس: يریپذ بیآسارزیابی 
ساختارهاي آن در مقابل حوادث، یک فرایند پویا و در جریان است که شامل: ارزیابی خطر و احتمال، ایجاد 

موجود  نیتأمیی امداد، بهسازي، و منابع ها يازمندین بینی پیشپایگاه اطالعاتی متمرکز بر پیامد مخاطرات، 
 .باشد می

بحرانی مشخص  هاي فوریتدر این بخش باید اهداف کامالً مشخص و وظایف مردم و نهادها در  :طراحی
 گردد.

العمل در مقابل حوادث الزم  یک نظام هماهنگ براي آمادگی و عکس تشکیالت آمادگی مقابله با بحران:
یی دولت مرکزي و هماهنگی عمودي بین ها زمانو سا ها وزارت خانهافقی در بین  . وجود هماهنگیباشد می

 .باشد میتشکیالت مرکزي و محلی در مقابله با بحران موثر 

خزنده و تدریجی این سیستم شامل فرموله کردن اطالعات  هاي بحران: براي یی اطالعاتیها ستمیس
 هاي بحران. در باشد میبر آخرین اطالعات هشدار  ي شده، سیستم هشداردهنده و سیستم نظارتآور جمع

  بینی، هشدار و ارتباطات تخلیه باشد. ناگهانی این سیستم باید شامل پیش
  

  رسانی و اعالم هشدار در بحران اطالع
زندگی بسیاري از مردم را حفظ نماید. بر این  تواند میدر اکثر حوادث یک سیستم هشداردهنده همگانی 

ستم ارتباطی از اهمیت بسزایی در مدیریت بحران برخوردار است، زیرا ممکن است برخی اساس پایداري سی
  در آغاز بحران کامالً تخریب شوند. ها ستمیس

  یی هشداردهنده: هر سیستم هشداردهنده معتبر باید داراي دو جزء اصلی باشد:ها ستمیسماهیت 
لف حفاظت، دوري و کاهش خطرها را مشخص . راهکارهاي مخت2. به طور واضح وجود خطر را نشان دهد. 1

  سازد.
ي هشداردهنده شامل دستگاه نظارتی است که خطر را تشخیص داده و ابعاد زمانی و مکانی ها شبکهبیشتر 
  .دینما یم بینی پیشآن را 
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  پاسخ در شرایط اضطراري
نیست، مگر با استفاده کامل بحران و شناسایی زمان، شدت و پیامدهاي آن در اغلب موارد مقدور  بینی پیش

  از فنون خاص، که بتوان احتمال، شدت و پیامدهاي آن را تا حدودي فقط جهت آمادگی مشخص کرد.
یی دولتی، ها زمانعبارت است از مجموعه عملیاتی که به وسیله مردم یا سا پاسخ در شرایط اضطراري

سازي شرایط و  جات افراد، عاديخصوصی و مردمی در مقابله با بحران جهت تقلیل خسارات و ضایعات، ن
. این عملیات ممکن است با هشدار عامل تهدیدکننده و یا گیرد میبازگرداندن به حالت قبل از بحران انجام 

  بدون هشدار آغاز گردد.
بخشی یا  ها سازمانواکنش بحران یک فعالیت جمعی و چند سازمانی است ولی، در اغلب جوامع و 

یی مربوطه داخلی یا خارجی ها زمانکه با مشارکت سایر سا باشد میکنش بحران تشکیالتی، مسئول انجام وا
  . دینما یماقدام به واکنش 

ي بسته به توان و امکانات با ا منطقهو واحدهاي محلی و  ها سازماندر شرایط بحرانی الزم است که تمام 
شرایط بحرانی اهمیت دارد  توجه به ماهیت بحران در امر واکنش، همکاري و مشارکت نمایند. آنچه در

  ي و فرماندهی است.ریگ میتصمهماهنگی، وحدت 
بحران همواره نیاز به وسایل و تجهیزاتی دارد که بستگی کامل به نوع و عامل بحران دارد. نگهداري  پاسخ به

د به وسایل، عدم سرویس و آزمایش ممکن است باعث ناکارآمدي در زمان الزم شود، لذا بایاز بدون استفاده 
، تعدد و تنوع وسایل و ها بحرانی و آزمایش گردد. با توجه به گوناگونی در ماهیت نیبازطور مرتب وسایل ب

  ی است.نیب شیپ رقابلیغتجهیزات بسیار زیاد است و گاهی لزوم برخی از ابزارها قبالً 
  :باشد میوسایل انواع بحران و مراحل مختلف اجرایی به شرح ذیل  ترین مهم

  ي، صوتی و بصريا رسانهسایل و تجهیزات هشدار شامل الف) و
مصدومین از  کردنب) وسایل جستجو و نجات شامل ابزار جستجوي مصدومین دربند یا محبوس، خارج 

  نقاط خطرناك
سرعت عمل و عدم اتالف وقت از ضروریات است. تعیین زمان ورود به عرصه و اقدامات اولیه از  ها بحراندر 

  واحد است.وظایف فرماندهی 
  واکنش  هاي فعالیتحدود 

. واکنش بحران یک اقدام باشد میي اجرایی، فنی و پرسنلی ها تیمحدودواکنش بحران همواره داراي 
  :شود میي کامل و اصولی است زیرا برنامه کار به دو صورت تنظیم و تدوین زیر برنامهاضطراري و فاقد 

نشأ آن بدون توجه به ماهیت، شدت و پیامدهاي آن، : قبل از بحران بسته به نوع و مشده بینی پیش .1
. زمان بحران با شود میبرنامه به صورت کلی تنظیم و تمهیداتی نیز براي آن در نظر گرفته 
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و به مرحله  گیرد میتصمیمات فوري توسط کمیته مدیریت بحران، در آن تغییر و تعدیل صورت 
 .دیآ یماجرا در 

ي کرده و برنامه فوري ریگ میتصم، کمیته مدیریت بحران، نشده ینیب پیش هاي بحرانغیرمنتظره: در  .2
 .شود میو بالفاصله اجرا  کند یمتنظیم 

  بحران پاسخ به هاي فعالیت
یکسان است و به طور  ها بحران، تقریباً در انواع دهند یمانجام  ها بحران به اقداماتی که جوامع در واکنش

  :باشند یمدانست. این اقدامات به شرح ذیل  ها بحرانك تمام را از وجوه مشتر ها آن توان میمعمول 
 ی یا هشدار بحرانرسان اطالع •

 تخلیه یا مهاجرت •

 تفحص و جستجو •

 نجات •

 ارزیابی بعد از بحران •

 ي و بهسازي اضطراريساز يعاد •

 ونقل و انتقاالت حمل •

 برقرار کردن ارتباطات •

 یافتگان ي نجاتها خواستهبرآورد  •

 ایجاد امنیت •

 اجرایی ايه فوریت •

 احیا و بازسازي •

  يساز آگاههشدار یا 
اطالق  الوقوع بیقرالف) بحران ناگهانی. هشدار به ترتیب انتشار دادن اطالعات مربوط به تهدید بحران 

  استفاده است. . این نوع هشدار معموالً براي سیل و توفان قابلشود می
هاي تدریجی به ویژه قحطی به کار  براي بحرانب) بحران تدریجی. هشدار قبلی (زودتر از بحران) معموالً 

ي در مقابل ریپذ بیآس. هشدار قبلی اقداماتی است که شامل نظارت در اوضاع جامعه یا منطقه از نظر رود یم
. زمانی که در یک بحران تدریجی باشد میسالی، کمبود محصول و یا تغییر در وضع اقتصادي  خشک
)، اولین اقدام بحران هشدار و انتشار خبر است. ي قبلی انجام نگرفته باشدساز آگاه   (عمداً یا سهواً
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  از عرصه بحران یا کارکنان تخلیه یا مهاجرت مردم
در  تر امناز ناحیه خطر، به محل  یا کارکنان الف) بحران ناگهانی: تخلیه عبارت است از جابجا کردن مردم

  .الوقوع بیقریک بحران 
در واقع مهاجرت  تر امني که امکان خطر وجود دارد، به محل ا هیناحردم از ب) بحران تدریجی: تغییر محل م

بلکه یک  شود یمو هماهنگی ن دهی سازمان. این نوع تغییر مکان معموالً توسط مسئولین رسمی باشد می
  سالی. خود مردم است، مانند خشک واکنش ارادي و خودبه

  جستجو و نجات 
رایج  SAR23گهانی است، که در بین امدادگران با حروف التین نا هاي بحرانجستجو و نجات، مخصوص 

  گردیده است. 
ي شهري دانسته ها زلزلهوسیله براي آواربرداري  نیتر مناسبي مربوط به آواربرداري، جرثقیل ها یبررسطی 

شده است. همچنین از کابل تله فریک براي خارج کردن مصدومین از ساختمان در حال تخریب استفاده 
  .ودش می

  مدیریت اطالعات و ارتباطات
  مدیریت اطالعات و ارتباطات در شرایط بحرانی داراي دو جنبه است:

شامل  ها آنیی پشتیبانی ها ستمیستجهیزات ارتباطی: وسایل و ابزار ارتباطی شامل تلفن، رادیو و  .1
 .باشند یمرله، ماهواره و خطوط ارتباطی  هاي دستگاه

 است. ها گزارشي خبرها و ساز نهیبهي مدیریتی، پاالیش و ها تاسیسمدیریت اطالعات: یکی از  .2

  سازي و بازسازي بحران احیا، عادي
بخش عملیات محسوب  نیتر یطوالناحیا و بازسازي بحران مرحله نهایی واکنش بحران بوده و همچنین 

لی، در عملیات ي ممکن است با سرعت و به طور اضطراري انجام گیرد، وساز يعاد. عملیات احیا و شود می
بازسازي، بخشی حالت فوریت داشته و قسمتی نیاز به طرح و برنامه بلندمدت دارد که جز واکنش محسوب 

  .شود یمن
  طراحی عملیات در مدیریت بحران

آغاز عملیات بحران زمانی است که مسئولین از وقوع حادثه به طور قطعی اطالع یافته ولی اطالع کافی از 
  .نامند یمن ندارند. شروع عملیات را حمله به بحران جزئیات و روند بحرا

  

                                                
23 - Search and Rescue 
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  یرسان اطالعي ها ستمیسایجاد 
، و باید مستقل از گیرد میي گوناگون در بحران مورد استفاده قرار ها شکلیی هشداردهنده به ها ستمیس
ده جوامع وسایل هشداردهن نیتر مناسب، عمل نمایند. رندیپذ بیآسیی دیگر که در شرایط بحرانی ها ستمیس

  اند از: در شرایط بحرانی عبارت
  ي نوري ویژهها عالمت -5اعالمیه از هوا  -4بلندگوهاي ثابت و سیار  -3آژیر خطر  -2رادیو  - 1

  اند از : عبارت باشند یماقدامات اضطراري که در طراحی عملیات داراي اولویت 
تخلیه و خدمات متوفیات، نجات اموال و  تخلیه و فرار افراد سالم و مصدوم، نجات افراد درگیر و دربند،

، برقراري ارتباطات، اسکان موقت ساکنین و عوامل مدیریت، اقدامات ها راهاز تخریب، آزادسازي  ها هیسرما
  بهداشتی، حفظ امنیت.

  :باشند یماقداماتی که از نظر فوریت در درجه دوم قرار دارند، به شرح زیر 
 هاي فعالیتي روند زندگی، احیاي ساز يعادحفظ وضعیت روانی افراد، زیست، ارزیابی بحران،  حفاظت محیط

تولیدي و خدماتی، برقراري خدمات دولتی، ایجاد نظم و قانون مداري جامعه، برآورد نیازهاي ثانویه ساکنین 
 و امدادگران.

ات، ي اضطراري عبارت است از: شناسایی اقدامها حرکت: منظور از طراحی ي اضطراريها حرکتطراحی 
، استفاده ها حرکتیی رایج طراحی ها روش. یکی از ها حرکتلوازم، پرسنل، زمان، ترتیب و موقعیت هر یک از 

جریان عمل یک طراحی را در نجات  زیر). شکل PERTي بر اساس بازنگري و ارزیابی است (زیر برنامهاز فن 
  .دهد یمي اتفاقی نشان سوز آتشو تخلیه افراد یک سالن طی 

  
  ها. نیاز حرکت سوزي با توجه به ترتیب و پیش خلیه افراد یک سالن در حادثه آتشطرح ت

  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٣٢٨ 
 

 
 

  الگوهاي رایج مدیریت بحران در جهان
به ترتیب  Gupta ،Thompson ،UNDPمراحل مدیریت بحران بر اساس الگوهاي رایج در دنیا از جمله 

  شده است. نمایش دادهزیر در اشکال 

  
 [Gupta, 2002:3]حران چهار مرحله اصلی مدیریت ب

  

  
 [UNDP, 2002:18]چرخه عملیات مدیریت جامع بحران در مناطقی که زمینه بحران موجود است. 

در زمینه مدیریت بحران، هر یک الگویی خاص براي مدیریت بحران  رو شیپسازمان و مؤسسات پژوهشی 
ي زیادي ها مشابهتدارند در اصول و ساختار  . این الگوها که در جزئیات و شکل بعضاً باهم تفاوتاند دادهارائه 

یکی از محققینی است  Guptaپرداخته شده است.  ها مدلدارند. در ادامه به شرح و مقایسه برخی از این 
  که الگوي پلکانی را به صورت زیر پیشنهاد کرده است:
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ده است این در حالی همان طور که مشخص است این الگو توجه زیادي به مراحل پیش از حادثه معطوف نکر
براي مقابله با شرایط اضطراري هم جزئی از  سازماناست که مراحل پیشگیري از حوادث یا ایجاد آمادگی در 

  .شوند میمدیریت بحران شناخته 

  
  یک مدل بحران

را جزء  (Preparation)و آمادگی  (Prevention)فوق عالوه بر اینکه مراحل پیشگیري  اي چرخهالگوي 
 (Recovery)و نیز بازسازي  (Response)بحران ذکر کرده است به لزوم وجود مراحل مقابله مدیریت 

 (Learning)هم اشاره داشته است. نکته متمایزکننده این الگو این است که در مرکز چرخه یادگیري 
تجربیات  ذکر شد نظام مدیریت بحران باید پویا باشد و بر مبناي تر شیپگنجانده شده است. همان طور که 

  حاصل از مقابله با حوادث شکل و ساختار آن اصالح شود.
  شده است. نروژ است در تصویر زیر نمایش داده Statoilالگویی دیگر که الگوي مورد استفاده شرکت نفتی 

  
  Statoilمدل بحران شرکت 

  
سازي تکرار مشخص است که در تمامی الگوهاي ذکرشده مراحل اصلی پیشگیري، آمادگی، مقابله و باز

  . اما چینش و جا نمایی این مراحل نسبت به هم در الگوهاي مختلف متفاوت استاند شده
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 وظایف مدیریت بحران

ل نیروي انسانی ی و مساینیب شیپ رقابلیغزمان محدود، امکانات ناکافی، حساسیت زیاد عملیات، پیامدهاي 
  ماهیت مدیریت بحران است. دهنده نشان

ت بحران، نظم و انضباط در سطح عالی است. ثبت رویدادها به طور ساعتی و روزانه، از ضروریات مدیری
از یک سو و انجام اقدامات به طور  ها فعالیتي ذهنی ها یابیارزنظارت بر عملیات به طور لحظه به لحظه و 

  قانونی و رعایت مقررات از سوي دیگر، الزمه مدیریت بحران است. 
دهی  ي اضطراري، سازمانزیر برنامه: شناسایی و ارزشیابی بحران، باشد مین شرح وظایف مدیریت بحران به ای

، نظارت و کنترل عملیات، مدیریت عملیات ها دستهو  ها گروهي، هماهنگی ریگ میتصمعملیاتی،  هاي گروه
  نجات در بحران.

بحران و تجسم عینی منظور از شناسایی بحران عبارت است از داشتن تصویر روشن از شرایط قبل و بعد از 
  اثرات، خسارات، ضایعات و پیامدهاي آن.

اقداماتی که مدیریت بحران الزم است در جهت شناسایی و کسب اطالعات از بحران به عمل آورده به شرح 
  : باشد میذیل 

 ها گزارشي، ا ماهوارهي هوایی و ها عکس، ها نقشهآوري اطالعات: اطالعات مدون و مکتوب از قبیل  الف) جمع
یی ها ستمیسگزارش وقوع یا شروع بحران توسط ناظرین و ، و آمارهاي مربوط به وضعیت قبل از بروز بحران

مصاحبه با مردم عادي و مسئولین  -مشاهده گروه تجسس، ي هواییها يبردار عکسبازدیدها و اطالعاتی، 
 درگیر در بحران.

ي ها برنامهو تدوین  ها يازمندینرا در تدارك ب) ارزیابی بحران: دانستن اندازه و شدت بحران، مدیران 
مربوط به وجوه مشترك  شود میبکار گرفته  ها بحراني ریگ اندازه. معیارهایی که براي کند یمعملیاتی کمک 

  .باشد میمعیارها اثرات، ضایعات و خسارات  نیتر مناسبکه یکی از  هاست بحران
به طوري که کلیات آن  باشد میي عادي متفاوت زیر برنامهبا  ي در مدیریت بحرانزیر برنامهدوین برنامه: ج. ت

  .شود میشده و در حالت بحران فقط سریعاً مرور و تکمیل   از پیش تهیه
  اند از: عبارت گیرد میکه جهت ارزیابی بحران انجام  هایی فعالیتبه طور معمول 

 ها آناطمینان  شناسایی اطالعات و منابع قابل •

 ي اطالعاتآور جمع •

 جزیه و تحلیل و همچنین تفسیر ت •

 ها ینیب شیپگزارش نتایج،  •

 ي ریگ میتصمراهکارهاي طراحی و  •
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. فرایند ارزیابی انجامد یمي و تنظیم حرکات واکنشی در مقابل بحران زیر برنامهنهایتاً اقدامات ارزیابی به 
 به صورت زیر است:بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

  
  ایند ارزیابی بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحدفر

  ي اضطراريزیر برنامه
شوند،  بینی پیش: نخست باید حوادث ناگوار شود میي براي کنترل بحران از چهار مرحله تشکیل زیر برنامه

بحران آموزش داده  عملیاتی مدیریت هاي گروهي اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید ها برنامهسپس باید 
  ، به صورت عملی تمرین شود.ها برنامهدهی گردند، سرانجام باید براي تکمیل  شوند و سازمان
، تعیین و بینی پیشي و نگر ندهیآاند از: شناخت وضع موجود،  ي اضطراري عبارتزیر برنامهمراحل اساسی 

  اتی یا استراتژیک.ي عملیزیر برنامهي اهداف، تدوین راهبرد (استراتژي)، بند تیاولو
.  

  :بحران در یتیریمد يساختارها •
سطح: ساختاري است که طی آن مدیر تعدادي از افراد با سطح برابر را بعد از خود قرار مساختار مدیریت 

  . دهند یمو تحت نظر هر یک از این افراد نیز تعدادي افراد هم سطح قرار دارند که به او گزارش  دهد یم
الشعاع  هر نوع مزیت آن تحت به طوري کهمشکالت زیاد و مزایاي کمتري دارد،  سطح،مسیستم مدیریت 

  معایب آن قرار دارد.
و هر  اند شدهساختار مدیریت هرمی:  ساختاري است که در آن کارکنان سازمان در سطوح مختلف چیده 

نفر گزارش  7 ر ازو اختیارات متفاوتی دارد. در ساختار هرمی به هر مدیر کمت ها مسئولیتسطح وظایف، 
  .دهند یم

  : فرماندهی
بر اساس برنامه و تغییرات احتمالی محدودي که بسته به شرایط زمان و  ها حرکتفرماندهی شامل اعالم 

  . باشد می ها آنمکان حاصل گردیده و همچنین پیگیري 
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  :نظارت و کنترل عملیات
ي، ا لحظهجهت کسب اطالعات از وضعیت  در ایجو  چارهنظارت عبارت است از نوعی فعالیت پژوهشگرانه و 

  پیشرفت اقدامات و ترسیم عملکرد بر اساس مختصات زمان و مکان که ادامه آن ارزشیابی و هدایت است. 
نظارت از چهار مرحله اصلی تعیین معیارها و ضوابط کنترل، مقایسه نتایج عملکردها با معیارها و 

و عملیات اصالحی  ها برنامهها، تنظیم و اجراي  ی علل بروز آناستانداردها، تشخیص میزان انحراف و بررس
  تشکیل گردیده است.

  :عملیاتی هاي گروهدهی  سازمان
تخصصی و مستقل ولی به  به صورتعملیاتی بایستی  هاي گروهدهی  به منظور مدیریت بحران، سازمان

ی داراي مسئولیت مستقل بوده و عملیات هاي گروهصورت هماهنگ و متمرکز انجام شود. در مدیریت بحران، 
  . باشد میدر عرصه عملیات داراي آزادي عمل زیاد  ها يریگ میتصم
  :گیري یمتصم

سازمانی جریان دارد و هر فردي در جایگاه خود یک  هاي فعالیتفرایندي مستمر است که در تمام 
  است. رندهیگ میتصم

  :ي اولیه بحرانها يریگ میتصم هاي ویژگی
  .گیرد مید تصمیمات حساس در لحظات اولیه بحران انجام درص 90بیش از 

  :باشد میزیر  هاي ویژگیاین تصمیمات داراي  
 .باشد میي زیاد ریگ میتصمعمق و وسعت  .1

 ي وجود ندارد.ریگ میتصمزمان کافی براي  .2

 .دهد یمآینده و گستره بحران را تشکیل  .3

 .رندیگ یمتصمیمات مورد قضاوت عام قرار  .4

، از نظر اهداف و ها سازمانبحران یک فعالیت چند سازمانی است که اغلب این  عملیات مدیریتی .5
. موفقیت کار مدیریت بحران بستگی به باشند یمي زیاد ها تفاوتوظایف داراي اختالفات و 

دارد. براي ایجاد هماهنگی در یک سازمان، باید به  ها گروههماهنگی معقول و مطلوب بین افراد و 
 اندهی، اصل خط فرمان و اصل حیطه نظارت توجه گرددسه اصل وحدت فرم

  ) (logisticsتدارکات
نقش  -2 یواکنشنقش اول عملکردهاي  -1اهمیت و جایگاه تدارکات در مدیریت بحران عبارت است از 

  ي نیز در نظر گرفته شود.ساز آمادههاي اصالحی. تدارکات باید در طول مدت آمادگی و  کلیدي در برنامه
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  عملیات نجات در بحرانمدیریت  •
  هاي نجات  و وظایف دسته تیمأمور
  ند از :عبارت ها آنو وظایف  باشد میغیرطبیعی طبیعی و  هاي بحراني نجات در ها دسته تیمأمور

اولیه به افراد مستقرشده، افراد جدا و محبوس و در معرض خطرات داخل  هاي کمکالف) نجات و رساندن 
ي رادیولوژیک و رساندن ها تابشایل نقلیه و سایر اماکن بسته، یا افراد در معرض ، وسها پناهگاه، ها ساختمان

  .امن هاي مکانبه  ها آن
  نیازهاي اضطراري شامل مواد، وسایل و مایحتاج زنده ماندن. نیتأمب) 

  :دهی دسته نجات سازمان
 الف) سازمان نیروهاي نجات

 8تا  4شده که خود شامل  دین دسته نجات تشکیلهر واحد اجرایی نجات عبارت از گروهی است که از چن
. بهتر است در هر جامعه ندینما یمو کالً زیر نظر مسئولین محلی انجام وظیفه  باشد مینفر ناجی (امدادگر) 

  یک درصد افراد به طور داوطلب عضو کادر نجات باشند.
دیده که  چهار نفر افراد آموزشي نیروي نجات در زمان صلح به وسیله واحد نجات متشکل از ریگ شکلاساس 

برابر شود گروه و  16قرار دارد. موقعی که تعداد افراد واحد  باشند یمموظف به مشخص کردن پایگاه 
نفر تشکیل  13. جهت ورود به عملیات نجات یک دسته یا جوخه از شود میي نجات تشکیل ها دسته
  سته یا جوخه را به عهده دارد.نفري بوده و یک نفر رهبري د 4واحد  3، که داراي شود می

 ب) اداره و کنترل عملیات نجات

. این مسئولین بایستی در گیرد می، زیر نظر مسئولین رسمی انجام ها بحراناداره و کنترل عملیات نجات در 
یی انجام خدمات ایمنی و اضطراري معمولی باشند، تا بتوانند موارد زیر را ها زمانباالتر از مسئولین سا رده
  وابگو شوند:ج

 در واکنش بحران کنندگان شرکتایجاد هماهنگی بین تمام  •

 داشتن دیدگاه وسیع از مسایل نجات •

 در وظایف و اجرا ها تیاولوتعیین  •

 منابع مالی نجات نیتأم •

مدیریت عملیات نجات به وسیله باالترین مقام منطقه (دولت محلی یا استانداري) و یا باالترین مسئول 
مراتب فرامین نیز از همین طریق  و سلسله شود میشده است، تعیین  ي همین منظور تعریفسازمانی که برا

  .شناسد یم. بنابراین، هر مأموري محل دریافت دستور را دانسته و محدوده فرماندهی خود را ابدی یماعتبار 
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باالترین درجه  . رهبر عملیات نجات باید دارايباشد میرهبر باتجربه، موثرترین عامل در عملیات نجات 
  ي فنی در زمینه نجات باشد.ها مهارتتعلیمات و 
  عملیاتی هاي گروهدهی  سازمان

با توجه به تنوع اهداف و اقدامات، در مدیریت بحران وظایف به طور دقیق تفکیک و براي انجام هر یک، گروه 
طبیعی  هاي بحرانی که در اغلب عملیات هاي گروه. نامند یمشده که گروه عملیاتی  یی در نظر گرفتهها گروهیا 

  : باشند یمشامل موارد زیر  شود میو تکنولوژیک تشکیل 
ي اطالعات(اطالعات)، گروه جستجو، نجات و تخلیه (فوریت)، گروه پزشکی و آور جمع ویی شناساگروه 

و اسکان  ونقل زمینی و هوایی، گروه پناهگاه درمان موقت (پزشکی)، گروه ارتباطات (ارتباطات)، گروه حمل
  موقت ساکنین و امدادگران، گروه تغذیه و بهداشت ساکنین و امداد گران، گروه امنیت و حراست.

 Forwardیا  FCT و MCT ای Main Control Teamدسته  دو به یاتیعمل هاي گروه یکل طور به

Control Team هاي شوند. گروه می میتقس MCTًبحران تیریدماتاق  در و بوده دور حادثه محل از اکثرا 

 و بحران ریمد که است یمنیا و یارتباط لیوسا تمام با يمرکز بحران تیریمد هستند. اتاق تیفعال مشغول
 نوع به بسته FCTبه  موسوم یاتیعمل هاي گروه .کنند یم يرهبر را بحران با مقابله آنجا ازMCT هاي گروه

 .ندهست رهیغ و نشانی، حراست آتش ي،امداد يروهاین شامل بحران

  موارد زیر را ذکر کرد: توان می MCT هاي گروهاز دیگر وظایف 
  ي بحرانا لحظهپیگیري و پویش  •
  شده ي عملیاتی طرحساز ادهیپاطمینان از  •
  هاي خارج از سازمان در صورت نیاز ارتباط با ارگان •
  ها رسانهارتباط با  •
  ها گزارشثبت  •

ي اطالعات، آور جمعي، زیر طرحشامل گروه  اندتو می MCTهاي  بزرگ زیرمجموعه هاي بحرانمعموالً در 
شامل دفتر امن و دور از کانون حادثه، تجهیزات ارتباطی  MCTپشتیبانی و ارتباط عمومی باشد. احتیاجات 

  ذیربط است. هاي ارگاناطراف و اطالعات تماس سایر  هاي راهي جا نمایی محل حادثه، نقشه ها نقشهمناسب، 
، نشانی آتشبسته به نوع بحران شامل نیروهاي امدادي،  FCTلیاتی موسوم به عم هاي گروهاز سوي دیگر 

وظیفه برخورد با بحران را به طور مستقیم داشته و در محل حادثه حضور  ها آنحراست و غیره هستند. 
دارند. وظایف نجات مجروحین و یافتن اجساد و اطفاء حریق و نیز اجراي عملیات تخلیه و ایجاد نظم و 

  .هاست گروهت در محل حادثه از وظایف این امنی



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٣٣٥ 
 

 
 

بسیار وابسته به نوع بحران است که با آن درگیرند. در یک بحران صنعتی در  ها گروهتجهیزات الزم براي این 
ي ضد حریق ها لباسضد گاز و  هاي ماسک، نشانی آتشي و یا انفجار تمامی تجهیزات سوز آتشصورت رخداد 

  .ستا ها گروهین جزء الزامات اولیه فعالیت ا
  ي اقتضایی در بحران احتمالیزیر برنامه
ي از قبل، در وضعیت عدم اطمینان، که در آن سناریوي زیر برنامهي اقتضایی عبارت است از فرایند زیر برنامه

شده و نحوه مدیریت و عملیات فنی به طور کامل تعریف گردیده  بحران و اهداف عملیات مورد قبول واقع
  باید از قبل طراحی الزم به عمل آید. زا بحرانواقعه  است. براي هر

) 1اند از: ( در برخورد با بحران نظریه هشدار زودتر از موعد اهمیت دارد که مراحل تحلیلی آن عبارت 
تقلیل ) واکنش. در این نظریه شناخت علت بحران، عوامل 5) انتشار، و (4) تحلیل، (3) برخورد، (2مشاهده، (

  .باشند یماقدام مهم  و عوامل دهنده
ي عملیاتی است، به محض هشدار زیر برنامهي اقتضایی یک مرحله جلوتر از زیر برنامهدر یک مدل پیوسته، 

. به عبارت دیگر برنامه گردد میي عملیاتی زیر برنامهگرفته و در موقع وقوع بحران تبدیل به  ي انجامزیر برنامه
ي عملیاتی این زیر برنامهي اقتضایی و زیر برنامهترین تفاوت  ست، مهمي عملیاتی ازیر برنامهاقتضایی بخشی از 

ي زیر برنامهترتیب  12-14. در شکل گیرد میي اقتضایی در شرایط نامطمئن انجام زیر برنامهاست که 
 شده است: اقتضایی و عملیاتی نشان داده

 
  ریزي عملیاتی ریزي اقتضایی بخشی از برنامه برنامه

  :باشد میتضایی در یک کشور داراي سطوح مختلف آمادگی ي اقزیر برنامه
  آمادگی سطح جهانی یا عمومی .1
  آمادگی کشوري یا ویژه عملیاتی .2
  آگاهی و هوشمندي سطح باال .3

  :اجراي عملیات بحران
دهی، فرماندهی و هماهنگی در مدیریت  ي، سازمانزیر برنامهي، ریگ میتصماجراي عملیات بحران، حاصل 

، نیاز به پشتیبانی و نظارت دقیق دارد و شامل باشد میعملیات که داراي وسعت زیادي بحران است. این 
  :باشد میموارد زیر 
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ترین شاخص هر بحران تلفات و ضایعات جانی است. در هر بحران  مهم عملیاتی و اضطراري: هاي فوریت
و یا کاهش ضایعات  ها سانانهاي تخلیه افراد، نجات مجروحین باید بدون اتالف وقت جهت حفظ جان  فوریت

 صورت گیرد.

: مسئولیت عملیات نجات با یک سازمان دولتی است و از این سازمان یک نفر روش عملیات نجات افراد
. رهبر یک دسته نجات باشد می، مسئولیت این فرد مدیریت عملیات نجات شود میمأمور به انجام خدمات 

ود وي بر اساس اولویتی که سرپرست مرکزي تعیین کرده به فرامین را از مسئول عملیات نجات دریافت و خ
  .گردد میاعزام  تیمأمور

  مراحل اجراي عملیات بحران
از آغاز تا به مرحله عادي و بهبود  زده بحرانجامعه یا سیستم  ها آن، مراحلی را که طی ها بحراندر زمینه 

  .گردد میتقسیم  باشند یمبخش مهم که همه باهم داراي فصل مشترك  4به  رسد یم

  
  مراحل اجراي عملیات بحران

  Management of Change (MOC) مدیریت تغییر
عامل  ریت تغییر را ایجاد و اجرا نماید زیراروش اجرایی مدی ،در راستاي مدیریت تغییر بایدسازمان هر 

 هندوستان). ( مانند حادثه بوپالدر فرایند بوده استمدیریت نشده تغییرات  ،بسیاري از حوادث بزرگ

 شود: در این روش اجرایی به طور معمول موارد زیر تشریح می

 شرح و هدف از تغییر –

  اساس مورد نظر در تغییر مربوطه –
  مالحظات ایمنی و بهداشتی  –
  مستندسازي تغییرات براي روش اجرایی عملیاتی –
  روش تعمیرات و نگهداري –
  نظارت و بازرسی –
  غییر)طول دوره تغییر (در صورت موقتی بودن ت –
  تاییدیه ها و  مجوزها  –



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٣٣٧ 
 

 
 

موقت،  راتییهمزمان با تغ دیحوادث فاجعه بار است و سازمان با جادیاز عوامل مهم در ا یکیموقت  راتییتغ
  .در نظر داشته باشند زیرا ن یدائم راتییتغ
 يحدهاوا دییبا تا سکیر یابیارز کی دیبا ،برخوردار باشد ییو خطر باال یدگیچیاز پ رییکه تغ يموارد در
 .ردی) صورت گHSE( یمنیو ا يو نگهدار ریتعم ،یاتیعمل

 Maneuver)( مانور و تمرین

برگزاري تمرین و مانور از اهمیت باالیی برخوردار  براي آشکار ساختن نقاط ضعف برنامه عملیات اضطراري
ه ارکنان شناختتوان بالقوه کو مشکالت ستادي ، نقاط ضعف کل نظام مدیریت بحرانها این مانوراست. در 

برنامه  ساختار  وشناسایی شده مشکالت مربوط به کاربري و کارایی امکانات و تجهیزات موجود  شده و
  گیرد.مورد ارزیابی قرار میعملیات اضطراري 
:انواع مانورها  

رد زیر و شامل موا نمودتقسیم بندي  بدون اعالم قبلی و  با اعالم قبلیدسته کلی  2به توان را میمانورها   
 خواهند بود:

A.   تمرین دور میز(Table-Top) 

B. تمرین وظایف  
C. تمرین همه جانبه 

  
:اسناد تمرین  

ا مفاد تمرین آشنایی داشته بخش عمده موفقیت تمرین بستگی به این موضوع دارد که شرکت کنندگان ب
 :ارت است ازسند عب عناوین این. کنده رشد آگاهی شرکت کنندگان کمک میب تمرین  تهیه سندباشند و 

  مقدمه                            -
  تشریح کل سناریوي تمرین -
  منظور از برگزاري تمرین -
  اهداف تمرین -
  جدول زمانی تمرین -
  سازماندهی تمرین  -

:نقد و بررسی تمرین  
بر اجراي  کسانی هستند که کنترل کنندگان .بر عهده کنترل کنندگان تمرین است نقد و بررسی تمرین

تمرین برگزار شده را با برنامه از پیش تنظیم شده  و دارند و از نکات آن یادداشت بر می دارند تمرین نظارت
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شفاهی . نقد و بررسی تمرین اهداف مورد نظر تحقق یافته استچه اندازه مطابقت می دهند تا ببینند 
ه شده و او نیز مکلف بالفاصله پس از اجراي آن انجام شده و نواقص و نکات آن به اطالع مدیر بحران رساند

موارد شفاهی باید بصورت مکتوب درآمده و در پرونده مربوط به تمرین به رفع نواقص احتمالی خواهد بود. 
  ثبت و نگهداري شود.

مرتباً  (PDCA) دمینگآن در فرآیند چرخه   و  اقدامات اصالحی مربوط به یاتیعمل روشهاي وها طرح
 یابد.  زش و افزایش تجهیزات بطور مستمر تکمیل و بهبود میمورد بازنگري قرار گرفته و با آمو

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



جمهوري اسالمی ایران
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

معاونت روابط کار

ایمني و بھداشت کار
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کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٣

  صفحه  فهرست

  6  مقدمه

  7  اهداف
  7  فرهنگ  ایمنی

  8  تعاریف و اصطالحات
  9  از کار یناش يها يماریب آمار حوادث و
  9  هرم حوادث

  ١٠  هزینه حوادث ناشی از کار
 11  عوامل زیان آور محیط کار

  11  رعوامل فیزیکی زیان آور در محیط کا

  15  آور در محیط کار انیعوامل شیمیایی  ز

  16  با عوامل زیان آور محیط کار حدود مجاز تماس

  17  (MSDS ) اطالعات مواد شیمیایی ارایه

  18  عوامل زیان آور بیولوژیک

  18  و مهندسی انسانی ارگونومیعوامل مرتبط با 

  20  کار طیمح یعوامل روان

  21  مهمترین علل حوادث ناشی از کار

  22  مهمترین اعمال ناایمن

  27  مهمترین شرایط ناایمن

  30  انواع خطرات محیط کار
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  30  خطرات مکانیکی محیط کار

  31  سقوط از ارتفاع
  32  صب داربست و سکوي کار مناسبن

  33  هاي محدودفضا، تخریب و موارد ایمنی در عملیات گود برداري

  34  خطرات ناشی از انرژي الکتریکی

  36  خطرات ناشی از حریق

  39  کار در کارگاهو بهداشت  یمنیا طیبهبود شرا

  40  هشدار ينصب تابلو ها

  40  کنترل هاي پزشکی

  41  آن يریبکارگ یو چگونگ ياظت فردحف لیاستفاده از وسا

  50  واکنش در شرایط اضطراريو  بحران  تیریمد

  51  هاي اولیهکمک

  52  الزامات کارگران در هنگام کار

  53  از حوادث يریشگیکار و پ طیمح يساز منیکارگر و کارفرما در ا تیمسئول

  54  مسئولیت کارفرما در قبال پیمانکار

  55  مسئولیتهاي پیمانکار

  56  تشکیالت کنترل و نظارت

  58  مدیریت  هاي آشنایی با سیستم
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  HSE-MS(  58(سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  HSE-MS  60الزامات سیستم مدیریت 

  62  پیمانکاران    HSE- MSمدل 

  HSE  63 سیستم مدیریت هاي مدلگام

  OHSAS 18001  67) سري(کار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت استقرار 

  OHSAS 18001 : 2007  68 )يسر (یو بهداشت شغل یمنیاسیستم مدیریت  ممیزي

  81  آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسک

  82  مدیریت ریسک

  88  ارزیابی ریسک شناسایی خطرات و هاي  روش

  97  قوانین و مقررات مرتبط با ایمنیآشنایی با 

  102  رمایان، کارگران و کارآموزانآیین نامه آموزش ایمنی کارف

  104  آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

  108  آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

  117  تشریح آئین نامه ایمنی پیمانکاران
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n مقدمه  
صنعتی تاثیرداشته و با توجه به اینکه پیمانکاران  عضو موثري در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهاي 

شایسته است جهت حفظ  ،اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها و نیز از آنها نیز تاثیر می پذیرند
سرمایه هاي انسانی و اقتصادي مسائل ایمنی فی مابین را مشابه با سایر عوامل مورد تعامل کارفرما و پیمانکار 

  .حل و فصل و اجرایی نمایند ، با دقت و مطابق قوانین جاري بررسی، 
امروزه بسیاري از فعالیت هاي عمرانی، تولیدي و اقتصادي بخصوص در مقیاس هاي بزرگ توسط شرکت هاي  

با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیت ها، به تبع . پیمانکاري و پیمانکاران فرعی انجام میگیرد
در این خصوص براي حفاظت از نیروي کار و منابع مادي و انسانی، . آن حوادث ناشی از کار نیز اتفاق می افتد

ضروري است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان 
س در اجراي آیین نامه ایمنی پیمانکاران و بر اسا. و کارگران هماهنگی و همکاري به نحو احسن انجام گیرد 

شیوه نامه مصوب معاونت محترم روابط کار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور  
ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاري اقدام به تهیه و چاپ جزوه حاضر 

ست تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و پیمانکار نموده ا کارفرمایانتحت عنوان ایمنی و بهداشت کار ویژه 
بهداشت کار با زبانی ساده و روان دردسترس مدرسان دوره هاي مربوطه  قرار گیرد و بصورت هماهنگ در 

  .ساعت تدریس گردد 20سراسر کشور سرفصل ها و محتواي یکسان به مدت 
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n اهداف:   
 ؛ی از کارحفظ سالمت کارگران در برابر حوادث و بیماریهاي ناش •
تدوین یک کارگاههاي مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاري و  کارفرمایانارتقاي سطح آگاهی  •

 استراتژي براي مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران؛

 توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت هاي پیمانکاري؛ •

حوادث و بیماریهاي هاي ناشی از ههزینسازي محیط کار و کاهش وري از طریق ایمنافزایش بهره •
  ؛ناشی از کار

  
 

n  فرهنگ  ایمنی  
چه در محیط افراد که آنها را  رفتارهايو  ، دانشباورها  ي است ازافرهنگ ایمنی مجموعه پیچیده •

 .دارد ه میادر برابر حوادث و خطرات مصون نگکار و چه در محیط زندگی، 

جامعه تثبیت گردد، به افراد هر ، در ذهن و فکر نعتی فرهنگ ایمنی باید قبل از ورود به محیط ص •
حاضر نباشند به هیچ عنوان خود را در محیط زندگی و کار خود افراد جامعه هیچیک از نحوي که 

بتوانند قبل از وقوع حادثه احتمال وقوع آنرا پیش در معرض خطرات و شرایط ناایمن قرار دهند و 
جلوگیري  عاوضاتر شدن وخیمبا عملکرد صحیح از  نیز وعکرده و در هنگام وق گیريو پیشبینی 
 .ندنمای

عنوان به گاه نباید هیچ، باال در فرهنگ عمومی جامعه، انجام کار بصورت غیر ایمن و همراه با ریسک •
اقدامی  امور غیر ایمنتوان امیدوار بود که نسبت به اصالح میدر اینصورت شود، امري عادي تلقی 
 . یر اینصورت تغییر رفتارهاي ناایمن بسیار دشوار خواهد بودصورت پذیرد، در غ

آموزش ، به عنوان اولین قدم در راه تغییر رفتار و فرهنگ سازي در جامعه و محیط کار، مهمترین و  •
 . شودهاي ایمنی محسوب میتاثیرگذار ترین بخش در فعالیت
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n تعاریف و اصطالحات  
هد و جریان عادي کار در منتظره که در هنگام کار روي میغیاست رویدادي   :حادثه ناشی از کار •

شرکت ان و خسارات اقتصادي براي گرپیامدهاي جسمی و روانی براي کارسازد و داراي را متوقف می
انسانی، اجتماعی و صنعتی  هايبرخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیب .سازمان باشدیا 

وري و تولید ن کاري، تأثیر معنی داري بر بهرهکاهش راندماشوند که این امر از طریق جدي می
بر روي نیروي دراز مدت خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی 

  .باشدکار می
شامل حوادثی است که در حین انجام وظیفه    :ازکار مطابق قانون تامین اجتماعی ناشی حادثه  •

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه .  افتدي بیمه شده اتفاق میه سبب آن براو ب
شغول کار باشد و یا به دستور شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن م

یا  فرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه وکار
برگشت بیمه شده از منزل به  توانبخشی و اوقات رفت و یا براي معالجات درمانی و ستان وبیمار

مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادي رفت و  ،گردداوقات انجام وظیفه محسوب میو کارگاه جز
حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام براي نجات سایر بیمه  .برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد

 .شودافتد حادثه ناشی از کار محسوب میدگان و مساعدت به آنان اتفاق میش

تولید بیماري تواند میهر کاري که با فیزیولوژي بدن انسان تطابق نداشته باشد  :هاي شغلیبیماري •
 قابل پیشگیري قبل از وقوع که  اکثر آنهاخاصیت عمده آن عبارتست از این  ونماید، ناشی از کار 

در بروز بیماري موثر  دو فاکتور اساسی. غیر قابل درمان هستند اغلب پس از وقوع،  نتهیم ،هستند
توان می و با کاهش هرعامل است زابا عوامل بیماري شدت تماس و مدت تماس ناشی از کار،

 .هاي ناشی از کار را کنترل نمودبیماري

 .از خطر است و میزان دوريدر امان بودن از خطر ایمنی به معنی   :ایمنی   •

تواند عامل خطر هرعامل داراي انرژي که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد می :)مخاطره( خطر •
 .محسوب شود

و به معنی شانس قرار گرفتن  ضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن استحاصلریسک  :ریسک •
ت اصالحی مربوط دامادر معرض خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه بندي ریسک، اولویت اصالح و اق

  . سازدبه آن را مشخص می
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n آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار  
حادثه ناشی از کار در جهان میلیون  270حدود ساالنه ، )ILO( طبق برآورد سازمان بین المللی کار •

از  و بیماریهاي ناشی از کار جان خود راحوادث  اثربیش از دو میلیون نفر در هر سال دهد و رخ می
  .دهنددست می

 ناشی از کار از حوادث یجهان به جبران خسارات ناش يکشورها یناخالص مل دیدرصد تول 4از  شیب •
 .ابدییاختصاص م

  
n هرم حوادث 

 )ز از محل کاررو 3از  شیب بتیفوت، نقص عضو، غمنجر به ( دیحوادث شد •

  )روز از محل کار کی بتیغمنجر به (کوچک  حوادث •

  )شودرفع می در محل کارگاه هیاول يهامکبا ک(  ییجز حوادث •

 )ه و در واقع به خیر گذشته استبه کارگر نشد یکه منجر به صدمه جسم يدادیرو( حادثه  شبه •

 
  
  
  
  
  
  
  

هاي انجام شده، مشخص شده است که وقتی در یک کارگاه یک حادثه شدید اتفاق افتاده، تعداد طبق بررسی
نیز به مراتب بیشتر از آن بوده ) near miss(ت، تعداد شبه حوادث حوادث کوچک و جزیی بیشتر  بوده اس

-ضمن اینکه شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش می). به یک 600(است

به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند ، . شوند
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لذا . گیردمانند و اقدامات اصالحی نیز در مورد آنها صورت نمیادث پنهان در کارگاه باقی میبصورت حو
بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصالح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات الزم را 

ث نیز حذف شوند و چنین توان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادبه این ترتیب می. انجام داد
  .حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند

  
n هاي حوادث ناشی از کارهزینه 

غیر مستقیم  هاي مستقیم و  شامل هزینهکند و پیروي می کوه یخ از الگوي هاي حوادث ناشی از کارهزینه
و  کار بودهکوچکی از هزینه حوادث ناشی از ها و قسمت پیداي هزینههاي مستقیم بخش هزینه. است

 بخش عمدهکه نیزهزینه هاي غیر مستقیم  .شودپول پرداخت می هاشود که بابت آنمخارجی را شامل می
هاي برابر هزینه 10تا  4 حدود  و باشداکثراً قابل محاسبه نیز نمی است، هاهزینه پنهان و غیر قابل مشاهده

  .مستقیم است

 هاي مستقیمهزینه •

  انیدرم و پزشکی هايهزینه •
 دستمزد و غرامت هايهزینه •

  
 هاي غیر مستقیمهزینه •

  هزینه جایگزینی و آموزش افراد جدید  •
 اموال خسارت •

 تولید و کار توقف •

 تجهیزات جایگزینی •

 پاکسازي و اضطراري تمهیدات تهیه هايهزینه •

 حادثه بررسی هايهزینه •

 قانونی تعهدات اجراي هايهزینه •

 آتی تعهدات و غرامت جرایم، •

  کارکنان انگیزه و روحیه رفتن نبی از •

  اعتبار سازمان و فرصت هاي تجاري رفتن دست از •
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n آور محیط کارعوامل زیان: 

شود که در محیط کار باعث اختالل در سطح سالمت  به عواملی اطالق میکار  محیطآور عوامل زیان •
  :و شامل موارد زیر است گردد جسمانی افراد در کوتاه مدت و بلند مدت می

 آور فیزیکی محیط کارمل زیانعوا •

 آور شیمیایی محیط کارعوامل زیان •

 آور روانی محیط کارعوامل زیان •

 آور بیولوژیکی محیط کارل زیانعوام •

 عوامل ارگونومیکی محیط کار •

  آور مکانیکی محیط کارعوامل زیان  •
  

n آور در محیط کارعوامل فیزیکی زیان 

اثرات  آنانتوانند بر سالمت میدر صورت تماس با کارگران  و د آور ماهیت انرژي دارن انیعوامل فیزیکی ز
  :مهمترین این عوامل عبارتند از. سوء به جاي بگذارند

 
n   سر وصدا: 

 .باشددسیبل می  85 ساعت کار 8براي طبق مقررات ، صداي مجاز  •

) یبلدس  85(حد مجاز پایین تر از  به  محیط کار در صورت امکان باید نسبت به کاهش صداي •
 . ها و وسایل حفاظتی مناسب استفاده نموداز گوشیباید در غیر این صورت  اقدام نمود،

 .یابدکاهش میمتناسب با آن تماس ، زمان در صورت وجود صداي بیش از حد مجاز در محیط کار •
 

n اثرات صدا بر سالمت کارکنان:  

در ایجاد افت شنوایی موقت و  اننخستین اثر صدا بر سالمت کارگر: بر مکانیسم شنواییصدا اثرات  •
 .باشدمی میداصورت تماس طوالنی افت شنوایی 

افزایش   ،مثل افزایش ضربان قلبافت شنوایی،  عوارضی  سر و صدا عالوه بر : فیزیولوژیکی اثرات •
  .نمایدنیز ایجاد می ریتم تنفس ، افزایش فشار خون
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زایش هیجان پذیري ، افزایش اشتباهات فردي کاهش تمرکز ، اف تاثیر سر و صدا بر : روانی اثرات •
هاي روحی و روانی، ممکن است باعث ایجاد حوادث ناشی از ، عالوه بر بیماريعصبانیت و افسردگی

 .کار شود
 
n در محیط کار کنترل صدا: 

 مجاز ودکاهش مواجهه با صدا تا حد •

ر قطعات معیوب و کاري قطعات ماشین آالت ، تعمیسرویس و روغن :کاهش صداي منابع صوتی  •
 هاي ضد ارتعاش نصب پایه

 جادیا، نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صداي انعکاسی: کاهش صدا در مسیر انتشار •
 اتاقک اپراتور، فاصله تا منبع صدا

  و جابجایی ، چرخش کاريبا سر و صداهاي مدیریتی مانند کاهش زمان مواجهه و تماس کنترل •

 ) ایرپالگ(داخل گوش ؛ گوشی)ایرماف(روي گوش گوشی: حفاظتیهاي از گوشی استفاده •
 
n ییعوامل موثر در افت شنوا: 

 )یتمیبصورت لگار(صدا  يبلند •

 )شوددر فرکانس مکالمه باعث افت شنوایی می(  صدا فرکانس •

بروز سن  شیمتناسب با افزا  شود و بسته به حساسیت افراد،ایجاد میبصورت مزمن : تماس  مدت •
  .شودي ایجاد میاو ضربه کنواختصداهاي یو  ادیز يدر اثر تماس مکرر با صداو کند می
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n یک موج مکانیکی است که در اثر ارتعاش :ارتعاش
حول نقطه تعادل خود ایجاد  م مادياجسانوسان 
و در اثر تماس با بدن موجب اختالل در کار  شودمی

  :و بر دو نوع است شودطبیعی بدن می

 رانندگان وسایل نقلیه سنگین( اش تمام بدنارتع  •
 )هاي مرتعشکار بر روي دستگاهدر اثر 

  هاضمه ، دل درد و اسهال اثرات گوارشی مثل سوء •

 حالیتهوع و بی ،سرگیجه: اثرات عصبی شامل •

 اثرات اسکلتی عضالنی مثل کمردرد یا درد گردن •

  سالم در وسایل نقلیه استفاده نمودبراي پیشگیري باید از صندلی مناسب و با فنربندي و ابر  •

  )...و اره برقیهاي مرتعش مانند پیکور ، دریل، در اثر کار با دستگاه (: ارتعاش دست و بازو •

هاي انتهایی داشته و مانع خون رسانی به قسمت عروق خونیو اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست  •
 )گشت سفیدرینولد یا انسندروم ( شودها میبدن مانند سر انگشت

 )آرتروز مفصل آرنج( دارد ها و مفاصلاثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوان •

براي کاهش عوارض ارتعاش بایستی از وسایل حفاظتی مانند از دستکش ضد ارتعاش استفاده شود و  •
 .از محکم گرفتن ابزار مرتعش خودداري نمود

 
 

n و هواي قابل تحمل محیط کار گرما و سرماي :  

مثالً براي . شد  هاي گرمایی یا سرمایی ، مشخص خواهند، منابع ایجاد استرسسال لوباتوجه به فص
کند ، سرماي هوا و براي کارگر سردخانه ، تجهیزات  می باز کار  محیطدر کارگري که در فصل سرما 

قبیل وسایل  زهاي کنترلی اسیستمدر فصل گرم سال نیز . باشند سرمازا ، منبع ایجاد استرس می
ازجمله تجهیزات کنترلی در ... ها و، سایبان ، شیلدهاي محافظ ، هواکش...) کولر ، پنکه و (کننده  خنک

هواي محیط کار باید به نحوي باشد که از هر لحاظ  قابل .باشند  این قسمت ، باتوجه به نوع استرس می
و  باشد شده ثبتدر سوابق کاري وي  رکاسازگاري فرد با شرایط محیط و میزان تطابق  تحمل یاشد و

.  باشددهد نوع فعالیتی که فرد در محیط انجام میپوشد بایستی متناسب با میمیزان لباسی که فرد 
 :شرایط هواي محیط کار شامل
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 درجه حرارت محیط  •

 رطوبت محیط  •

 گرماي تشعشعی سطوح اطراف  •

 سرعت جریان هوا در محیط کار •

n آورهاي زیان تشعشعات و پرتو: 

بایستی در ، ... درصورت وجود منابع تولید پرتوهاي یونساز ، ازقبیل آلفا ، بتا و : پرتوهاي یونساز   •
 . خصوص محافظت ویژه در قبال آن تدابیر خاصی اندیشیده شود

هاي صنعتی ، عمده کاربرد پرتوهاي یونساز حاضر در بیشتر محیط درحال:  پرتوهاي گاما و ایکس  •
این خصوص  باشد ، لذا در ، منحصر به پرتوهاي گاما و ایکس می) ی و سایر کاربردهاجهت رادیوگراف(

 .هاي موجود اندیشیده شودتی محافظت ویژه و متناسب با ریسکبایس

درصورت مواجهه شاغل  و وجود منابع تولید این پرتوها : پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز  •
هاي کنترلی ات مواجهه با آنها و سیستمخطر، ... کاري وخورشید، جوشمستقیم ازقبیل کوره، نور 

 .شوند میو توصیه  مشخص هاي حفاظتی با تیرگی متناسب و در نهایت استفاده از عینکمرتبط 

هاي و راهدر صورت وجود منابع تولید سایر پرتوهاي غیریونساز مثل امواج ماکروویو و لیزر، خطرات  •
 .شودکنترلی هر کدام مشخص می

گاهی روشنایی روي . میزان روشنایی باید متناسب با میزان دقت مورد نیاز باشد: شنایی نامناسب رو •
نامناسب ،   روشنایی. شودبرابر روشنایی عمومی محیط انتخاب می 3تا  2میز کار از نوع موضعی و یا 

، تگی چشمیا زاویه تابش نور و درخشندگی منجر به خسروشنایی طبیعی و مصنوعی کمبود از   اعم
 .گرددهاي کنترلی مناسب پیشنهاد میشود و راه ارزیابی می ،باتوجه به ضوابط و شرایط مذکور
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n آور در محیط کارانیعوامل شیمیایی  ز 

میزان تحمل . مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد  •
ت مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس بدن انسان براي عناصر و ترکیبا

راه هاي . شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري نشودشغلی تعریف می
. باشدمی... ورود موارد شیمیایی به بدن از طریق پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چشم  و 

 . ایی به بدن از راه تنفس استمهمترین راه ورود مواد شیمی
 

n هاي شیمیایی تقسیم بندي آالینده 

محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بینی و گلو شده و  :مواد التهاب آور و محرك  •
. و بازها  نند مثل آمونیاك، اسید هاکسوزاننده و تاول آور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم می

و فرد به سرعت از   ب ایجاد شده به راحتی قابل احساس و تشخیص می باشنداین مواد بخاطر التها
  .نمایدمحل دور شده و اقدام به درمان می

محلول در آب نیستند و در ابتدا هیچ عالمت سوزش یا التهابی مشاهده  این مواد :آورمواد خفقان •
نفوذ در اعماق ریه و جذب  شود و لذا در مراحل ابتدایی تماس قابل تشخیص نیستند و پس ازنمی

ظاهر عالیم خود را آورند  به علت اختالفی که در اکسیداسیون نسوج پیش میدر خون و بافت ها، 
 : از اینرو تماس با این مواد میتواند بسیار خطرناك و کشنده باشد و شامل انواع زیر است. دنساز می

 ر هواي تنفسی و موجب خفگی د آور ساده که موجب کاهش اکسیژن به طور جديخفقانمواد  •
 شوند مانند اتان می

ها را از کار  آور شیمیایی که به طریق شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن به بافتخفقانمواد  •
ژن جلوگیري که در اثر ایجاد ترکیب پایدار با هموگلوبین از ترکیب آن با اکسی coاندازد مانند  می

 .شودمیکند و باعث خفگی می

هاي استیلنی،  اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند هیدروکربور: بیهوشی آور و مخدر مواد •
 ها،  استر
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n گرد و غبار 

گرد و غبار یکی از عوامل شیمیایی است که  وارد محیط تنفسی شده و به نسبت قطر ذرات در  •
 . شودسی میهاي تنفقسمتی از دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماري

در صورتی که گرد و غبار حاوي ذرات کریستالی سیلیس باشد، در دراز مدت ایجاد بیماري  •
 .  نمایدسیلیکوزیس می

 ها، ریزش از روي نوار نقالهخردایش مواد، ریزش از داخل دستگاهدر اثر  :گرد و غبار اولیه  •

عدم جمع آوري گرد و غبار از روي ر گردش مجدد گرد و غبار در محیط کار در اث :گرد و غبار ثانویه •
ها،  تمیز نکردن دستگاه، خشک بودن زمین،گسترش گرد و غبار از محل تولید به سایر قسمت

 ...و لیفتراك و  محیط، وزش باد، عبور افراد و ماشین آالت

هایی که در معرض تماس با مواد غذا نباید در مکان: تعیین و استفاده از محل مناسب غذاخوري •
از خوردن و آشامیدن در باید میایی و خطرناك ، انواع بخار یا گرد و غبار هستند، قرار گیرد و شی

هاي سربسته و پاك، نگهداري و مصرف شود و در مکان ا بایستیغذ. هاي آلوده پرهیز شودمحیط
 .هایی براي استراحت و غذاخوري اختصاص یابدمحل

n ارآور محیط کبا عوامل زیان حدود مجاز تماس: 

میزان تحمل . مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد  •
بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس 

 . نشودشغلی تعریف می شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري در او 

• TLV : در صورتی . تعیین شده است ساعت کار 8براي  شغلی که حدود مجاز تماسمیزان غلظت و
ساعت با عامل زیان آور تماس داشته باشد، این تماس باعث  8که کارگر در مدت اشتغال خود روزانه 

 .بروز بیماري در او نخواهد شد

• STEL :صورتی که نیاز به ورود به محل و یا کار ، در )دقیقه 15تا  (حدود تماس براي زمان کوتاه
باشد حدود تماس براي زمان کوتاه تعیین شده که ) TLV(در شرایط بیش از حدود مجاز شغلی

 .باشددقیقه می 15حداکثر 

نیز  یک ثانیهبراي حتی میزانی از غلظت مواد شیمیایی که تماس  :غیر قابل قبولتماس حدود  •
 .نوان اجازه ورود به چنین مکانی داده نخواهد شدممکن است کشنده باشد و به هیچ ع
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 ١٧

n اطالعات مواد شیمیایی ارایه SDS یا 

(Material Safety Data Sheet) MSDS  

از آنجا که هر فرد حق دارد و الزم است که مواد شیمیایی که 
با آن سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات آن آگاه باشد، 

رجسب ظروف مواد ضروري است این اطالعات روي ب
شیمیایی درج شده باشد و یا در بروشور همراه آن در اختیار 

 .مصرف کننده قرار گیرد

و  هالیبلروي  ،هامحتواي مواد داخل قوطی ومواد شیمیایی و خصوصیات  ضروريدرج اطالعات  •
 )نقطه ذوب، نقطه جوش، درجه حرارت اشتعال( ، نظیر اطالعات فیزیکیهابرچسب

 و خطر )کالس(بنديطبقه ،آن مضراتاثرات فیزیولوژیک و میزان سمیت و وط به اطالعات مرب •
اطالع از  ،با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در ظروف عالیم مسمومیت  ، آن زاییسرطان

، شرایط انبارداري، شرایط ، میزان واکنش پذیريدر هواآن امکان انتشار   ،خطرات مواد شیمیایی
   .و وسایل حفاظت فردي مناسب با آن دفع مواد زاید

 .مسمومیتبروز عالیم و در صورت تماس با مواد شیمیایی الزم هاي اولیه کمک •

و اطالعات تکمیلی در بروشور  روي ظروف مواد شیمیاییهمراه عالیم اختصاري نصب برچسب خوانا  •
  .مربوطه

واد خطرناك، سمی، خورنده، قابل براي مهشدار استاندارد و جهانی هاي و نشانهآشنایی با عالیم  •
 .شیمیاییمواد  روي ظروفاشتعال و انفجار و رادیو اکتیو 
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 ١٨

n عوامل زیان آور بیولوژیک: 

مواد  فرآوريهستند که بیشتر در مشاغل پزشکی و پرستاري، صنایع تولید، تهیه و ی واملععوامل بیولوژیک 
با آنها سبب ابتال  و تماس شغلی بوده  در تماس  خود با آن  شغل  ياقتضا  به  فرد شاغل و شوندمی  غذایی دیده

  . باشدمی...... ها و ها، انگلها، کرمها، قارچها، ویروسشامل باکتري ، این عواملگرددبه بیماري می
، کرم هاي   B، هپاتیت HIV،  ویروس )عامل سیاه زخم(آنتراکس   :مانند  ور بیولوژیکآعوامل زیان

 .....و)  Q   عامل تب(، کوکسیال بارنتی) عامل طاعون(ي، قارچ و عوامل عفونت هاي پوستی،  توالرمیحلقو

n  و مهندسی انسانی ارگونومیعوامل مرتبط با: 

اصالح و بهینه سازي ارگونومی یا مهندسی انسانی به تناسب کار و شغل با بدن انسان می پردازد و ضمن 
بدن کارگر، شرایط هاي  ها و قابلیت با محدودیت ي محیط کار ناسب سازمت و  ، مشاغل و تجهیزاتکار محیط

در اثر کارگران . کند تا کمترین فشار و آسیب در اثر کار یا شغل به بدن کارگر وارد شودرا به نحوي آماده می
سکلتی هاي ابیماري دچار یسال انیم نیدر سنفشار کاري و عدم رعایت مسایل مربوط به ارگونومی ، معموال 

 .شوندیم و عضالنی ناشی از کار

افزایش  ، هاي درمانیکاهش هزینهو افزایش تولید  در محیط کار باعث ارگونومی مسایل مربوط به کاربرد
 وريافزایش بهرهو رضایت شغلی 

n در محیط کار راه هاي پیشگیري از بیماري هاي اسکلتی و عضالنی: 

 )الت نشسته و ایستادهدر ح(طراحی ارتفاع میز کار در سطح آرنج  •

 ، تکرار، شرایط و پوزیشن نادرست، استراحت ناکافیحذف بار اضافی •

 حمل بار سبک با تواتر زیاد •

 تنظیم زوایا در ابزار کار و فضاي دسترسی و اعمال نیرو در ارتفاع مناسب  •

 کار در فضاي پشت بدن و ممنوعیت کار باالتر از ارتفاع شانه •

 ت یا مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکشممنوعیت استفاده از کف دس •

 هاي استاتیک و ایستا پرهیز از فعالیت •

 ایستا هاي ثانیه براي کار 3حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر  •

  هاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کارایجاد تکیه گاه •
  )ل دادن به جاي کشیدنه( در کاربدن طراحی مجدد کار براي استفاده از عضالت قوي تر  •
  پیشگیري از فشار به یک قسمت از دست یا بدن و تناسب با ابعاد بدن •
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  تنظیم ابزار کار به تناسب نیروي الزم براي کار •
  تنظیم زاویه دست و بازو •
  طریق گرفتن ابزار با توجه به کوچکی و بزرگی آن و تناسب با نیروي وارده •
  هاي تیز براي بلند کردن اجسامپرهیز از کشیدگی پنجه و استفاده از لبه •
 طراحی میز کار براي کمک به برداشتن و بلند کردن اجسام از سطح میز •

 
n بلند کردن  دستی کاال و حمل: 

ها و وسایل، مقررات در صورت عدم امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی و اصالح شرایط و چیدمان دستگاه
در هاي سنی مختلف و بر اساس جنسیت، بار مجاز براي گروه حمل و جابجایی بار بصورت یک نفره و حداکثر

  .شودمطابق آیین نامه حفاظتی حمل بار دستی تعیین میحالت نشسته و ایستاده، 
 .بطور کلی دو حالت متمایز براي بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق افتد 

فقرات خم شده و پاها مستقیم هستند در  ستون : )بلند کردن بار روش اشتباه در( حالت استوپ) الف
 اي اعمال شوند هاي بین مهره شود که نیروهاي زیادي بر دیسک واقع بلند کردن بار به این روش باعث می

ها  ستون فقرات کامال به صورت کشیده و مستقیم، زانو : )روش صحیح بلند کردن بار( حالت اسکات) ب
شود و سپس با نیروي عضالت  ها محکم گرفته می بار با دستنموده ،  بار را کامال به بدن نزدیکخم شده و 

اي هاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه در این روش نیرو. شود پا، بار به طرف باال هدایت می
    .شوند کنترل می

 
  
  
 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٢٠

n کار طیمح یعوامل روان: 

هاي روحی و روانی بیماري ی و پیشگیري ازبه منظور افزایش کیفیت زندگ کار طیمح یعوامل روانشناسایی 
 :در محیط کار 

 محیط کاردر  مداوماسترس  و روانی فشارهايوجود تبعیض، ناشی از خستگی مفرط  •

 هاي فردي و مسئولیت ، سرعت کارفشار کاريتوان کارگر با عدم تناسب  •

 ارتباط ضعیف کارگر با همکاران، سرپرستان و مدیرانتعامل و  •

  هاي کافیو عدم حمایت هاي خانوادگی و مشکالت مالی و اجتماعی به محیط کاريانتقال درگیر •

  در محیط کارهمکاران و سرپرستان آمیز و پرخاشگري استرس ناشی از رفتار خشونت •

  در محیط کارتغییرات شغلی  بق فرد با مدیریت و سرپرست جدید ومشکل تطا •

   ، غیبت از کار، تاخیر و سهل انگارياز فرمانبرداري زیگر مانندکارگر مشکالت شخصیتی  •

  ناکافی شآموزو تجربه  یکم ،هاي انجام کاراطالعی از شیوهبی •

  ناشی از کار دوم یا اضافه کاري بیش از حد و عدم تمرکزمفرط  خستگی •

 و پرداخت ناکافی متناسب با سختی کار عدم امنیت شغلی ناشی ازاضطراب مداوم  •

 ط فیزیکی مانند دما و تهویه نامناسب، نور ناکافی، عدم وجود فضاي کار مناسب و محی •
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n مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار  

 شرایط ناایمنو  اعمال ناایمنهاي انجام شده مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار شامل طبق بررسی
  .باشدمی

آیند که عامل بوجود می یمناعمال نااحوادث در اثر درصد  88طبق آمارهاي موجود در دنیا،  حدود 
دو درصد . ایجاد میشوند شرایط ناایمندر اثر  حوادث نیز در صد 10حدود  انسانی در بروز آن نقش دارد و

  .باشندحوادث نیز غیر قابل پیش بینی می
آموزش ایمنی و بهداشت کار و ارتقاي سطح آگاهی نسبت به خطرات محیط کار، در کنترل و بهبود 

یمن بسیار موثر است و اصالح این رفتارها از طریق آموزش، در کاهش بخش اعظم حوادث ناشی رفتارهاي ناا
هاي ایمنی و عدم همچنین کنترل و نظارت مداوم بر اجراي دقیق دستورالعمل .از کار نقش مهمی دارد

ول ایمنی را با در این خصوص هرگز نباید اص. تخطی از نکات ایمنی بر عهده کارفرما و نماینده پیمانکار است
هیچ توجیهی از قبیل کمبود زمان یا امکانات موجود نادیده گرفت و همواره باید فضایی را ایجاد کرد که کار 

  .بدون رعایت ایمنی به هیچ وجه پذیرفتنی نباشد
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n  در محیط کار اعمال ناایمنمهمترین  
  هاي الزمکار بدون مجوزانجام  •

 )هاي حفاظتیآیین نامه(هاي ایمنی و دستورالعمل توجهی به نکات ایمنیبی •

 ترك دستگاه در وضعیت خطرناك •

 جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه •

 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز •

  عجله هنگام کار، •
  کار هنگام خستگی و خواب آلودگی، •
 انجام اعمال پر خطر، •

  اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی، •
  ی هنگام کارشوخ •
  استفاده از ابزار معیوب، •
  عدم توجه به اخطارها،  •
 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي، •

  
o  هاي الزمکار بدون مجوزانجام   

برخی از کارها در مناطق حساس و با ریسک باال در شرایط عادي ممنوع است، مانند جوشکاري روي مخازن 
نفجار، ولی در شرایط خاصی و با اخذ مجوزهاي الزم سوخت یا نزدیکی انبار و مواد قابل اشتعال و ا

)permit (ها و دستورالعمل هاي و با حضور مسئول ایمنی در محل کار و رعایت نکاتی که در آیین نامه
از آنجا که این دستورات براي انجام کارهاي ذکر شده ضروري می باشد، . باشدایمنی ذکر شده امکان پذیر می

گاهی ممکن است دریافت مجوزها مستلزم . د از آنها صرف نظر و یا سرپیچی نمودتحت هیچ شرایطی نبای
بر صرف وقت، دقت، انجام امور اداري و نامه نگاري و تحمل شرایطی باشد که آنرا قدري پیچیده یا زمان

کار به این موضوع نباید باعث شود که نکات ایمنی را نادیده گرفته و یا سعی کنیم با انجام . کنیم  احساس
تر، خود و همکاران خود را در معرض حوادث ناشی از کار قرار روش غیرایمن و به تصور خود سریعتر و راحت

  .دهیم
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o و دستورالعمل هاي ایمنی بی توجهی به نکات ایمنی 

براي هر کار بایستی دستورالعمل ایمنی وجود داشته باشد و این دستورالعمل باید در دسترس کارگر قرار 
  .شود و همواره بر اجراي آن کنترل و نظارت صورت گیردداده 

کنند که بدون در نظر گرفتن افراد گمان می بعضی از  گاهی اوقات
شوند و نکات ایمنی را تر انجام میتر و راحتایمنی، کارها سریع

هاي میان بري را براي کنند، از این رو راهمزاحم کار خود احساس می
ند و با وجود اینکه از نکات ایمنی نیز اطالع انجام کار انتخاب میکن

گیرند و به این ترتیب خود و دیگران را دارند، ولی آنها را نادیده می
   .نماینددچار حادثه می

  
o ترك دستگاه در وضعیت خطرناك  

ها مانند جرثقیل و تجهیزات حمل و بارگیري مانند برخی از دستگاه
صی براي زمان استراحت یا لودر و لیفتراك داراي دستورالعمل خا

حالت خاموش دارند و رهاسازي آنها در حالت نیمه آماده و با بار 
معلق بدون کنترل اپراتور حتی براي زمان کوتاه و موقت ممنوع 

  . است
  

o جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه  
تجهیزات ایمنی به منظور اطمینان از وارد نشدن دست یا قسمتی 

طر که امکان برخورد با ماشین آالت وجود از بدن به محدوده خ
هر گاه کاربر دستگاه براي سرعت بخشی به . انددارد، تعبیه شده

کار خود یا سهولت دسترسی به قطعه کار تجهیزاتی از قبیل حفاظ 
هاي ایمنی را از دستگاه یا کلید هاي قطع خودکار یا پرتوها و پرده

ادامه دهد، خود را در مدار خارج کرده و بدون حفاظ به کار خود 
مسئولین ایمنی کارگاه باید از وجود  .معرض حادثه قرار داده است

  و صحت کارکرد این تجهیزات اطمینان حاصل نمایند
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o کار با ماشین در شرایط غیر ایمن  
هاي خاصی وجود دارد  و کارگر نبایستی براي سرعت بخشی به آالت دستورالعملبراي کار ایمن با ماشین

  . در شرایط غیرمجاز و ناایمن و بدون رعایت دستورالعمل ها  اقدام به کار با دستگاه نمایدکار، 
  :مواردي از قبیل

  رعایت سرعت و شرایط مجاز کار با دستگاه،  •
 رعایت ترتیب انجام کار،  •

  بکارگیري وسایل حفاظت فردي، •
بکارگیري ابزارهاي الزم براي جابجایی و حمل مواد و  •

  محصوالت،
شروع به کار دستگاه و اطالع رسانی به سایر  اعالم •

  کارگران در صورتی که امکان برخورد با آن براي سایر کارگران وجود داشته باشد،
 مراقبت از عبور رهگذران در نزدیکی دستگاه،  •

 
o عجله هنگام کار  

د کارگر متناسب برخی از کارها که بصورت کنتراتی بوده و میزان محصول یا تعداد قطعات تولید شده با درآم
عجله براي اتمام کار براي . کندباشد ، انگیزه کارگر را  براي سرعت بخشی و عجله هنگام کار  بیشتر میمی

درآمد بیشتر یا پرداختن به کار دیگر و یا استفاده بیشتر از زمان استراحت موجب کم دقتی و بروز اشتباهات 
در این نوع کارها ، هشدارهاي  .دهدز حادثه را افزایش میبیشتر و افزایش خطاهاي انسانی شده و شانس برو
  .الزم براي رعایت ایمنی ضمن کار بایستی داده شود

  
o کار هنگام خستگی و خواب آلودگی  

بعضی از کارگران به دلیل وضعیت اقتصادي نیاز به کار دوم یا اضافه کاري در شیفت شب دارند و با خستگی 
عدم هوشیاري کافی بخصوص هنگام کار با ماشین آالت . حاضر میشوند و خواب آلودگی در محل کار خود

حساس که نیاز به تمرکز زیاد دارد مانند اپراتوري جرثقیل ها، وقوع حوادث براي خود کارگر و  دیگران را به 
به این موضوع اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از قرص هاي روان گردان که تمرکز و . دنبال خواهد داشت

کنترل هشیاري اپراتورها بخصوص در کارهاي حساس از  .شودشیاري فرد را کاهش میدهد نیز اضافه میه
  . وظایف سرپرستان کارگاه می باشد



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٢٥

  
o اقدام به کار بدون کسب اطالعات کافی در مورد ایمنی  

کارگاه،   ورود به کارگاه و شروع به کار بدون کسب اطالعات کافی در خصوص ایمنی آن کار و ایمنی عمومی
در بسیاري از موارد کارگر تازه وارد به دلیل عدم آموزش . فرد را مستعد برخورد با انواع حوادث مینماید

آموزش ایمنی متناسب با هر شغل به . روزهاي اولیه شروع به کار دچار حادثه میشودساعات و ایمنی در 
داخل کار در نوع و محل و تغییر فرد ی زمان جابجایدر مدت حداقل سه ساعت در زمان شروع به کار و یا 

  .کارگاه الزامی است
هاي ایمنی عمومی براي تمام کارگران در هاي ایمنی در کنار هر دستگاه و دستورالعملوجود دستورالعمل

  .نمایدمحیط کار از بسیاري از حوادث پیشگیري می
  

o انجام اعمال پر خطر  
کسانی که به دالیل . افتداتفاق می بیشتر ،دهندقرار میحوادث براي کسانی که خود را در معرض خطرات 

کار بدون رعایت . روندو به استقبال اعمال پر خطر می آیدپیش نمیکنند حادثه براي آنان مختلف گمان می
استفاده از تجهیزات حفاظتی، تظاهر به شهامت و احساس غرور به خاطر انجام اعمال پر  بدون موارد ایمنی و

  . از افراد در انجام اعمال پر خطر باشد برخیاند یک انگیزه براي توخطر می
  

o شوخی هنگام کار  
انجام شوخی و ایجاد تنوع و مزاح در محیط کار میتواند باعث کاهش تنش کاري و رفع خستگی شود، ولی 

مه ها  در حین انجام کار بخصوص در کارهاي حساس باعث ایجاد حوادث و صدگاهی از اوقات همین شوخی
بهتر است انجام کارهاي حساس را از محیط شوخی و تفریح جدا کرده و هرکاري را در زمان . شودبه افراد می

  .و محیط مناسب خود انجام دهیم
  

o استفاده از ابزار معیوب  
با اینکه وجود ابزار معیوب ، شکسته، داراي اتصالی برق و غیر ایمن جزو شرایط ناایمن است، استفاده از این 

کمبود منابع مالی براي تعمیر یا تعویض تنبلی و سستی در تعمیر ابزار معیوب ، . ار جزو اعمال ناایمن استابز
قانع بودن به کار سخت و ناایمن به جاي تعویض ابزار معیوب، پذیرش ریسک موجود در ابزار آسیب دیده، 

است فردي که از نقص ایمنی یک  گاهی ممکن. کار با ابزار معیوب، همگی میتواند باعث ایجاد حادثه گردد
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ابزار اطالع دارد ، خود با رعایت بعضی موارد تا مدتها از آن ابزار استفاده کند ، ولی افراد دیگري که از این 
گفته میشود که هرگاه ابزار معیوبی . شونداستفاده از آن ابزار دچار حادثه می موضوع اطالعی ندارند در اولین

باید سیستم تعمیر و نگهداري را به پس . نمایدباشد، حتما فردي را دچار حادثه میدر کارگاه وجود داشته 
در اولین فرصت نسبت به تعمیر یا خارج نمودن ابزار و وسایل معیوب از کارگاه اقدام صورتی اجرا نمود که 

  .ادامه یابدابزار معیوب استفاده از کار با  اجازه ندادو هرگز  هنمود
o هاعدم توجه به اخطار  

ممکن است بی توجهی به نکات ایمنی در اثر غفلت و خطاي انسانی یا اشتباه باشد ولی گاهی هم انجام 
شود و با وجود تذکر و اخطار همکاران و مسئوالن ایمنی ، بازهم اعمال ناایمن با عمد و قصد و اصرار انجام می

در اینصورت بایستی . گرددوع حوادث میدهند و همین امر منجر به وقبه انجام کارهاي غیر ایمن ادامه می
نسبت به شناسایی افراد خاطی و تذکر و اخطار متناسب به آنان و در صورت تکرار، انجام اقدامات انضباطی 

  .متناسب اقدام نمود
 

o بی توجهی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردي  
. باشدعداد کافی، از وظایف کارفرما میدر اختیار گذاردن وسایل حفاظت فردي استاندارد و با کیفیت به ت

و به منظور حفظ جان و سالمتی کارگر استفاده از وسایل حفاظت فردي به عنوان آخرین راهکار ایمنی 
 هر نوع وسیلهشود تا از وقوع حوادث در آخرین مرحله پیشگیري نماید، منتها چون استفاده از توصیه می

به این  کارگرانشود، گاهی تحمل سختی استفاده از آن هم میباعث مزاحمت و مستلزم  طبیعتاًاضافی 
از اینرو کنترل و نظارت  .کنند که ممکن است از این طریق خود را دچار حادثه نمایندموضوع بی توجهی می

  .کارفرما بر استفاده صحیح و موثر از این وسایل حفاظتی در حین کار  ضروري است
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n  حیط کار م شرایط ناایمنمهمترین:  

  :محیط کارعبارتند از شرایط ناایمن مهمترین علل حوادث در اثر
 لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و عالیم هشدار •

  وجود مواد خطرناك،  •
  وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب،  •
  بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه،  •
  هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی، دستگاه •
  صدا، روشنایی کم، سر و ر در محیط کار مانند وجود عوامل زیان آو •
  فقدان یا نقص درسیستم تهویه ، •
 فقدان وسایل خاموش کننده حریق •

  
o هاي بدون حفاظ لبه ها و پرتگاه 

کلیه قسمتهایی از کارگاه که امکان سقوط وجود دارد مانند 
چاله آسانسور، لبه پرتگاهها و طبقات ساختمان، کلیه  چاله 

باز بایستی توسط حفاظ مناسب محفوظ و  ها و گودالهاي
محصور شوند به نحوي که از ورود افراد به داخل محدوده 
خطر جلوگیري کرده و توسط عالیم هشدار دهنده مشخص 

شده و در خصوص خطر سقوط و نسبت به لزوم پرهیز از نزدیک شدن به محوطه خطرناك اطالع رسانی 
فاظ باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا از سقوط افراد و ورود توجه به این نکته ضروري است که ح. گردد
  .نان به محدوده خطر جلوگیري نمایدآ

  
o وجود مواد خطرناك  

ها و مواد شیمیایی خطرناك و قابل کارگاهی که در آن مواد خطرناك مانند آزبست، سرب، بنزن و سایر حالل
تولید وجود دارد،  داراي شانس بیشتري براي ایجاد حوادث اشتعال و انفجار به دلیل لزوم استفاده در چرخه 

االمکان آنها را از محیط خارج کرده و یا با مواد خواهد بود و به منظور ایمن سازي محیط کار بایستی حتی
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کم خطري جایگزین نموده و یا در نهایت بصورت ایمن نگهداري و به مصرف رساند تا کمترین خطر را متوجه 
  . گاه نمایدکارگران کار

  
  

o بی نظمی  و ریخت و پاش در کارگاه  
میتواند باعث ایجاد  بی نظمی و ریخت و پاش در کارگاه وجود

حادثه شود، در واقع کارگاهی که بی نظم باشد بیشتر مستعد 
هرگز نباید منظم و مرتب کردن کارگاه را به . ایجاد حوادث است

دیده شده که  بارها. زمان آینده و در وقت مناسب موکول کرد
وجود قطعات و ابزار رها شده در کف کارگاه باعث برخورد به 

   .افراد و ایجاد حادثه شده است
 

o دستگاه هاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی  
هاي چرخشی یا رفت و برگشت امکان دستگاههایی که متحرك بوده و یا قسمتهایی از آن در اثر حرکت

تگاه یا سایر کارگران را دارد، بایستی به نحو موثر حفاظ گذاري شود تا از برخورد با دست یا بدن اپراتور دس
ورود دست یا بدن یا حتی قسمتی از لباس که منجر به کشیده شدن بدن به داخل دستگاه شود جلوگیري 

  .هاي تعبیه شده دستگاه به نحو مطلوب استفاده کرددر هنگام کار نیز باید همواره از حفاظ. نماید
  
  

o عوامل زیان آور در محیط کار  وجود  
آور فیزیکی مانند سر و صدا، ارتعاش دست و بازو و ارتعاش تمام هر کارگاه باید از لحاظ وجود عوامل زیان

و عوامل شیمیایی مانند گازها و ... بدن، نور، عوامل جوي و سرما و گرما و هواي نامناسب و غیرقابل تحمل و 
ر شیمیایی و عوامل ارگونومیکی و سایر عوامل زیان آور بررسی و اندازه بخارات سمی، حاللها و عناصر مض

  .آور آن اقدام گرددگیري شود و نسبت به رفع عوامل زیان
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o  فقدان یا نقص درسیستم تهویه  
ها و عوامل تولید در در صورتی که عوامل شیمیایی نظیر گازها و بخارات و گرد و غبار در اثر فعالیت دستگاه

وجود داشته یاشد، بایستی تمهیداتی اندیشیده و اجرا شود تا از پخش آن در کل کارگاه جلوگیري و  کارگاه
نسبت به خروج سریع آن از کارگاه توسط سیستم تهویه مناسب اقدام گردد، به نحوي که مواد شیمیایی مضر 

 .از محدوده تنفسی کارگر عبور نکرده و وارد دستگاه تنفسی کارگر نشود

آور را از نزدیک ترین محل تولید آن به هویه مناسب سیستمی است که در آن مواد آالینده و زیانسیستم ت
و هواي تمیز را جایگزین نموده و وارد محدوده ) تهویه موضعی مکشی(خارج از محیط کار منتقل نموده 

طراحی و  ها ودر صورتی که قدرت مکش هواکش) . دهشی -سیستم تهویه مکشی( تنفسی کارگر نماید 
رغم اجراي مسیر عبور مواد آالینده  و هواي تمیز به صورت صحیح و دقیق محاسبه نگردد، ممکن است علی

ها، سیستم تهویه عملکرد صحیحی نداشته و عمال کمکی به خروج مواد آالینده ننماید یا هنگاه کار هواکش
  .وارد سیستم تنفسی کارگر شودخروج مواد آالینده ، کماکان از مسیر تنفسی کارگر عبور کرده و 

  
o  اطفاي حریقفقدان یا نقص درسیستم 

تهیه و نصب وسایل خاموش کننده دستی و اتوماتیک متناسب با خطرات موجود درکارگاه و در  •
  فواصل مناسب

  آموزش همگانی براي واکنش در برابر حریق  •
  هاي دستیآموزش و تمرین براي استفاده از خاموش کننده •
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n انواع خطرات در محیط کار: 

  
o مکانیکی محیط کار خطرات: 

زنی، جوشکاري،  سنگ در اثر پرتاب شدهبرخورد با قطعات و مواد یا  از طبقات پرتاب اجسام رها شده
 برشکاري، تراشکاري

، تسمه ، وینچ ، شفت ها، نوار نقالهمانند  ماشین آالتاجزاي متحرك بین اعضاي بدن گیرافتادن  •
  در حال گردش، تراشکاري در ماشین تراش، فرزکاري هايپولی، پره 

 داراي حرکت رفت و برگشتی مثل ماشین صفحه تراش و شدگی بین اجسام متحرك  له •

 ) ، سوختگی و پرت شدن کارگر در نتیجه عدم تعادلعامل شوك(سطوح داغ و سرد  •

دنده درگیر  دو چرخبین ( کشیده شدن قسمتی از بدن به داخل دستگاهگیر کردن دست و لباس و  •
  )هاي دواربا هم، چرخ و زنجیر یا غلتک

 اعضاي بدن ده شدنبریایجاد ضربه و  •

  برخورد با ماشین آالت در اثر تغییر فاصله آنها با دیواره ها و سایر ماشین آالت •
 

o پیشگیري از حوادث مکانیکی 

   تعیین مسیر عبور لیفتراك و ماشین آالت حمل و نقل •

 )اصالح مسیر رفت و آمد و نصب حفاظ( وردن، پرت شدن و سکندري رفتنپبشگیري از سر خ •

 نظافت سطوح و جمع آوري گل و الي و رفع لغزندگی ها •

 سکوي کار مناسبایجاد و استفاده از و در مسیرهاي شیبدار وجود دستگیره  •

 لحمل و نق باالبرها  و ماشین آالت، جرثقیل و استفاده ایمن از وسایل حمل و نقل برقی  •
 در محل کار جمع آوري اشیاء تیز و برنده و فلزات بدون عالیم هشدار دهنده •

 )کارگران و عابران(  از باالي سر افراد ) با بار یا بدون بار( عدم عبور جرثقیل •

  ور افراد غیر مجاز در محل فعالیت جرثقیلحضعدم  •

 گیردیتی صورت نمیخاموش کردن کلیه وسایل نقلیه در زمان استراحت یا در زمانی که فعال •
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 ٣١

n سقوط  از ارتفاع 

سانتیمتر نیاز به  120هاي ایمنی، ارتفاع طبق مقررات و دستورالعمل
  .حفاظت از سقوط دارد

ها به هاي موجود بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاهبراساس آمار
دلیل سقوط از ارتفاع  و استفاده از تجهیزات  ساختمانی موقت و نا 

و عواقب آن نیز به خاطر صدمه به سر و ستون فقرات  ایمن بوده
  .باشدمعموال بسیار شدید و از نوع فوتی یا قطع نخاع می

  
o هاي پیشگیري از سقوطراه:   
o کشی و عالمت با نصب حفاظ و نرده :ها محدود کننده

گذاري مناسب از ورود افراد به محدوده خطر جلوگیري شود و 
ها محدودیت نزدیک شدن به لبه.(احتمال سقوط به حداقل برسد

 ) ها هنگام کار در ارتفاعو پرتگاه

o به در زمان کار در ارتفاع از سقوط   :هامتوقف کننده
.  کنندجلوگیري می طبقه  همکف و سقوط از طبقات

و ) هارنس(استفاده از عوامل نگهدارنده مانند کمربند نجات
پرتگاه متصل  اي با فاصله از لبه وطناب نجات  که به نقطه

 . باشد
 

o با نصب تور نجات و ایجاد طبقات فرعی، در  :کاهش دهنده صدمات
صورت سقوط، از برخورد فرد با زمین جلوگیري کرده و از بروز صدمات 

  .نمایدشدید جلوگیري می
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 ٣٢

o نصب داربست و سکوي کار مناسب:  

 نصب  صحیح داربست  و  محاسبه استحکام داربست •

 التاتصامحکم بستن  •

 نصب پاشنه براي عدم نفوذ در خاك •

  رعایت موارد ایمنی براي عابران •
  مچو  سطح کمر، زانو 3ها در گارد ریلنصب  •
  دسترسی مناسب پله و  راهایجاد  •
  و عدم وجود لبهالوارها همسطح بودن  •
  الوارها صحیح به هم بستن  •
 توجه به استحکام آن و آنها عرض مناسب الوارها و لغرنده نبودن •

  م  بستن داربست به ساختمانمحک •
   سنگین نکردن سکوي کار •
  براي نصب صحیح داربستآموزش داربست بند و  •
  استفاده از کمربند ایمنی در مناطق بدون حفاظ •
 چک کردن داربست بر اساس چک لیست ایمنی داربست  •
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 ٣٣

  

o  هاي محدودفضا، تخریب و موارد ایمنی در عملیات گود برداري: 

کار و تعمیرات  ،هاي گاز و آبنصب  لوله مخازن و فضاي بسته،کار در تخصصی براي  لزوم آموزش •
حفاري چاه ها و قنوات و سایر  ،ها و سیستم هاي انتقال آب و فاضالبداخل لوله ،در داخل مخازن

  هاي زیرزمینیحفاري

 کانال و ترانشهگودال، کنترل و نگهداري  شیب و دیواره  •

   هاپس از بارندگی بخصوصیفت ها در هر شچک دیواره •
  )متر 2ارتفاع  حداقل(راه دسترسی و خروج مناسب با نردبان  •
  در زمان ریزشو آموزش کارگران براي واکنش سریع  ها و سقفدیواره توجه به عالیم ریزش •
  در فضاهاي بستهتهویه مناسب و کنترل نشتی گاز  •
  لروشنایی مناسب لبه ها و راه هاي خروج و اطراف جرثقی •
 استفاده از کاله ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردي  •

نفر، وجود حداقل سه نفر  5در شروع عملیات حفر چاه وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه به  •
 الزامی است

 عملیات تخریب باید از باالترین قسمت و طبقات ساختمان شروع و به پایین ادامه یابد •

اري وحفر چاه، زمین مورد نظر باید با توجه به جنس خاك و الیه قبل از عملیات تخریب و گودبرد •
 .هاي زمین و از لحاظ استحکام و وجود قنات و سیستم آب و فاضالب و برق کامال بررسی شود
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 ٣٤

n الکتریکی انرژي از ناشی خطرات:  
 و قلبی، اختالالت التگرفتگی، اختال مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژي الکتریکی عبارتست از برق

 بستگی بدن مقاومت میزان به آن  گرفتگی که شدت برق اثر در حسی و سوختگی عصبی، اختالالت ضایعات
   .دارد

  
o بدن مقاومت میزان در موثر  عوامل:  
جریان،  عبور الکتریکی، مسیر جریان پوست، شدت تماس سطح  حرارت، درجه پوست، رطوبت، ضخامت
  الکتریکی فرکانس و جریان جریان، نوع عبور مدت

  
o گرفتگی انواع برق: 

 )شبکه توزیع هوایی و زمینی -برق هاي سیم مانند(زنده برقدار  اجزاء با مستقیم تماس - 1

  )اتصال بدنه -ها دستگاه فلزي بدنه مانند( برقدارشده تماس اثر در اجزاء با غیرمستقیم تماس- 2
  

o مستقیم تماس برابر در حفاظت: 

   نرده حصار و حفاظ و نظیر موانع، و هابازدارنده زدیک شدن به منطقه خطر توسطاز ن حفاظت - 1

 )برق انتقال رعایت فاصله ایمن از خطوط(دادن قرار دسترس از فاصله و دور ایجاد  توسط حفاظت - 2

 برقدار  هايبخش نمودن عایق - 3

 ایمنی خودکار ها و کلیدهايفیوز بوسیله حفاظت - 4

   خطرناك شرایط دیگر و  نمناك و مرطوب شرایط در ممنوعیت کار - 5
  هاي برق زمینی هنگام عملیات حفاري و ساختمانیشناسایی محل عبور کابل - 6
در زمان کنترل خطرات کار با تجهیزات برقی و براي پیشگیري از حوادث ناشی از عدم هماهنگی و  - 7

 (lock out ) ن تنها توسط فرد قطع کننده برققفل نمودن تابلو برق و امکان وصل مجدد آ ،هاتعمیرات آن

  .شودتوصیه می  ( Tag out)و نصب آن در محل مناسب و استفاده از تابلو هاي هشدار
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 ٣٥

o غیر مستقیم  تماس برابر در حفاظت: 

 
و کنترل ساالنه با حفر چاه ارت  تجهیزات به آسیبسوزي و آتش و برق گرفتگی از پیشگیري - 1

  )ارت(هاي مصرف کننده اتصال به زمین براي تمام دستگاه یستمسکنترل و مقاومت آن 
اي که با شبکه برق اتصال پیدا کرده پرهیز از خارج شدن از جرثقیل، بیل مکانیکی یا هر وسیله - 2

 .است

که در اثر تماس سیم فاز به ی یهامحلرعایت مقررات حفاظتی براي نزدیک شدن یا دور شدن از  - 3
 ).اختالف پتانسیل بین دو پا در زمان گام برداشتن( باشند می داراي ولتاژ گامزمین 

   
o و نجات افراد حادثه دیده با برق امداد رسانی: 

 
 حفظ خونسردي و پرهیز از دست پاچگی  •

  برق به روش ایمن مدار از مصدوم جداسازي و جریان برق قطع •
  )مصنوعی تنفس( تنفسی احیاء •
   )قلبی ماساژ( قلبی ياحیا •
 درمانی مراکز به انتقال مصدوم  •
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 ٣٦

n خطرات حریق:  
 در حضور حرارت رخ اکسیژن و سوختنی ماده یک بین که است زاییشیمیایی حرارت واکنش حریق
  .دهدمی

 را شان جان زیادي افراد ساله هر .است صنعتی حوادث ترین شایع از یکی سوزي آتش و حریق
 بابت را زیادي هايها و صنایع نیز هزینهندهند و سازما می دست از سوزي آتش و حریق بواسطه
  .شوندمی متحمل سوزيآتش و حریق

  
  
  
  
  
  
  
o محصوالت حریق 

 ) بخش خطرناك حریق از نگاه تلفات انسانی ( گازها و بخارت و ذرات سمی حاصل از حریق  - 1

شعله که قسمت قابل رویت حریق است و شدت گرماي آن بستگی به میزان اکسیژن دارد و  - 2
 .آن وابسته به ماده سوختنی استرنگ 

گرما یا انرژي حریق که وابسته به مدت زمان شروع حریق، نوع ماده سوختنی و نیز میزان  - 3
 .گسترش آتش است

  
o حریق بروز شرایط و علل ترین مهم:  
  )سوختنی و قابل اشتعال مواد به شعله شدن نزدیک (: مستقیم گیريآتش. - 1
  . شودآن می سوختن به منجر سوختنی که و آلی مواد یادما در مجاورت  تدریجی افزایش. - 2
    اسید، و آب ترکیب نظیر: حریق شروع شیمیائی بعنوان عامل هاي واکنش. - 3
  چرخ ها شدید ترمز یا خشک چوب قطعه دو مانند گیر آتش جسم دو بین مالش: اصطکاك. - 4
  باال مقاومت داراي هادي یک از برق جریان عبور از حاصل حرارت: جاري و ساکن الکتریسیته  - 5

   

 سوخت حرارت

ژنیاکس  
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 ٣٧

o هاي عمومی اطفاء حریقروش 

محدود یا  ،کنترلتوسط اعمال زیر را ) حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی(حریق  مثلثاگر بتوان یکی از اضالع 
 :شامل  . شودحریق مهار می  قطع نمود،

 )دي اکسید کربن یا توسط آب( سرد کردن  - 

 )ماسه و خاكتوسط کف، دي اکسید کربن، ( خفه کردن  - 

  سد کردن یا حذف ماده سوختنی - 
  )هالن و پودرهاي مخصوصترکیبات ( اي هاي زنجیرهکنترل واکنش - 
  )نیتروژن و دي اکسید کربن( رقیق کردن هوا  - 
 آتش کننده خاموش مواد - 

  
o هاي دستیکننده خاموش:  

 لحظات در عادي توسط افراد توانندمی زیرا است، دسته این شامل کننده خاموش وسایل فراگیرترین
 دسترس در و بوده ساده و ارزان هادستگاه این. شوند گرفته کار به مؤثري طور به حریق بروز اولیه
 بزرگ هاي حریق شروع یا کوچک هايحریق اطفاء در و شوندداده می  آموزش به سادگی باشند،می

  .هستند مناسب کامالً
  
o نکات مهم در به کارگیري خاموش کننده هاي دستی 

 . ها بایستی متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشدخاموش کنندهو نوع تعداد  .1

  .باید پشت به باد باشددر فضاي باز، اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق  .2
هنگام استفاده از خاموش کننده براي اطفاء حریق، بایستی پاشش مواد به صورت جارویی در سطح  .3

 .قاعده حریق انجام گردد

له پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتمال بروز حریق مجدد منتفی بالفاص .4
تعداد مناسب جایگزین موقت گیرند بایستی به کپسول ها را براي شارژ تحویل می کهوقتی . نیست

 د تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشکلی از نظر دسترسی بوجودنهاي مربوطه نصب نمایدر محل
  . نیاید
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 ٣٨

 تمرینات و مداوم آموزش تحت باید اندشده گرفته نظر در اطفاء براي که کارکنانی یا عملیاتی تیم پرسنل
 اطفا مواد افتد،می تاخیر به کننده خاموش از استفاده باشند ندیده آموزش افراد که زمانی. گیرند قرار ايدوره
   .شودیم استفاده بیشتري کننده خاموش و رودمی هدر کننده

  
o سیستم هاي اطفاء اتوماتیک   

  سیستم هاي اطفاء اتوماتیک آبی  -
. باشد خطر می این سیستم شامل پمپ، مخزن ذخیره آب، لوله کشی، انواع اسپرینکلر یا آب افشان و زنگ

 هاي متفاوت باشند و یا اینکه فاقدحرارت د داراي حباب شیشه اي مقاوم نسبت به درجهنتواناسپرینکلرها می
از سیستم اعالم حریق  اًعسر اسپرینکلر باز است نو حباب شیشه اي بوده و سر آنها باز باشد در جاهایی که

ضمن اینکه بصورت دستی نیز می توان سیستم را  .شودداده می سیستم اسپرینکلر يفرمان اجرا ،اتوماتیک
اثر ازدیاد گرما ترکیده و آب بر روي  رفتن درجه حرارت حباب شیشه اي در در سایر موارد با باال. فعال نمود 

. آید می هنگام به جریان افتادن آب زنگ خطر نیز جهت اطالع دیگران به صدا در. می باشد  محل حریق زده
  .اطفاء نماید تواند از توسعه حریق بصورت اتوماتیک جلوگیري و در نهایت آن رااین سیستم می
  سیستم اطفاء اتوماتیک گازي  -
سایت کامپیوتر، اتاق برق و مانند  هالوژن می باشد و براي مراکزي یا CO2شامل سیلندر گاز  و این سیستم
    .دشوطراحی میکتابخانه و  الکترونیک

  سیستم اطفاء اتوماتیک پودري   -
مراکزي مانند  برايو  هاي مخصوص می باشدیا نیتروژن با نازلو  CO2این سیستم شامل مخازن پودر و گاز 

تواند همانند سیستم می عملکرد این. شود اد نفتی سروکار دارند استفاده میها و جاهایی که با موپاالیشگاه
  . سیستم اطفاء اتوماتیک آبی باشد

   سیستم اطفاء اتوماتیک کف  - 
باشد مخصوص می این سیستم شامل مخازن کف سبک یا سنگین، لوله کشی کف، تناسب ساز و سرلوله هاي

  .هاي نفتی کاربرد دارد بري مواد نفتی مانند حوضچهبا کارو براي اماکن 
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n کار در کارگاهو بهداشت  یمنیا طیبهبود شرا: 

حتی االمکان ( آمیز  است مخاطرهعامل حذف اولین و مهمترین اقدام در بهبود محیط کار  :حذف •
 ) ولیدو مواد سرطان زا در خط ت حاللهااستفاده از سرب و  ،نظیر آزبستحذف کلیه عوامل خطر 

جایگزین کردن مواد کم خطر به در صورت عدم امکان حذف عوامل خطر، اقدام به  ( :جایگزینی •
 ) نماییمو اصالح خط تولید می جاي مواد پرخطر

 ي دستگاه تولید کننده محدود ساز(آالینده از افراد حاضر در محلدستگاه  زولهیجداسازي و ا •
 )یندهانتشار گازهاي آالو  ، گرد و غبار سروصدا

ی از حضور از نظر زمان ایو فیزیکی فاصله ایجاد از طریق (عامل خطر از افراد حاضر در محل  تفکیک •
 )افراد در محل خطر و تماس با عامل خطر جلوگیري نماییم

، حفاظ هاي خطرناكردن محل، محصورکو خط تولید اتوماسیون فرایند(هاي مهندسی کنترل •
 )هادستگاه گذاري

ي به منظور کاهش مدت تماس طوالنی افراد با یک عامل چرخش کارایجاد ( یتیریهاي مد کنترل •
 )کارگران با عامل خطر کاهش زمان مواجهه ،یی کارگرانجابجا ،خطر

 – یدهش تهویه  ،ی در نزدیکترین محل به تولید آالینده هاموضع تهویه،  ی کارگاهعموم تهویه •
ارگران و خروج هواي آلوده از مسیر و محدوده کششی به منظور تامین هواي تمیز  براي تنفس ک

 )تنفسی کارگران

است که وقتی تمام  از وسایل حفاظت فردي استفادهآخرین راهکار ایمنی : وسایل حفاظت فردي  •
اقدامات اصالحی در از بین بردن و کاهش عامل خطر موثر نباشد، نهایتا استفاده از وسایل حفاظت 

  کارگران توصیه می شود فردي براي حفظ سالمتی افراد و
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n هشدار ينصب تابلوها: 

 يهاها و چالهها و پرتگاهاطراف لبههشدار خطر سقوط در  •
 بدون سرپوش

 دار و امکان سر خوردن  بیش يها محلدر  •

 و برنده زیاجسام تآالت و ماشینبا  برخورد •

 از ارتفاع  اجسام رها شده سقوط •

ی و وسایل حفاظت نمیا لیوسا يریبکارگهشدار نسبت به  •
   فردي متناسب با خطرات کارگاه

n هاي پزشکیکنترل 

معاینات قبل از . سالمت کارگران  قبل از شروع به کار باید توسط پزشک باصالحیت کنترل شود •
، براي تطابق شغل با توانایی کارگر و اطمینان از توانایی و سالمت او در بدو شروع  و در استخدام

  .حین کار الزامی است
براي تشخیص اثرات مواد و عوامل زیان آور بر سالمت کارگر و میزان حساسیت  : معاینات دوره اي   •

شود و در صورت معاینات دوره اي حداقل براي هر سال انجام می ،کارگر نسبت به عوامل زیان آور
ز بینی و تطابق هاي بیماري ناشی از کار، ضمن انجام اقدامات اصالحی  و بالزوم و مشاهده بروز نشانه

 .شرایط کار، نسبت به پیشگیري از ایجاد و پیشرفت بیماري اقدام گردد

شود، یا به هر دلیلی توانایی انجام کار اي مشخص میاش در معاینات دورهکارگري که بیماري  •
و در زمان  معمول را ندارد، باید در مشاغلی که متناسب با توانایی آنها است بکار گماشته شوند

    .زگشت به کار نیز بایستی معاینات شروع مجدد در خصوص آنان انجام شودبا

آور بیش از حد مجاز بایستی معاینات ویژه در زمان مواجهه اتفاقی یا عوامل زیان: معاینات ویژه   •
اند  انجام شود و در صورت نیاز تحت درمان و  براي تمام کسانی که با عامل زیان آور تماس داشته

 .  پزشکی مناسب قرار گیرند اقدامات
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n يحفاظت فرد لیاستفاده از وسا)PPE(  و
  :آن يریبکارگ یچگونگ

کارگاه چنانچه امکان حذف منابع خطر به  شکلی مناسب در 
حوادث از  يپیشگیرحفظ سالمت و  وجود نداشته باشد، براي

از  بایستی ، بعنوان آخرین راهکاریشغل يها يو بیمار يکار
لباس کار، پیش بند،  از قبیل ي استاندارد،ت فردل حفاظیوسا

ل یوسا  استفاده گردد ، ماسک ضد گرد و غبار و غیره ي، ماسک جوشکاری، عینک حفاظتیکاله ایمن
  از طرف کارفرما ی فرديحفاظت هبا توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیلي باید حفاظت فرد

به هنگام انجام  يل حفاظت فردیاست کارگران نیز باید از وسا یبدیه. داده شود  قرار کارگر تهیه و در اختیار
و کنترل و نظارت بر استفاده صحیح و دقیق کارگر از این وسایل در داخل کارگاه و زمان  کار استفاده کنند

غیر قابل  يپیامدها وسایل حفاظت فرديعدم استفاده از  انجام  کار نیز بر عهده کارفرما می باشد، زیرا
 ناشنوایی موقت و دایم،  ،صدمات چشمی  ري،کو: ی به همراه دارد و ممکن است عوارضی از قبیلجبران
و  ي، قطع نخاعضربه مغزکه ممکن است  صدمه به سر و ستون فقرات،دست و پا و  یدست، سوختگ یدگیبر

  . ه باشدفوت کارگر را به دنبال داشتحتی 
حفاظت فردي مناسب را به تعداد کافی و به طور رایگان در اختیار کارگران قرار  باید وسایل) پیمانکار(کارفرما

  . دهد و از کاربرد مناسب و نگهداري خوب آنها اطمینان یابد
  : وسایل حفاظت فردي اولیه شامل موارد ذیل می باشد

   : لباس کار •

ما لباس کار اولین وسیله ایمنی و بهداشتی است که می بایست از طرف کارفر
لباس کار باید متناسب با کار و بدن . تهیه و در اختیار کارگر قرار داده شود 

کمر آنها همیشه بسته بوده و . کارگر بوده و قسمت هاي آزاد نداشته باشد 
  .  داراي جیب هاي کوچک و حتی االمکان تعداد جیب ها نیز کم باشد 

باید لباس کارشان  کنندها کار میهاي گردان ماشینکارگرانی که با قسمت
ره براي لباس کار یکس. چسبیده به تن و آستین هایشان مج بند داشته باشد 

هاي فوق الذکر کار نی که روي دستگاهشود ، کارگرااین قبیل کارها توصیه می



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٤٢

 می کنند اگر موي سرشان بلند است ، باید آنها را زیر سربند یا کاله بپوشانند و از استفاده از ساعت مچی ،
  . مچ بند ، انگشتر و سایر تزئینات در موقع انجام کار خودداري نمایند

  
  : پیش بند •

هاي جوشان و غیره با استفاده از پیش مواد داغ مثل پاي تنور یا پاتیل کار با
  . بند نسوز است 

کارگرانی که در مقابل قطعات گردان و متحرك دستگاه ها کار می کنند 
کنند و اگر کار کردن با این دستگاه ها نیاز پیش نباید از پیش بند استفاده 

که قسمت پایین تنه از که بوده بطوريداشته باشد ، باید به صورت دو ت بند
کند ، به هاي گردان گیر میتا در مواقعی که پیش بند به قسمتباال تنه مجزا و طوري گره خورده باشد 

یعات خورنده مثل اسید و غیره وجود دارد باید از پیش کار در جاهایی که ما. سهولت از تن کارگر جدا شود 
حفاظت در برابر . بندي که تمام سینه را بپوشاند و از جنس کائوچوي طبیعی و غیره باشد استفاده نمود 

  . باشد پیش بند سربی با ضخامت مناسب می اشعه ایکس با استفاده از
  

 :گتر حفاظتی  •

در مواقعی که کارگران در معرض ترشحات اسیدي ، قلیایی ، جرقه  هاه منظور حفاظت ساق پا تا روي کفشب
  . هاي آتش ، ریختن مواد مذاب یا مایعات داغ قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند 

مثال نوع گترهاي مورد استفاده درکارگاه هاي ریخته گري باید از جنس مواد نسوز باشد و این گترها باید تا 
پوشاند و کامال به وسیله بندك یا سگک به پاها بچسبند ، بطوریکه مانع داخل شدن مواد مذاب به زانو را ب

  . داخل پاهاي کارگر شوند 
 
 ):شیلد( عینک حفاظتی و حفاظ  تمام صورت   •

گونه آسیبی مصون بدن انسان چشم است که باید از هرحساس ترین عضو 
ج می باشد و در صورت وارد بماند ، زخم و جراحت چشم به سختی قابل عال

شدن جسم خارجی در آن ضربه شدید به چشم وارد شده و ضایعات عمیقی که 
  . احتماال کوري را نیز به دنبال دارد ، عارض می گردد 
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کارگرانی . استفاده از عینک هاي حفاظتی مناسب یکی از راه هاي جلوگیري خطرات چشمی انسان می باشد 
  :کنند نیاز به عینک حفاظتی دارند  یکه در مشاغل زیر کار م

هاي پر هاي کنکاسور ، کوبیدن چکش ، محلتراشکاري ، سنگ سمباده ، دستگاه ریخته گري ، جوشکاري ،
هایی که گاز ، دود و مایعات مضر شیمیایی مانند اسیدها و  قلیا ها ، ضمنا در محل. گرد و غبار و غیره 

  . شدن آن شود ممکن است باعث سوزاندن چشم یا زخم
هاي حفاظتی مورد استفاده با توجه به هر نوع کار متناسب با نوع کار تهیه شده ، بعنوان مثال عینک عیک

  . کند و کامال با صورت کارگر تطبیق می باشدهاي شفاف و قابل انعطاف میار داراي قابلیتضد گرد و غب
کند ، نفش و اشعه خیره کننده را جذب میوراء بهاي حفاظتی کارگران ریخته گر ضمن اینکه اشعه ماعینک

هاي مورد استفاده در مقابل دودهاي هاي ضد اسید و عینکما و حرارت نیز مقاوم است ، عینکدر برابر گر
کامال خطرناك و ناراحت کننده باید دوره آنها از طرف داخل مجهز به جنس نرم و نسوز قابل انعطاف باشد و 

  . گونه منفذي باشند قد هرروي صورت چسبیده و فا
  یري از خیره شدن و خستگی چشم هاي رنگی جهت جلوگعینک کارگران جوشکار با شیشه

  .  باشد می
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 :شنوایی، ایر پالك و ایرماف حفاظت •

و کارگاه هایی که سر و صدا باعث )  دسیبل 85بیش از (در مکانهایی که سر و صدا بیش از حد مجاز باشد 
 شکل دست با شده یاد هاي پالگ ایر کارگران می شود باید حتما از حفاظ گوش استفاده شود رنجش گوش

 تمیز آنها به دهی شکل هنگام باید ها دست پس. گیرند می جاي شنوایی مجراي در فشار کمی با و گرفته
 جابجا آن ولط در و گرفته قرار گوش مجراي در دقت به کاري شیفت شروع در ها پالگ ایر نوع این. باشند
  .تمیز هاي دست با هم آن و باشید مجبور مگر نشوند

  
 رسیدن از آن الله پوشاندن و گوش روي در قرارگیري با که هستند شنوایی از حفاظت وسایل ها ایرماف
  .معروفند فنجانی هاي گوشی به حفاظتی وسایل نوع این کنند می جلوگیري گوش به صوتی امواج
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   :تنفسی، و ماسک ها تحفاظ  •
بطور کلی در کارگاه هایی که گرد و غبار یا گازهاي زیان آور و سمی 
تولید می شود ، در صورتی که امکان تهویه مناسب در کارگاه وجود 
نداشته باشد ، می بایست براي کارگران جهت جلوگیري از ورود 

ا ماسک گازهاي زیان آور و یا گرد و غبار به داخل محدوده تنفسی آنه
  : هاي حفاظتی مناسب تهیه و در اختیارشان قرار گیرد

   ماسک هاي فیلتر دار ضد گرد و غبار - 1
ماسک هاي مذکور داراي فیلترهایی از جنس کاغذي ، پنبه و الیاف 

مختلف بوده و موقع استفاده گرد و غبارهاي معلق در محیط کار 
هاي  فیلتر ماسک. از طریق فیلترهاي مذکور جذب می شود 

در بعضی از کارگاه ها . مذکور را می توان تمیز یا تعویض نمود 
که کارگران هنگام کار در معرض گرد و غبار قرار دارند، استفاده 
ماسک هاي فیلتردار ممکن است باعث عرق کردن اطراف دهان و 
بینی شود ، می توان از این نوع ماسک ها و یا از ماسک هاي 

فاده نمود گاهی نیز از پارچه هاي کاغذي یک بار مصرف ، است
  . نازك یا گاز استریل چند الیه ماسک موقت تهیه و مقابل دهان و بینی قرار می دهند 

   :هاي فیلتردار ضد گاز ماسک - 2
در محیط هاي کار که گازهاي سمی تولید می شوند مانند گاز کلر ، دي 

ماسک هاي فیلتر   اکسید کربن ، بخارات اسید سولفوریک و غیره، باید از
دار ضد گاز که داراي فیلترهاي جاذب و یا خنثی کننده هستند استفاده 
نمود و هنگام استفاده به زمان اعتبار و ظرفیت و نوع جاذب فیلتر آن 
توجه و دقت نمود و از صحت و دقت آن با توجه به نوع و غلظت گازها و 

فیلتر محدود بوده و مدت استعمال هر . مواد آالینده اطمینان حاصل نمود
پس از آنکه قابلیت خنثی کردن گاز مورد نظر را از دست داد باید 

الزم به تذکر است که استفاده از ماسک هاي . بالفاصله تعویض شود 
فیلتر دار تصفیه کننده در محل هاي کوچک که تهویه کامل نمی باشد و 

شناخته و با غلظت زیاد باشند، مثل چاهاي میزان اکسیژن آن کم می باشد یا ممکن است حاوي گازهاي نا
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فاضالب  و مخازن مواد شیمیایی ممنوع می باشد و در این مکانها بایستی از ماسک هاي هوارسان که همراه 
  . کپسول و یا پمپ هوارسان هستند استفاده نمود

  
  :ماسک هاي هوارسان،  مجهز به کپسول هوا  - 3

کسیژن کافی با توجه به اینکه در محل هایی که ا
وجود ندارد، استفاده از ماسک هاي فیلتر دار 

  .  تصفیه کننده بی فایده خواهد بود
معموال براي نجات کارگران گرفتار شده در معادن 
یا حریق زدگان در دود و آتش یا کارگرانی که در 

شوند و نجات چاه ها دچار گاز گرفتگی می
هاي هاي نجات، از کپسولمصدومین توسط گروه

 . نمایند هواي قابل حمل استفاده می

توان به جاي ماسک تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن از ماسک تنفسی که داراي یک لوله در بعضی موارد می
استفاده . متر است و توسط پمپ با هواي آزاد تماس دارد، استفاده نمود  20الی  15الستیکی بلند تا حدود 

  . گیرد ران تخلیه فاضالب ها یا کارگران نقاش و غیره صورت میاز این نوع ماسک معموال توسط کارگ
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 ٤٧

    ب سر، کاله ایمنی مناس حفاظت  •
کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض سقوط یا برخورد و پرتاب 
. اشیاء روي سرشان هستند می بایست از کاله حفاظتی استفاده کنند 

  .ن معدنی ، باراندازها ، مقنی ها مانند کارگران ساختمانی ، کارگرا
گرم  400وزن کاله به طور کامل نباید از : مشخصات کاله حفاظتی  

تجاوز نماید ، کاله ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده 
باشد ، در محل هایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد جنس کاله 

شته باشد تا سر و گردن و صورت و پشت گردن کارگر را باید عایق برق باشد ، دور تا دور کاله لبه دا
ضمنا کاله یک وسیله شخصی بوده و استفاده از آن توسط دیگري می بایست با ضد عفونی . محافظت نماید 

  .  نمودن داخل کاله و در صورت لزوم تعویض چرم و نوارهاي داخل آن انجام شود
  
   :پاها، کفش حفاظتی مناسب حفاظت  •

  خطر لغزش یا صدمه دیدگی پاها وجود دارد و در مورد زمانی که
کارگرانی که موقع کار پاهایشان با مواد اسیدي و قلیائی تماس دارند ، 
در رطوبت کار می کنند ، در معرض سقوط اجسام سنگین قرار دارند ، 

باید از کفش حفاظتی ... خطر برق گرفتگی آنها را تهدید می کند و 
کارگرانی که با مواد خورنده سر و . ستفاده نمایند متناسب با نوع کار ا

کار دارند از کفش الستیکی بدون بند باید استفاده کرده و این کفش ها می بایست کامال پا و قوزك پا را 
کفش کارگرانی که در آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق هاي بلند تا زانو . بپوشانند 

  . باشد
ی که در معرض سقوط اجسام سنگین می باشند باید داراي پنجه فوالدي باشد و کفش کارگرانی کفش کسان

که در معرض خطرات برق گرفتگی قرار دارند باید داراي تخت الستیکی باشد و باالخره در محل هایی که در 
ش میخ دار استفاده اثر ایجاد جرقه امکان خطر انفجار و آتش سوزي وجود دارد ، به هیچ عنوان نباید از کف

 .شود 
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 ٤٨

 
   :دستها حفاظت  •
  )هاي حفاظتی، دستکش چرمی و الستیکیدستکش(
ل خطراتی مثل سوختگی در اثر گرما، ها آنها در مقاببراي حفاظت دست 

، بریدگی و خراشیدگی باید از دستکش هاي حفاظتی مناسب ساییدگی
ونه ناراحتی نیز براي ها هیچگکه ضمن حفاظت از دستاستفاده نمود ، بطوري

. حرکت انگشتان ایجاد نکرده و باعث حساسیت پوست دست نیز  نشوند 
هایی مثل مته یا تراش و غیره که قسمت هاي گردان کارگرانی که با دستگاه

دارند و احتمال برخورد دستان کارگر با آنها وجود دارد و دقت عمل کارگر نیز 
. د نباید از دستکش استفاده کنند به همراه استفاده از دستکش کم می شو

انواع دستکش هایی که کارگران باید از آنها با توجه به شغلی که دارند استفاده 
  : کنند عبارتند از 

  . دستکش هاي چرمی براي کار جوشکاري و کار با فلزات و دستکش پنبه اي براي کارهاي حمل و نقل
هاي الستیکی کتریسیته براي برق کاران ، دستکشهاي الستیکی یا جنس مخصوص مشابه عایق الدستکش

یا پالستیکی براي جا به جا کردن ظروف اسید و مواد سمی و تحریک کننده و عفونی سر و کار دارند باید 
  : داراي شرایط زیر باشند 

  . ساق آنها به قدري بلند باشد که بازوها را بپوشاند  - 

  . ل مواد سمی و تحریک کننده باشد هاي آن داراي مقاومت کافی در مقابکلیه قسمت - 

 .فاقد سوراخ یا پارگی باشد  - 

 :وسایل حفاظت الکتریکی •

دستکش عایق ، کفش و کاله عایق، در کارگاهها و هنگام کار ، زمانی که خطر 
برق گرفتگی در کار با وسایل برقی وجود دارد و کار همراه با وجود برق در 

  .گرددسیستم غیر قابل اجتناب است توصیه می
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  : کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس •
ها ،کارگران برق و مخابرات در روي کارگران ساختمانی، مقنی

تیرهاي خطوط هوایی و مکانهایی که امکان سقوط وجود دارد 
به منظور جلوگیري از سقوط باید مجهز به کمربند ایمنی و 

  . طناب نجات باشند 
ن ترتیب است که یک سر نحوه استفاده از کمربند ایمنی بدی

طناب نجات را به حلقه کمربند قالب نموده و سر دیگر آن را به 
تیر چوبی یا یک میله فلزي ثابت و یا امثال آن در محل کار 

کمربند ایمنی باید مجهز به شوك گیر باشد تا از وارد ساختن ضربه و شوك به بدن و . بندند محکم می
کلیه . غیر اینصورت ممکن است باعث صدمات زیادي مانند قطع نخاع شودستون فقرات جلوگیري نماید ، در 

قطعات و ضمایم کمربند باید مرتبا بازدید شده و از صحت عملکرد آن  اطمینان حاصل نمود و قطعات 
  . فرسوده یا خراب آن با قطعات استاندارد تعویض گردد

در صورت نیاز باید از وسایل حفاظتی تکمیلی نیز استفاده 
  .کرد

  
تهیه )  پیمانکار(طبق قانون، وظیفه کارفرما و یا نماینده او 

وسایل حفاظت فردي به مقدار کافی و در اختیار کارگر 
گذاشتن آن و کنترل و نظارت بر استفاده بموقع و صحیح از 

  . آن در زمان کارمی باشد
وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با 

هداري و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفظ و نگ
   .حفاظتی طبق دستورالعمل هاي  ارایه شده می باشد
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 ٥٠

n واکنش در شرایط اضطراريو  بحران  تیریمد:  

هاي بالقوه را کند بحران یسازمان تالش مآن  یاست که ط افتهینظام  نديیبحران به عنوان فرا تیریمد
. آن را به حداقل برساند اثر انجام دهد تا رانهیشگیپس در مقابل آنها اقدامات پس. کند ینیب شیپ و ییشناسا

  که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت شود مشخص دیبا ندیفرا نیبراي اجراي ا
  .وردبه اجرا آ یحیهاي صحو روش کرد اتخاذ یدرست میهر اقدام مناسب، تصم ایو  رانهیشگیاقدامات پ به

گیرد بحران انجام می ها و تصمیماتی است که در مقابله باجوییاي از چارهبحران مجموعه تیریمدهمچنین 
  .و رفع بحران است تبعات و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل وکاهش

اضطراري تضمین می  مجموعه اعمالی است که ایمنی کارفرما وکارکنان را درشرایط ،طرح واکنش اضطراري
  این طرح اعمالی را شرح می دهد که کارکنان. اضطراري است مهمترین جزء آمادگی درمقابل وضعیت و دکن

 فرآیندآمادگی،کاهش ریسک، واکنش و  عبارت دیگراین طرح شامله ب. را درشرایط اضطراري ایمن نگهدارد
  .عادي سازي وضعیت اضطراري است

  :نکات مهم در عملیات واکنش اضطراري
  وظایف اصلی فرماندهی، شامل یک روش استاندارد براي قبول فرماندهی مستمرمشخص ساختن  - 

 هاروساي بخش اختیار  فرماندهی به تفویضو هاي مختلف بخش در ها و وظایف افرادمسئولیت - 

 پیامها نکات مربوط به ارتباطات و مخابره - 

 هاي تاکتیکی و وظایف مربوطهشرح اولویت و هادستورالعمل - 

  آسیب دیده به محلی امن براي درمان هاي اولیه  دافراانتقال  - 
 که امکان دارد از حادثه ناشی گردد عديرفع خطرات ب - 

که در عملیات امداد و نجات نقش دارد، مسئول ایمنی و سالمت فرد است و نباید با  فرديهر  - 
ه خطر زده که خطرات پنهانی را در خود نهفته دارند، خود و فرد صدمه دیده را بکارهاي شتاب

 .اندازد

شود، باید به مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه گزارش که به کارگر  وارد میاي و صدمه هر جراحت  - 
 .پرداخته شودکارگاه شود تا براي درمان و بررسی شخص آسیب دیده قبل از بازگشت به کار یا ترك 

ده از دیگر تسهیالت پزشکی دیده یا انتقال بیمار به بیمارستان یا استفاجایی فرد آسیببراي جابه - 
  . هاي الزم صورت گیردباید هماهنگی
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 ٥١

کاهش به منظور  انجام تمرینهاي امداد و نجات و اجراي مداوم مانورهاي ایمنی و ایجاد گروه - 
 .صدمات و ضایعات انسانی در زمان وقوع حوادث 

  :مواردي شامل  - 
تمرین استفاده از اضطراري و  هاي خروجراهگذاري و مشخص ساختن قرار دادن تابلو و عالمت •

 هاي فرار اضطراري راه

  قطع و راه اندازي مجدد برق و گاز و منابع دیگر انرژي •

  ها در شرایط اضطراريآالرم ها و ابزار و وسایل ارتباطات با تمام قسمت •

  شمارش افراد قبل و پس از تخلیه و فرارنصب سیستم ورود و خروج افراد به کارگاه و  •

  در زمان وقوع حادثه  هاي تعیین شدهتجمع در مکان •

  آن  العمل به حریق و گزارشعکستمرین  •

  هاي پزشکی فوریتتمرین امداد و نجات و  •

 هاي احتمالی افرادهایی که از قبل بدانند چه کار باید انجام دهند و تعیین جانشینتعیین تیم •

  
  هاي اولیهکمک •

- عت در برابر حوادث و سوانح رخ داده، پاسخگو باشند و کمککارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به سر

تواند در هاي اولیه میدرمان سریع از طریق کمک. هاي اولیه و ضروري درمانی افراد را به سرعت انجام دهند
  .ها یا حتی از دست دادن جان فرد مصدوم موثر باشدتر شدن آسیبجلوگیري  از جدي

هاي اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به طور مداوم با یابند که جعبه کمکمسئولین کارگاه باید اطمینان 
هاي اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کار توسط پزشک دیگر لوازم کمک .شودلوازم مشابه تجدید می

 .دار توصیه گرددصالحیت
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 ٥٢

n الزامات کارگران در هنگام کار:  

ر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیزات یا توقف هیچ کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خط - 
  .تولید می شود، انجام دهد

هاي حفاظتی صادر شده توسط مسئول ایمنی هر کارگر باید کامالً از قوانین و مقررات و دستورالعمل - 
  .پیروي کند و براي مراقبت از خود، به درستی از وسایل حفاظت فردي مناسب استفاده کند

انگاري وي ممکن کار باید از خود یا دیگر افرادي که تحت تأثیر اعمال و یا سهلهر کارگر در طول  - 
 .است صدمه ببینند مراقبت کند

در صورتی که کارگري از خطرات احتمالی آگاه شود که سالمت خود یا دیگر کارکنان را با خطر  - 
گ کلیه کارگران بوده و درنمواجه سازد و خود از عهده رفع آن ناتوان باشد، موظف به آگاه نمودن بی

بایستی در اسرع وقت نسبت به گزارش هر نوع وضعیت خطرساز به سرپرست  و مسئول ایمنی 
 .کارگاه، اقدام نماید

هر حادثه، اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا رویداد خطرناك و شبه حوادث، که در هنگام  - 
گر وارد نکند، باید در دفتر مخصوصی ثبت شده و اي به فرد یا کارشود، حتی اگر صدمهکار ایجاد می

 . به مسئولین و مراجع ذیربط گزارش شود

  

  

  

  

  

  

  

 



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٥٣

n ناشی  حوادثاز ایمن سازي محیط کار و پیشگیريدر  )پیمانکار(مسئولیت کارگر و کارفرما
  از کار

کرده  بررسی ا ه رحادث ایجاد عواملافتد به سادگی از کنار آن عبور نکنیم و اي اتفاق میوقتی حادثه •
 .و راههاي پیشگیري از وقوع مجدد حوادث و ایجاد حوادث مشابه را مشخص کنیم

ی را در زمینه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در محیط کار انجام فعالیت های بایستیکارفرما  •
 ح دهد تا نقاط پر خطر را که احتمال وقوع حادثه در آن بیشتر است، شناسایی کرده و نسبت به اصال

  .گرددپیشگیري از حوادث اقدام و باعث و ایمن سازي محیط کار 
کارگران به عنوان نزدیک ترین افراد به خطرات در محیط کار، بهترین اطالعات از شرایط ناایمن  •

 کشف حوادث پنهان در کارگاه توانند با گزارش شرایط ناایمن محیط کار، در محیط کار را دارند و می
 .اقدام کنند اهکمک به رفع آنو 

، با کمک مشاوران حفاظت فنی و ل از کارگران، سرپرستان و مدیران، متشکهاي داخلیتیمتشکیل  •
به منظور شناسایی خطرات و اولویت بندي اقدامات اصالحی کار،  بازرسانراهنمایی و خدمات ایمنی 

 .و پیگیري عملیات ایمن سازي محیط کار

هاي شود که فعالیتهاي ایمنی باعث می تیم توسطنه و مداوم انجام فعالیت هاي ایمنی بصورت روزا •
ایمنی بدون وقفه ادامه داشته و در یک دوره زمانی بخش اعظمی از خطرات در محیط کار مرتفع 

  .گردد

از نظر  هاي پیمانکاريد صنعتی و خدماتی هستند لذا شرکتپیمانکاران جزء جدا نشدنی هر فراین •
سازي محیط کار اقدام نمایند نسبت به ایمن ایمنی کارگران را پذیرفته وبایست مسئولیت ایمنی می

 .باشندمنی و کلیه الزامات شرکت اصلی میو کارگران پیمانکار  نیز ملزم به رعایت ای
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 ٥٤

n مسئولیت کارفرما در قبال پیمانکار 

 تعیین کامل وظایف و محدوده کاري  پیمانکار  -1

وارزیابی آنها بمنظور حصول اطمینان از شناسائی تمامی خطرات در محدوده  دستیابی به پیشنهادات - 2
  کاري 

  بازرسی تاسیسات و دستگاههاي پیشنهادي پیمانکار  - 3
 ممیزي کارکنان پیمانکار از جهت انجام صحیح کارها  - 4

  توافق و هماهنگی با پیمانکار در امر دادن گزارشات حوادث و شبه حوادث  - 5
  شویق پیمانکار به منظور دستیابی به عملیات ایمنی حمایت و ت - 6
نظارت بر عملکرد پیمانکار بمنظور اجراي صحیح مقررات و در صورت عدم اقد ام  ، اجراي اقدامات  - 7

 تنبیهی 

  نظارت بر امر آموزش ارائه شده توسط پیمانکار به کارگران - 8
ه و تحلیل اقدامات پیمانکارو نیروهاي تابعه بمنظور انتخاب یکنفر ناظر بر انجام عملکرد پیمانکار و تجزی - 9

  پیشگیري ازوقوع حادثه
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 ٥٥

n هاي پیمانکارمسئولیت 

 تامین ایمنی و بهداشت کارگران تحت پوشش خود -1

هماهنگی و توافق در پیروي از قوانین  ایمنی و بهداشت کار و دستورالعملها و استانداردها و اجراي روش  - 2
 طلوب ایمنیهاي م

 شدن خسارت به اموال  ارائه دستورالعملها و روش هاي ایمنی بمنظور جلوگیري از بروز حادثه و وارد-3 

  تامین تاسیسات و دستگاههاي ایمن و بدون عیب  - 4
 و وزارتکار اعالم کلیه حوادث و رخ دادها و شبه حوادث به کارفرما - 5

 ”در صورت لزوم“گماردن مسئول ایمنی  -6 

  تهیه دستگاههاي حفاظتی و ایمنی مورد نیاز  - 7
 تدوین برنامه بهداشت صنعتی و پیروي از قوانین و کنترل مواد خطرآفرین- 8

 ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی مورد قبول مراجع قانونی - 9

  انجام آزمایش ها و معاینات بدو خدمت و حین خدمت و بکارگیري نیروها با توجه به توان افراد  -10
  ) جزء(آموزش ایمنی پیمانکار تحت امر  -11
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 ٥٦

  :تشکیالت کنترل و نظارت  •
ها کمک بسزایی در پیشگیري از بیماریها و حوادث شغلی می نمایند، زیرا در طی بازرسی :بازرسی •

اي محیط کار ، یکی از هاي دورهبازرسی. ثبت و معرفی می گردد  ري،بازرسی ، خطرات محیط کا
، کسب اطالعات بیشتري در از جمله اهداف بازرسی. باشدی میرنامه بهداشت و ایمنقسمتهاي مهم ب

و خطرات بالقوه محیط کار و ) بالفعل(زمینه کارها وخطرات ناشی از آنها، شناسایی خطرات موجود 
زمان  در هر بازرسی باید مورد بازرسی ، مکان ،. تعیین و شناسایی عوامل ایجاد کننده خطر می باشد

انجام تست هاي مورد نیاز، بخصوص براي با . گونگی و نحوه انجام این کار مشخص شودو چ
همچنین . شوددامات اصالحی به اطالع رسانده مینقایص موجود براي انجام اقتجهیزات حساس، 

ها ، استرس: دهد، از جملهایمن و غیر بهداشتی را گسترش می توجه به مواردي که شرایط غیر
فشار، سرما  یا گرماي بیش از حد، ضایعات شیمیایی حاصل از واکنش هاي صورت  مناسب،پوشش نا

  بسیار حائز اهمیت است... گرفته، استفاده نادرست از مواد شیمیایی و 

ها و وظائف آنها، پیشگیري از حوادث و یکی از اهداف تشکیل این کمیته :هاي حفاظت فنی کمیته •
یته ها می توانند با انعکاس کلیه نواقص حفاظتی و بهداشتی به کم. بیماریهاي ناشی از کار می باشد

تهیه دستورالعمل هاي   هاي الزم به کارگران،کارفرما، طرح مسائل و مشکالت ایمنی، ارائه آموزش
 .الزم و خط مشی ایمنی و بهداشت کار، سهم بسزایی را در کاهش حوادث ایفا کنند

 
 :مدیریت سیستم هاي ایمنی و بهداشتی •

ارفرما مسئول سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین کلیه سیستم هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي می ک
اگر مدیریت نقش خود را در زمینه نظارت بر بخشهاي مختلف برنامه ایمنی، بدرستی ایفا نکند .باشد

یت بنابراین اعمال مدیر. ، کلیه اقدامات صورت گرفته در پیشگیري از حوادث بی اثر خواهد بود
  .صحیح این سیستم ها، یکی از عوامل مهم دیگر در بحث پیشگیري از حوادث می باشد

  
   :اقدامات آموزشی •

ی بعنوان مقدمه اي ضروري جهت ایجاد فرهنگ ایمنی در محیط کار ، برگزاري دوره هاي آموزش
معموالً . باشد که این آموزش ها تأثیر بسزایی در کاهش حوادث ناشی از کار خواهند داشتمطرح می

هاي بدو استخدام براي هاي کاري مطرح می شود که یکی شامل آموزشدو نوع آموزش در محیط
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 ٥٧

هاي مستمر یا ضمن خدمت می باشد که بهتر است این دوره هاي کارگران تازه کار و دیگري آموزش
  .آموزشی بصورت مداوم و در فواصل زمانی معینی برگزار گردد

ا و هملاي آموزشی با مخاطرات شغلی موجود در محیط کار، دستورالعکارگران در طی این دوره ه •
 .شوندآشنا می) استانداردهاي کاري(کار هاي و اصول و میزان مقررات ایمنی مربوط به کار

، کارفرما مکلف است پیش از بکار گماردن طبق آیین نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان  •
هاي ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع سبت به ارایه آموزشنو کارآموزان،  کارگران

 .ذیصالح اقدام نماید
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 ٥٨

n  مدیریت هاي آشنایی با سیستم 

دهی، ریزي سازمانمنظور برنامهه متشکل از اجراء بهم پیوسته باست اي مجموعه ،سیستم مدیریت •
   مقاصد و اهداف سازمانهدایت و کنترل امور در جهت نیل به 

ریزي خاص که با تهیه  سسیستم مدیریت نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامه •
  دستورالعملها، روشهاي اجرایی و استانداردها و مقررات جاري استقرار یافته و مورد بازنگري قرار 

  .رددگ                          می گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصالح می
   : عبارتند از سیستم هاي مدیریتی در صنایعاز برخی  •
منظور تامین خواسته هاي  هب  ISO 9000مدیریت کیفیت براساس استاندارد مجموعه سیستم  •

  مشتري و تثبیت یک سیستم مدیریتی
براي کاهش آلودگی و   ISO 14000مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد مجموعه سیستم  •

  مان سبز و متعهد در قبال سالمتی جامعه ایجاد یک ساز
 به منظور تامین سالمتی  OHSAS 18001مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه اي بر اساس استاندارد  •

  تحت  کنترل سازمانکارکنان  و ایمنی
 

n سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE-MS( :  
Health, Safety, Environment, Management System 

اي متشکل از اجزاء بهم پیوسته در راستاي تحقق اهداف معین بهداشت شغلی، ایمنی و همجموع •
   ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل اجزاءزیست محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامه

یک ابزار مدیریتی براي کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط  HSE-MS سیستم مدیریت •
ایجاد بستر و  با   امه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتی یا تشکیالت سازمانی بودهزیست در همه برن

فرهنگی خالق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستاي توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و 
با همگرایی و چیدمان هم افزاي نیروهاي انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم 

آمد، ممیزیهاي دوره اي، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب آموزش کار
صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبۀ کلیه کارکنان و 
همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به حداقل رساندن حوادث و آسیب هاي ناسی از کار از 

یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهاي کنترلی  طریق کنترل
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 ٥٩

مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیۀ سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان 
   .سرمایۀ بشریت می گردد

  
    HSEمزایاي استقرار سیستم مدیریت  •
  محیط کار شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در  •
  ایجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالی سازمان  •
  و تعیین مسئولیت ها  HSEایجاد ساختار مشخص براي مدیریت  •
  . هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست •
   PDCAمبتنی بر  در سازمان HSEایجاد بستر مناسب براي بهبود مستمر  •
  وانین و مقررات ایمنی شناخت ق •
  ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها بمنظور کنترل حوادث  •
  کاهش زیان هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث  •
ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تالش براي ایجاد محیط کاري  •

  ایمن 
   HSEفکري بالقوه کارکنان براي تقویت مدیریت ایجاد زمینه مناسب براي استفاده توانت  •
  فراهم شدن زمینه هاي رقابت سالم و موثر  •
  HSEامکان خود ارزیابی سازمان براي تطبیق با یک سیستم مدیریت  •
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 ٦٠

n  الزامات سیستم مدیریتHSE-MS  
  رهبري و تعهد -1
  خط مشی و اهداف استراتژیک  - 2
     ابع و مستند سازيمنسازماندهی،  - 3

  مسئولیت ها و ساختار سازمانی  - 1ـ3
  مدیریت ) نمایندگان(نماینده  - 2ـ3
  منابع - 3ـ3
  شایستگی و صاحیت  - 4ـ3

  ـ الزامات کلی 1ـ4ـ3
   آموزش   ـ1ـ4ـ3

  ـ پیمانکاران5ـ3
  ـ ارتباطات6ـ3
  ـ مستند نمودن و کنترل آنها7ـ3

  HSEـ مستند سازي نظام مدیریت 1ـ7ـ3
  حصول اطمینان  اسبراس HSEمدیریت ـ کنترل اسناد نظام 2ـ7ـ3

  ـ ارزیابی و مدیریت ریسک4
  ـ تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنها 1ـ4
  ـ ارزیابی2ـ4
  ـ ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان و تأثیرات آنها 3ـ4
  ـ اهداف و مغایر اجرا4ـ4
  ـ اقدامات کاهش ریسک5ـ4

  ـ طرح ریزي5
     ـ تعیین منابع مورد نیاز1ـ5
  ـ یکپارچگی سرمایه2ـ5
  ـ رویه ها و دستورالعمل هاي کاري 3ـ5

  ) رویه ها(ـ ایجاد روش هاي اجرایی 1ـ3ـ5
  ـ صدور دستورالعمل هاي کاري2ـ3ـ5
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 ٦١

  ـ مدیریت تغییر 4ـ5
     ـ طرح ریزي وضعیت اضطراري و حوادث غیر مترقبه 5ـ5

  ـ اجرا و پایش6
  ـ فعالیت ها1ـ6
  ـ پایش2ـ6
  ـ ثبت سوابق 3ـ6
  مات اصالحیاـ عدم انطباق و اقد4ـ6
     ـ گزارش رویدادها5ـ6
     ـ پیگیري رویدادها6ـ6

  ـ ممیزي و بازنگري7
  ـ ممیزي 1ـ7
    ـ بازنگري مدیریت2ـ7
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 ٦٢

n  مدلHSE MS    پیمانکاران:  
 

       

  
     
در صنایع  سپردن بخش اعظم فعالیتها خصوصاًتوجه به گسترش روز افزون پیمانکاري در صنعت و  با  

توسط  HSEباالدستی و مادر  به پیمانکاران مختلف بنظر می رسد لزوم توجه همه جانبه به رعایت 
که جهت . پیمانکاران در راستاي حفظ نیروي انسانی و سایر منابع سازمانی الزام  و یک هدف می باشد 

  : اجرایی گردد  رسیدم به این هدف می بابست  موارد ذیل 
تمرکز هر دو طرف کارفرما، پیمانکار روي طراحی  با HSE بهبود شرایط کارگاهی از لحاظ •

 قرارداد در HSE برنامه عملیاتی مؤثر

 قرارداد کارفرمایان در HSE حمایت کامل پیمانکاران از الزامات •

 دیگر پیمانکاران تسهیل در فصل مشترك بین فعالیتهاي پیمانکاران با کارفرما و •

صدمات، بیماریها و حوادث در  برنامه هاي فوق بر اساس محافظت نیروي انسانی در مقابل •
  .محیط هاي کاري طراحی خواهد شد
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 ٦٣

n سیستم مدیریت هاي مدلگام HSE 

اطالعات تهیه شده به پیمانکاران و کارفرمایان در مدیریت عملی . می باشد اولین قدم جمع آوري اطالعات
باشد  اي میمرحله 8فرم ارائه شده یک مدل . در طول اجراي پیمان کمک خواهد کرد HSE برنامه شرایط و
دید  ارایهتشریح شده و پس از  ها را پوشش دهد، در آغلز این مدل به طور کاملتواند اکثر پیمانکاريکه می

     .شدمرحله اي می باشد، ارائه خواهد 8به خواننده مدل پیشنهادي که به نوعی ساده شده مدل 
 

  :گام هاي مدل به شرح زیر می باشند
  

 برنامه ریزي -1

 تعیین صالحیت اولیه - 2

 انتخاب - 3

 کارگاه پیش تجهیز -4

 تجهیز کارگاه - 5

 اجرا -6

 برچیدن کارگاه -7

  ارزیابی نهایی -8
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 برنامه ریزي -1

استراتژي انتخابی در . شرکت در رابطه با موضوع پیمان مشخص می گردد در این مرحله کلیه فعالیت هاي
برنامه ریزي و مسئولیت تشریح کامل کار از  طبیعت و اندازه کار و میزان خطرات باز می گردد ستن پیمان بهب

 باشد وظایف کارفرما می

در  HSE  مبنایی براي تهیه برنامه جامع این اطالعات . کارفرما موظف است طرح اولیه و خطرات را تهیه کند
مواردي  .ژي انتخابی استتمو جود تعیین کننده استرا ک هايسطح خطرات و ریس .طی قرار داد خواهد بود

 . تاثیر دارد روي تضمین صحت انجام عملیاتکار، مواد مصرفی ، محل انجام کار    مانند طبیعت

  تعیین صالحیت اولیه - 2
و  پیمانکاران غربال رقابتی انتخاب بین پیمانکاران نیاز به پیش ارزیابی صالحیت دارد توانایی هاي در شرایط

که . این بخش باید ارزیابی گردد و سوابق مربوطه در HSE بدیهی است که چگونگی مدیریت. ثبت می شوند
 .قبلی نیز می شود شامل بازدید ها از امکانات و بررسی تمام پیمان هاي

مرحله انتخاب ، شرکت ها فرصت خواهند داشت مدارك الزم جهت تائید  پس از تهیه فهرست نهایی و قبل از
 طبق سوابق خود تهیه کنند که قطعا در فرایند انتخاب تاثیر گذار خواهد   عملی بودن آن خود و HSE  نامهبر
  .بود

 انتخاب پیمانکار - 3

شرکت ها نوبت به مرحله انتخاب می رسد تمام شرکت  پس از انجام مرحله تعیین صالحیت اولیه و غربال
هر چند . مطابق با پیمان را داشته باشند HSE  امهمدیریت کامل برن هاي لیست شده باید توانایی اجرا و

 بر پایه عناصري چون هزینه، توانایی فنی ، شهرت و اعتبار صورت می گیرد اما بنابراین فلسفه انتخاب نهایی
برتري بر رقبا  هر پیمانکار باید مطابق سایر عوامل سبب  HSE  مدل پیشنهادي نتایج ارزیابی برنامه هاي

 .شود

  الزامات قبل از اجرا مشخص کردن

گرچه پیمانکار مستقال . زمینه خطرات موجود به پیمانکار منتقل کند کارفرما موظف است اطالعات خود را در
در  اگر. خود خواهد بود اما باید برنامه خود را جهت بازرسی در اختیار کارفرما قرار دهد  HSE مسئول برنامه

 .گردد اشد باید مسئول تهیه الزامات آن مشخصروش هاي خاصی مورد نیاز ب  HSE برنامه

تا کارفرما از لحاظ شدن . شود اسناد مزایده طوري تهیه می شوند که به کارفرما اجازه مدیریت موثر داده
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تعیین شده   HSE در این مرحله الزامات. شود تا مرحله بر چیده شدن و پایان کار مطمئن HSE  الزامات
خطرات و تهدید ها مدارك خاصی نیز در پیشنهاد خود منظور کند  ر اساس میزاناست و پیمانکار می تواند ب
 .هاي کار، مدرك تعیین ریسک، و دستور العمل هاي اجرایی مدارکی از قبیل ، مجوز

 
و پس  HSE جلسات داخلی کارفرما براي بررسی برنامه هاي ارائه شده در خصوص پس از دریافت پیشنهادات

 و ضمانت هاي HSE  ت جلسات داخلی کارفرما براي بررسی هاي ارئه شده در خصوصپیشننهادا از دریافت
باشند و  نکته مهم این است که تمام پتانسیل هاي خطر در آن مشخص شده. اجرایی آن برگزار می شود

   .همینطور مواد کنترلی شایسته و مناسب براي کاهش خطرات وجود داشته باشد
خواهد بود وجود  رشناسی مستند شده و یکی از ارکان انتخاب یا پیمانکارنتایج خروجی از این جلسات کا

  :نهایی آن موثر خواهد بود پیمانکار به عنوان نقاط قوت و در تائید HSE موارد زیر در برنامه
 جریان روان گزارشات حوادث - 

 از و قوع حوادث وجود آمارها و گزارشات پس - 

 مختلف ه مناطق کاريدر نظر گرفتن حساسیت هاي فرهنگی مربوط ب - 

 HSE انگیزش کارکنان براي تغییر رفتارهاي خود در قبال مسائل - 

 که در مرحله انتخاب عالوه بر مسائل فنی که غالبا لحاظ می گردد خروجی ارزیابی هدف این است - 
  .گیرد نیز به عنوان یک عامل موثر در نظر گرفته و سپس انتخاب نهایی انجام HSE  برنامه

 پیش تجهیز - 4

خواهد بود این جلسه بالفاصله بعد از مرحله  این مرحله برگزاري جلسه هماهنگی اولیه بسیار مفید در
  .شود در این جلسه به مطالب زیر رسیدگی می شود انتخاب و قبل از برپایی کارگاه انجام می

 پروژه شایستگی و صالحیت کارمندان در گیر -

 HSE تعیین قالب کلی و فعالیت هاي -

  حوادث بازرسی و  ی روش گزارش ده -

 همچنین. کلی این جلسه فرصتی براي مکانیزم ها، شرایط ، تجهیزات و محیط کار می باشد به طور
مرور  سیستم هاي حفاظی و ارتباطی موجود ، امکانات درمانی و دستور العمل هاي مربوطه قابل

 HSE  پیرامون احتیاجاتپس از همگرا شدن نقطه نظرات کارفرما و پیمان کار و تعیین  .خواهد بود

  لیست هاي همچنین چک. فعالیت هاي پیش تجهیز ضمن رعایت تقدم و تاخر آغاز می شود
  .بازرسی در این مرحله نهایی می گردد
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 گاهتجهیز کار - 5

 و   گیر پیمانکارآماده و کلیه نیروهاي در HSE  گفته شد قبل از این مرحله باید برنامه همانطور که
پیمان به  سپس در اجراي این مرحله هر دو قسمت .اطالع کافی داشته باشند کارفرما نسبت به آن

شرایط نیاز به انجام  و ممکن است بسته به. نظارت داشته باشند HSE اجراي تک تک مفاد نهایی شده
اهمیت مسئله در هر مرحله نقص هاي  بنابر. تغییرات و تکمیل نهایی در جهت بهبود برنامه به وجود آید

  .مهم روند ادامه کار متوقف خواهد شد اید بر طرف و در صورت از قلم افتادن فاکتوريجزیی ب
 اجرا  - 6

. میزان انجام برنامه ارزیابی گردد برنامه بازرسی تعیین شده باید به دقت پیگیري ودر این مرحله 
راحل کار در کلیه م. تواند در این مرحله اجرا شود برنامه هاي آموزش حین کار پرسنل پیمانکار می

می توان از دو و در دسترس خواهند بود  نیزها به زبان محلی  و دستورالعمل  HSE مدارك مربوط به
  .برد بهره  هاي غیر منظم و غیر منتظره    یا بازرسی روش بازرسی هاي منظم و روتین

 برچیدن - 7

مرحله از  غالباً این. دمی باش HSE  چیدن تجهیزات نیز پیمانکار ملزم به ادامه پیگیري برنامه هنگام بر
پیمانکاري درنقطه اي دیگر  تعداد نیروها به دلیل شروع شدن کار. کار پتانسیل باالیی از نظر حوادث دارد

مدیریت ایمن تا انتهاي کار می باشد و بنا  نکته قوت این مدل ،. و احتمال خطرات باال می رود کم شده
ر در صورتی مورد تایید است که متضمن برچیده شدن و پیمانکا ارائه شده از طرف HSE  بر آن برنامه

تجهیزات و وسایل با لحاظ کردن مدیریت اتالف و دور ریزها باشد بنابراین  جمع آوري سالم و بی خطر
فعالیتها  مورد تایید دو طرف تا اتمام کلیه  HSE کاري و التزام عملی به رعایت کلیه موازین وجود برنامه

 .نجام پیمان استضامن سالمتی و صحت ا

 )نهایی ارزیابی(اتمام کار  - 8

انتهاي کار پیمانکار  تهیه گزارش ارزیابی توسط تیم کارشناسی کارفرما در HSE  آخرین مرحله مدیریت
براي انجام کارهاي آتی به عنوان  است این گزارش حاکی از چگونگی و کیفیت کار انجام شده می باشد و

مرور زمان ایجاد چنین پایگاه داده اي می تواند از  ش بکار می رود بهمنبعی از اطالعات و همچنین آموز
سازي شرکت ها و رسیدن به اهداف ساخت داخل قدرتمند و قابل  عوامل تاثیر گذار بر روي توانمند

 .اعتماد باشد

  .است مواد خطر ساز ، خطرات احتمالی موجود براي پرسنل در گیر ادوات موثر
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n  سري(کار ایمنی و بهداشتسیستم مدیریت  استقرار (OHSAS 18001 

  
 :اهداف  •

 ایجاد یک سیستم ترکیبی در ارتباط با سایر سیستم هاي مدیریتی  - 
  کار ایجاد سیستم اندازه گیري و بهبود ایمنی و بهداشت - 
  ارزیابی عملکرد و گستره سطح بهداشت  - 
  تعیین درجه انطباق با استاندارد  - 
  ایجاد سیستم تضمین ایمنی و بهداشت - 
رائه معیارها و اصولی که سازمان بتواند آنها را در تمامی واحد هاي خود بکار گیرد و از اثر بخشی و ا - 

 اقتصادي بودن  آن اهداف  اطمینان حاصل نماید  
 

   (OHSAS 18001) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار فوائد استقرار •
 رينگرشی طرح ریزي شده و مستند در رابطه با ایمنی و سالمت کا - 
  مشخص نمودن مسئولیتها در قبال مسائل ایمنی و سالمت کاري  - 
  افزایش آگاهی و باالبردن صالحیتهادرخصوص مسائل ایمنی وسالمت کاري - 
  ایمن نمودن محیط کار و کاهش خطرات  - 
  کاهش ریسک حوادث وبیماریهاي ناشی از شغل  - 
  کاهش زمان توقفات ناشی از بیماري و صدمات ناشی از حوادث  - 
 هزینه منتج از خسارت ناشی از حوادثکاهش   - 
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n يسر (یو بهداشت شغل یمنیاسیستم مدیریت  ممیزي( OHSAS 18001 : 2007 

 :دامنه شمول  -1

تا یک  ،را بیان می دارد OH&S)(نیازمندیهاي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  این استاندارد،
را بهبود  OH&Sرا تحت کنترل در آورد و عملکرد  OH&Sسازمان بتواند با بکار گیري آنها ،ریسک هاي 

طراحی سیستم کند و جزئیات تعیین نمی OH&Sاین استاندارد معیارهاي خاصی را براي عملکرد .بخشد 
براي هر سازمان که مایل به فعالیت در زمینه هاي زیر است  OH&Sاستاندارد .کند مدیریت را بیان  نمی

با بازنگري جدید  ISO45000به  OHSAS18001،  2016الزم به ذکر است از تاریخ اکتبر (  .کاربرد دارد 
  )یابدتغییر نام می

 یاز فعالیتها که م یناش يبه منظور کاهش یا حذف ریسک هاOH&Sیک سیستم مدیریت  ياجرا) الف 
 .ذینفع تاثیر گذار باشد  يتواند بر کارکنان و یا سایر گروه ها

 OH&Sو بهبود مداوم یک سیستم مدیریت  ياراجرا،بر قر) ب

 OH&S یاطمینان یافتن از انطباق عملکرد با خط مش) ج

 :نشان دادن و اثبات انطباق با این استاندارد از طریق )  د

   يو یا خود اظهار یخود ارزیاب - 1
  ذینفع در سازمان مانند مشتریان  يبر انطباق از طرفها یاخذ تاییدیه مبن - 2
  یسازمان توسط یک طرف برون سازمان يمورد خود اظهاراخذ تاییدیه در  - 3

  یتوسط یک طرف برون سازمان OH&Sثبت سیستم مدیریت توسط  /نامه انطباق  یاخذ گواه - 4

 OH&Sبه منظور تلفیق در سیستم مدیریت  OHSAS الزامات تشریح شده در این استاندارد کلیه - 5
سازمان ،ماهیت فعالیت ها  OH&S یند خط مشمان یایجاد شده اند حدود این کاربرد به پارامترهای

 خواهد داشت یعملیات سازمان بستگ ی،ریسک ها و پیچیدگ

و  یسایر مباحث ایمن را پوشش داده و یبهداشت شغل و یایمن ،شایان ذکر است که این استاندارد
را  یحیطزیست م يآسیب به اموال و یا ثروت ها محصول، یایمن ،هداشت مانند برنامه رفاه کارگرانب

 .شود یشامل نم

 :انتشارات مرجع  - 2

که اطالعات و راهنمایی هایی در این زمینه ارائه می دهند در کتابنانه مورد اشاره مرجع انتشارات 
  .توصیه می شود که از آخرین ویرایش آنها استفاده شود .قرار گرفته اند 
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 :اصطالحات و تعاریف  - 3

  :مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرد،این اصطالحات و  OHSASدر مجموعه 
  :ریسک قابل قبول  -1- 3

 OH&Sریسکی که تا حدي کاهش یافته است که براي سازمان از جنبه الزامات قانونی و خط مشی 

  .خود سازمان قابل تحمل است 
  :ممیزي   -2- 3

آنها براي و ارزیابی عینی “ شواهد ممیزي “فرایندي سیستماتیک ،مستقل و مکتوب به منظور کسب 
  .ورده شده اند آتا چه حدي بر“ معیار ممیزي “تعیین 

  :بهبود مستمر -3- 3
فرایند تکرار پذیر ارتقاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار براي دستیابی به بهبود عملکرد  

  سازمان سازگار با خط مشی
  : اقدام اصالحی  -4- 3

هاي نامطلوب انجام ی شده یا سایر وضعیتاقدامی که به منظور حذف علت یک عدم انطباق شناسای
  .شودمی
 :مدرك   -5- 3

  اطالعات و رسانه پشتیبان آن 
  ) Hazard( )شرایط مخاطره آمیز (خطر  -6- 3

ا بیماري داراي پتانسیل الزم براي ایجاد آسیب از نظر جراحت انسانی ی منبع، وضعیت یا اقدامی که
  .شغلی و یا مجموعه آنها باشد

  :  )شرایط مخاطره آمیز(خطر یی شناسا  -7- 3
  فرایند تشخیص وجود شرایط مخاطره آمیز و تعاریف ویژگی آن 

 :بیماري شغلی  -8- 3

یا وخیم تر شده ازفعالیت کاري و یا /وضعیت جسمانی و شغلی نامساعد قابل تشخیص که ناشی از 
  شرایط مربوط به آن می باشد 

  )  incident(رویداد   -9- 3
یا مرگ رخ داده یا )صرفه نظر از شدت آن (کار که در اثر آن آسیب یا بیماري شغلی  واقعه مربوط به

  .می تواند رخ داده باشد
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 ٧٠

  : طرف ذینفع   - 10- 3
یک سازمان  OH&Sفرد یا گروهی درون یا بیرون از محل کار که عالقمند یا تحت تاثیر عملکرد 

  باشد
 :عدم انطباق  - 11- 3

  برآورده نشدن یک الزام است 
  عدم انطباق می تواند هر نوع انحراف از موارد زیر باشد : وجه ت
  . استاندارد مربوطه کاري ،شیوه ها، روش هاي اجرایی ،الزامات قانونی و غیره {
  OH&Sالزامات سیستم مدیریت  {

  :OH&Sایمنی و بهداشت شغلی   - 12- 3
شامل کارکنان موقت و (یگر شرایط و پارامترهایی که بر بهداشت و ایمنی کارکنان ثابت یا کارکنان د

بازدید کنندگان و هر فرد دیگر در محل کار تاثیر داشته باشد یا بتواند تاثیر ) پرسنل قرار دادي 
  .بگذارد

  OH&Sسیستم مدیریت   - 13- 3
و مدیریت  OH&Sبخشی از سیستم مدیریت سازمان که به توسعه که به توسعه و استقرار خط مشی 

  .زدسازمان می پردا OH&Sریسک 
 OH&Sاهداف کالن   - 14- 3

  که سازمان خود را براي تحقق آن مقید میکند OH&Sهدفی بیان شده بر مبناي عملکرد 
  OH&Sعملکرد   - 15- 3

  نتایج قابل اندازه گیري مدیریت سازمان از ریسک خودش 
  .شامل اندازه گیري اثر بخش کنترلهاي سازمانی نیز می شودOH&Sتوجه اندازه گیري عملکرد 

  خط مشی  - 16- 3
همانگونه که به صورت رسمی توسط OH&Sمقاصد و جهت گیري کلی سازمان در مورد عملکرد  

  .مدیریت ارشد سازمان اعالم شده است 
 :سازمان  - 17- 3

شرکت موسسه ،بنگاه ،موسسه اقتصادي ،ارگان یا بنیاد یا بخش یا ترکیبی از آنها ،اعم از ثبت شده یا 
تی که فعالیتهاي خاص خود را انجام می دهد و ادراه امور مرتبط را بر ثبت نشده ،خصوصی یا دول

  عهده دارد 
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  :اقدام پیشگیرانه   - 18- 3
  اقدام براي رفع عدم انطباق بالقوه یا وضعیت نامطلوب بالقوه دیگر 
  :روش اجرایی   - 19- 3
  طریقه مشخص شده براي اجراي یک فعالیت یا فرایند 
  :سابقه   - 20- 3

  .بر انجام فعالیت فراهم می آورد ر آن نتایج بدست آمده ذکر می شود یا شواهدي را دالمدرکی که د
 )احتمال ضرر و زیان (ریسک  - 21- 3

ترکیبی است از احتمال وقوع یک واقع خطرناك یا در معرض آن قرار گرفتن و شدت آسیب یا 
  .ود بیماري شغلی که می تواند از واقعه یا قرار گرفتن در معرض آن ناشی ش

  ارزیابی ریسک   - 22- 3
فرایند ریسکهاي ناشی از شرایط مخاطره آمیز با در نظر گرفتن کفایت کنترلهاي موجود و تصمیم 

  .گیري در این مورد که آیا ریسک قابل قبول است یا خیر 
  محل کار   - 23- 3

  . هر محل فیزیکی که در آن فعالیهاي مربوط به کار تحت کنترل سازمان به اجرا در آید
 

  OH&Sالزامات سیستم مدیریت -4

  :الزامات عمومی  - 4-1
،مستقر ،  OHSASرا بر اساس الزامات این استاندارد  OH&Sسازمان موظف است یک سیستم مدیریت 

مستند ،اجرا و برقرار نموده و آنرا به طور مداوم بهبود دهد و چگونگی براورده شدن این الزامات توسط 
  .سازمان را تعیین نماید

  OH&Sشی خط م -4-2
سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان حاصل نماید که در  OH&Sمدیریت ارشد باید خط مشی 

  :این خط مشی  OH&Sدامنه شمول تعریف شده سیستم مدیریت 
  سازمان متناسب است OH&Sبا ماهیت و اندازه ریسک هاي ) الف 
 OH&Sوعملکرد OH&Sمستمر مدیریت شامل تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري شغلی و بهبود )ب 

 .می باشد
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حداقل شامل تعهد به انطباق با الزامات قانونی قابل اطالق به سازمان و دیگر الزاماتی که مورد توافق ) ج
  باشدآن است می OH&Sسازمان در ارتباط با شرایط مخاطره آمیز 

  چارچوب تعیین و بازنگري اهداف را فراهم نماید )د 
  ، به اجرا در آمده و برقرار نگهداشته می شود مکتوب شده) ه 
گردد تا این اطمینان بدست آید که کنند ابالغ میبه عموم افرادي که تحت کنترل سازمان کار می) و

  مرتبط خود آگاهی دارند  OH&Sکلیه کارکنان از الزامات 
  گیرد در دسترس طرفهاي ذي نفع قرار می)  ز

ري قرار می گیرد تا این اطمینان حاصل شود که خط مشی با فعالیتهاي به طور ادواري مورد بازنگ) ح 
  .سازمان همخوانی دارد 

  
 طرح ریزي   -4-3

شناسایی شرایط مخاطره آمیز ،ارزیابی ریسک و تعیین کنترلها سازمان باید روش هاي  3-1- 4
امات کنترلی ها و تعیین اقدداوم مخاطره آمیز ، ارزیابی ریسکاجرایی مورد نیاز براي شناسایی م

روش کار سازمان براي شناسایی شرایط مخاطره آمیز و ارزیابی .الزم را اجرا و برقرار نماید 
  :موارد زیر  شاملریسک 

  فعالیتهاي عادي و غیر عادي ) الف 
  فعالیتهاي کلیه پرسنل که به محل کار دسترسی دارند ) ب
   هاي افراد و دیگر عوامل انسانیرفتار ها و توانمندي) ج

تواند بر گرفته در بیرون از محل کار که میشرایط مخاطره آمیز شناسایی شده شکل ) د 
  بهداشت و ایمنی افراد تحت کنترل سازمان در داخل محل کار تاثیر نامساعد گذارد 

شرایط مخاطره آمیز بوجود آمده در اطراف محل کار به علت انجام فعالیتهاي مربوط به کار )ه 
  ن تحت کنترل سازما

یا از در محل کار صرف نظر از اینکه توسط سازمان تجهیزات و مواد موجود  ،زیر ساخت) و 
 طرف دیگران تامین شده است 

  هاي سازمان فعالیتمواد یا  ،ا تغیرات پیشنهادي درخصوص سازمانتغییر ی) ز
 ،یاتها بر روي عملت و تاثیرات آن،شامل تغییرات موق OH&Sاصالح در سیستم مدیریت ) ح 

  ها و فعالیت فرایند
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  :روش کار سازمان براي شناسایی شرایط مخاطره آمیز و ارزیابی ریسک شامل 
با توجه به دامنه شمول ،ماهیت و زمانبندي سازمان تعریف شود تا از وجود نگرش )الف 

 .اطمینان حاصل شود) Reactive(به جاي نگرش واکنشی ) Proactive(پیشگیرانه 

ی ،اولویت دهی و مستند سازي ریسک ها و آنگونه که مقتضی است ،اعمال نحوه شناسای) ب 
  .کنترل ها را ارائه نماید 

مرتبط با  OH&Sریسکهاي  OH&Sبراي مدیریت تغییرات سازمان باید شرایط مخاطره آمیز 
هاي آن را پیش از اعالم اینگونه تغییرات یا فعالیت OH&Sتغییرات در سازمان ،سیستم مدیریت 

   .سایی کندشنا
ها در نظر ها در زمان تعیین کنترلحاصل نماید که نتایج این ارزیابیسازمان باید اطمینان 

  .شودگرفته می
ها هاي موجود جهت کاهش ریسکیا در نظر گرفتن تغییرات در کنترل ،هاهنگام تعیین کنترل

  :باید مراتب زیر مد نظر قرار گیرد

  حذف  - 1
  جایگزینی  - 2
  هاي مهندسی کنترل - 3
  هاهشدار ونشانه گذاري  یااجرایی مدیریتی و هاي کنترل - 4
  تجهیزات حفاظت فردي  - 5

هاي تعیین شده ،در سازمان باید نتایج شناسایی شرایط  مخاطره آمیز ، ارزیابی ریسک و کنترل
  .بگیرددر نظر را  OH&Sایجاد ،اجرا و برقراري سیستم مدیریت 

 :سایر الزامات الزامات قانونی و  3-2- 4

سازمان باید یک یا چند روش اجرایی براي شناسایی و دسترسی به الزامات قانونی و سایر 
  .باشد را ایجاد و برقرار نماید سازمان  بهقابل اطالق که  OH&Sالزامات 

سازمان در سازمان باید اطمینان حاصل نماید که الزامات قانونی قابل اطالق و دیگر الزامات که 
این نظر گرفته میشود و در تقبل نموده است، OH&Sاجرا و برقراري سیستم مدیریت  ،ایجاد

  .اطالعات را به روز نگه دارد 
 اهداف کالن و برنامه ها  - 3-3- 4
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هاي مرتبط در درون سازمان ایجاد را در سطوح و فعالیتOH&Sسازمان باید اهداف کالن مدون 
  )SMART(.،اجرا و برقرار نماید 

الن هرجا که امکان پذیر است باید قابل اندازه گیري باشد همچنین اهداف کالن باید با اهداف ک
هاي سازگار باشد که این در برگیرنده تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري OH&Sخط مشی 

شغلی، مطابق با الزامات قانونی قابل اطالق و دیگر الزاماتی که سازمان تقبل نموده است و بهبود 
اجرا و  سازمان باید یک یا چند برنامه را براي تحقق اهداف کالن خود ایجاد،. میباشدمداوم 

  :برنامه ها باید حداقل شامل موارد زیر باشد این . برقرار نماید
  تخصیص مسئولیتها و اختیارات براي تحقق اهداف در سطوح فعالیتهاي مرتبط در سازمان ) الف 
  تحقق اهداف  نحوه دستیابی و چهارچوب زمانی) ب 

 اجرا و عملیات  -4-4

   پاسخگویی و اختیارات ،مسئولیتها ،یفوظا ،منابع 4-1- 4
تعهد خود را به  را بر عهده بگیرد وOH&Sو سیستم مدیریت OH&Sمدیریت ارشد باید مسئولیت نهایی 

  :صورت زیر نشان دهد
و بهبود سیستم  يبرقرار، ،اجرا اطمینان یافتن نسبت به در دسترس بودن منابع الزم براي ایجاد ) الف 

  OH&Sمدیریت 
ها و پاسخگویی ومحول کردن اختیارات به منظور تسهیل مدیریت تعریف وظایف ،تخصیص مسئولیت) ب

  .OH&Sموثر 
  .و اختیارات باید مدون شده و ابالغ گردد ها ،پاسخگوییوظایف ، مسئولیت )ج
  .یدتعیین نما OH&Sبا مسئولیت مشخص در خصوص  سازمان باید یک یا چند نفر از مدیران ارشد را) د

 :صالحیت و آموزش و آگاهی  4-2- 4

کنند که هایی را اجرا میسازمان باید اطمینان حاصل یابد که همه افراد تحت کنترل سازمان که فعالیت
هستند و  باشد ،از صالحیت الزم بر پایه تحصیالت ،آموزش یا تجربه مناسب برخوردار موثر OH&Sتواند بر می

   .باید سوابق مربوطه را نگهداري نمایند 
خود را شناسایی نماید OH&Sو سیستم مدیریت  OH&Sسازمان باید نیازهاي آموزشی مرتبط با ریسک 

سازمان باید جهت براوردن این نیازها ،آموزش یا اقدامات دیگري انجام دهد ،اثر بخشی آموزش یا اقدامات .
سازمان باید روش اجرایی ایجاد و برقرار نگهدارد تا .ابق مربوطه را نگهداري کند انجام شده را ارزیابی و سو

  :اطمینان حاصل کند که کارکنان تحت پوشش سازمان از مسائل زیر آگاهند 
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، بالقوه یا بالفعل ناشی از فعالیتهاي کاري آنها ،رفتارهاي آنها و همچنین مزایاي OH&Sپیامدهاي ) الف 
OH&S رد فردب بهبود یافته ناشی از عملک  

وظایف ،مسئولیتها و اهمیت آنها در دستیابی به انطباق با خط مشی و روش اجرایی و الزامات سیستم ) ب 
OH&S  

  عواقب و پیامدهاي احتمالی انحراف از روشهاي اجرایی مشخص شده ) ج
 ارتباطات ،مشارکت و مشاوره ارتباطات  - 4-3- 4

  ارتباطات  -4-3-1- 4
خود ،روشهاي OH&Sو سیستمهاي مدیریت OH&Sدر رابطه با شرایط مخاطره آمیز  سازمان باید

  اجرایی براي موارد زیر ایجاد و برقرار کند 
  ارتباطات درونی میان سطوح و فعالیتهاي مختلف سازمان  - 1
  ارتباطات پیمانکاران و سایر بازدید کنندگان از محل کار  - 2
  هاي ذي نفع برون سازمانی ات برقرار شده از سوي طرفدریافت ، تدوین و پاسخ به ارتباط - 3
 مشارکت و مشاوره  -4-3-2- 4

  :برقرار کند اجرا و ،ایجاد ،هاي اجرایی براي مواردسازمان باید روش
  :مشارکت کارکنان از طریق )الف 

  مشارکت مناسب در شناسایی شرایط مخاطره آمیز ،ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات کنترلی  -
  شارکت مناسب در تحقیق در مورد رویدادهام -
  OH&Sمشارکت در توسعه و بازنگري خط مشی و اهداف کالن  -
  انجام می شودOH&S مشورت در مواقعی که هر نوع تغییر موثر بر  -
  داشتن نماینده در رابطه با مسائل ایمنی و بهداشت شغلی  -

  آنها تاثیر گذار است OH&S بر روي  مشاوره با پیمانکاران به هنگام وقوع تغییراتی که) ب 
 مستند سازي  4-4- 4

  :بایدشامل موارد زیر باشد OH&Sمستندات سیستم مدیریت 
  OH&Sخط مشی و اهداف کالن )الف  

  و تعامل بین آنها و ارجاع به مستندات مربوطه  OH&Sتشریح دامنه شمول سیستم ) ب 
  OH&Sمستندات الزام شده توسط این استاندارد ) د 
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مستندات تعیین شده توسط سازمان که جهت اطالع یافتن از طرح ریزي موثر، عملکرد و کنترلهاي )ه 
   .اندهستند ضروري تشخیص داده شده OH&Sفرایند هایی که در ارتباط با ریسک هاي 

 : کنترل مدارك  4-5- 4

سوابق .ل باشند باید تحت کنترOH&S و این استاندارد OH&Sمدارك الزام شده توسط سیستم مدیریت 
   .کنترل شوند 4-5- 4نوع خاصی از مدارك هستند و باید طبق استاندارد ذکر شده در بند 

  :هاي اجرایی براي موارد زیر ایجاد ،اجرا و برقرار نماید سازمان باید روش یا روش
  تصویب کفایت مدارك پیش از صدور ) الف 
  جدد مدارك بازنگري و به روز آوري بر حسب نیاز و تصویب م) ب 
  اطمینان یافتن از شناسایی تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارك ) ج
  اطمینان یافتن از قابل دسترس بودن نسخ مربوطه از مدارك ذیربط در محل استفاده ) د
  اطمینان یافتن از اینکه مدارك به صورت خوانا باقی می نانند و به صورت قابل شناسایی هستند ) ه 
 :کنترلهاي عملیاتی – 6 -4- 4

هایی را که مرتبط با شرایط مخاطره آمیز شناسایی شده بود و سازمان باید آن دسته از عملیات و فعالیت
مشخص نماید  ،در مورد آنها ضروري است OH&Sاجراي اقدامات کنترلی به منظور مدیریت ریسک هاي 

  .شود دیریت تغییر هم میها شامل ماین عملیات و فعالیت.
  .ها باید موارد زیر اجرا و برقرار شود ي این قبیل فعالیتبرا

  . هاي عملیاتی  که قابل اطالق به سازمان و فعالیتهاي آن میباشندکنترل)الف 
  هاي مربوط به کاال ،تجهیزات و خدمات خریداري شده کنترل) ب 
  هاي مربوط به پیمانکاران و سایر بازدید کنندگان از محل کارکنترل)ج
هایی که فقدان آنها ممکن است منجر به انحراف هاي اجرایی مکتوب براي پوشش دادن وضعیتروش) د 

  .از خط مشی و اهداف کالن شود 
هایی که فقدان آنها ممکن است منجر به انحراف از خط هاي عملیاتی تشریح شده ،در وضعیتمعیار) ه 

  . مشی و اهداف کالن شود
 اضطراري  آمادگی واکنش در شرایط - 4-7- 4

  سازمان باید روشهاي اجرایی جهت موارد زیر اجرا و برقرار نماید
  شناسایی شرایط بالقوه ) الف 
  واکنش در برابر این قبیل شرایط اضطراري ) ب
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سازمان باید نسبت به شرایط اضطراري واقعی واکنش نشان دهده و از پیامدهاي نامساعد مرتبط 
  .هد را کاهش د جلوگیري نموده ویا آنها

ریزي واکنش در شرایط اضطراري سازمان باید نیازهاي طرفین ذینفع مرتبط مانند متولیان در طرح 
  .دخدمات اضطراري و همسایگان را مورد توجه قرار ده

 
 و ارزیابیبررسی  - 4-5

  اندازه گیري و پایش عملکرد  5-1- 4
     پایش عملکرد نگهداري تجهیزات و  ، کالیبراسیون، ثبت وگیريمان باید روش اجرایی براي اندازهساز

OH&Sها باید موارد زیر را پوشش دهداین روش .ایجاد و اجرا و برقرار کند:   
  هر دو نوع معیار کمی و کیفی متناسب با نیازهاي سازمان ) الف 
  پایش میزان دستیابی به اهداف کالن سازمان ) ب 
  ها پایش اثر بخشی کنترل) ج 
ردي پیشگیرانه که بر اساس آنها پایش انطباق با برنامه ها ،کنترلها و معیارهاي معیارهاي عملک) د 

  عملیاتی انجام می شود 
مبنی اندازه گیري عملکردهاي واکنشی که بر اساس آن پایش بیماریهاي شغلی و سایر شواهد قبلی ) ه 

  .شودبر عملکرد نامطلوب انجام می
و اندازه گیري به منظور تسهیل اعمال اقدامات اصالحی بعدي و ها و نتایج کافی از پایش ثبت داده) و 

  تحلیل اقدامات پیشگیرانه 
 ارزیابی انطباق -5-2- 4

سازمان باید سازگاري با تعهد خود به انطباق روش هاي اجرایی براي ارزیابی ادواري مطابقت  5-2-1- 4
  رار نماید با الزامات قانونی قابل اطالق به سازمان را ایجاد ، اجرا و برق
  .سازمان باید سوابق نتایج ارزیابی ادواري را نگهداري نماید

سازمان باید مطابقت با سایر الزامات تعهد شده توسط سازمان را ارزیابی کند سازمان ممکن  -5-2-2- 4
 کند و یا روشهاي به آن اشاره شده ادغام 1- 2-5- 4است این ارزیابی را با ارزیابی انطباق  قانونی که در 

  اي ایجاد نماید اجرایی جداگانه
  سازمان باید سوابق نتایج ارزیابی ادواري را نگهداري نماید  

 تحقیق در مورد رویدادها ،عدم انطباق ،اقدامات اصالحی پیشگیرانه  5-3- 4
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  و حوادثتحقیق در مورد رویدادها  5-3-1- 4
اجرا و برقرار  ،لیل رویدادها ایجادتحقیق و تح ،ا چند روش اجرایی براي ثبت سوابقسازمان باید یک ی

  :نماید تا 
و سایر عواملی را که باعث یا دخیل در وقوع رویدادها هستند را  OH&Sهاي نهفته در نقص) الف 

  . مشخص نماید
  نیاز به اقدام اصالحی را شناسایی نماید ) ب 

  هاي اقدام پیشگیرانه را شناسایی نمایدج فرصت
  شناسایی نماید فرصت بهبود مداوم را ) د 
  ها را ابالغ نماید نتایج این تحقیق)ه 

  ها باید به صورت زمانبندي شده انجام گیرد تحقیق
قدام پیشگیرانه باید بر با هر گونه نیاز شناسایی شده براي اقدام اصالحی یا فرصت شناسایی شده براي ا

و رویدادها باید مکتوب شده  نتایج تحقیق در مورد .برخورد گردد2-3-5- 4هاي مربوط در اساس بخش
  .نگهداري شود

 عدم انطباق ،اقدامات اصالحی و اقدام پیشگیرانه  5-3-2- 4

 انجام اقدام هاي بالفعل و بالقوه وهاي اجرایی براي رسیدگی کردن به عدم انطباقسازمان باید روش
  :لزامات زیر را تعیین کند روش اجرایی باید ا.اجرا و برقرار نماید  ،اصالحی و اقدام پیشگیرانه ایجاد

  آن ها و اقدام در جهت کاهش پیامدهاي شناسایی و اصالح عدم انطباق) الف 
هاي آنها و اقدام براي جلوگیري از وقوع مجدد ها ،مشخص نمودن علتتحقیق در مورد عدم انطباق) ب

  آنها 
اقدامات مناسب طراحی شده براي  ها و اجرايهایی جهت پیشگیري از عدم انطباقارزیابی نیاز براي اقدام

  جلوگیري از روي دادن آنها 
  هاي پیشگیرانه انجام شده هاي اصالحی و اقدامثبت سوابق و ابالغ نتایج اقدام) د 
  بازنگري اثر بخش اقدامات اصالحی و پیشگیرانه انجام شده ) ه 

ره آمیز جدید یا تغییر یافته یا هنگامی که اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه باعث شناسایی شرایط مخاط
هاي گردد ،روش اجرایی باید الزام کند که اقدامي کنترلی جدید یا تغییر یافته میهانیاز به اقدام

 .پیشنهادي پیش از اجرا مورد ارزیابی ریسک قرار گیرند 
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و یا بالقوه انجام هاي واقعی هاي عدم انطباقاقدام پیشگیرانه که براي حذف علتگونه اقدام اصالحی یا هر
  متناسب باشد ه ههاي مورد مواجت و با ریسکگیرد ، باید با ابعاد مشکالمی

 ،امات اصالحی و اقدامات پیشگیرانهسازمان باید اطمینان حاصل نماید هر گونه تغییر ضروري ناشی از اقد
  . شوداعمال می OH&Sدر مستندات سیستم مدیریت 

 ق بکنترل سوا - 5-4- 4

سازمان و با   OH&Sاید سوابق الزم براي نشان دادن انطباق با الزامات سیستم مدیریت سازمان ب
  و نگهداري کند  ، ثبتو نتایج بدست آمده را ایجاد  OHSASاستاندارد

نگهداري و امحاء سوابق  ،بازیابی ،ایی براي شناسایی ،ذخیره ،محافظتسازمان باید یک یا چند روش اجر
  .نماید اجرا و برقرار  ،تدوین

  .قابل شناسایی و قابل ردیابی بوده و باقی بمانند ،سوابق باید خوانا
 ممیزي داخلی -5-5- 4

مانی تعیین شده در فواصل ز OH&Sسازمان باید اطمینان یابد که ممیزي هاي داخلی سیستم مدیریت  
  : OH&Sمشخص گردد که آیا سیستم مدیریت  انجام می شوند تا

مطابقت  OHSASشامل الزامات این استاندارد  OH&S مدیریت براي شده ریزي هبرنام ترتیبات با) الف 
  .دارد
  .به نحو صحیح اجرا شده و برقرار نگه داشته می شود )ب
  .در برآورده ساختن خط مشی و اهداف کالن سازمان موثر است )ج
  .اطالعات مربوط به نتایج ممیزي ها به مدیریت منتقل می شود )د
هاي گذشته زي باید بر پایه نتایج ارزیابی ریسک ، فعالیت هاي سازمان و نتایج ممیزيبرنامه هاي ممی 

  ایجاد ، اجرا و برقرار گردندتوسط سازمان برنامه ریزي شده ،
 :ایجاد ، اجرا و برقرار شوند که موارد زیر را در برگیرند به نحوي  روش هاي اجرایی باید

مات طرح ریزي و انجام ممیزیها ، گزارش نتایج و نگهداري سوابق صالحیت ها و الزامسئولیت ها ،) الف
  مربوطه،و 

  تعیین معیارهاي ممیزي ، دامنه شمول ، دفعات و شیوه انجام) ب
  .انتخاب ممیزان و انجام ممیزي ها باید عینی بودن و مستقل بودن فرایند ممیزي را تضمین نماید

  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                            )                      پیمانکار فرمایان ویژه کار( آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار  

 ٨٠

 :بازنگري مدیریت   -4-6

ان ، درفواصل زمانی معین به منظور اطمینان یافتن از تداوم مناسب بودن ، کفایت و مدیریت ارشد سازم
یها باید شامل ارزیابی ا مورد بازنگري قراردهد و بازنگر، باید آنر OH&Sاثر بخش بودن سیستم مدیریت 

و  OH&S ، از جمله خط مشی OH&Sفرصت هاي بهبود و نیاز به اعمال تغییرات درسیستم مدیریت 
  .سوابق بازنگري مدیریت باید نگهداري شوند. باشد OH&Sکالن داف اه

  :داده هاي بازنگري مدیریت باید شامل موارد زیر باشند
هاي داخلی و ارزیابی انطباق با الزامات قانونی  قابل اطالق به سازمان و سایر الزاماتی نتایج ممیزي) الف 

  .که سازمان تقبل کرده است
  .شاورهنتایج مشارکت و م -ب
  .ارتباطات برقرار شده از سوي طرفین ذینفع برون سازمانی درموارد مربوط شامل شکایت ها -ج
  . OH&Sعملکرد  - د
  .میزان برآورده شدن اهداف کالن - ه
 اقدام هاي اصالحی و اقدام هاي پیشگیرانه وضعیت تحقیق در مورد رویدادها ، - و

  مدیریت قبلی هاي پیگرانه مربوط به بازنگري هاياقدام -ز
  . OH&Sتغییر شرایط توسعه در زمینه الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به  -ح
  .پیشنهاد ها براي بهبود - ط

ستانده هاي بازنگري مدیریت باید با تعهد سازمان مبنی بر بهبود مداوم سازگار بوده و در برگیرنده هر 
  :رد زیر باشندتصمیم و اقدامی در رابطه با تغییرات ممکن در موا

   OH&Sعملکرد  - 1
   OH&Sخط مشی و اهداف کالن  - 2
  منابع - 3
  OH&Sسایرعناصر سیستم مدیریت  - 4
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n آشنایی با شناسایی خطرات  و  ارزیابی ریسک 

فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و :   Hazard Identification)( شناسایی خطر 
  تعیین مشخصات آن 

فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر ): Risk Assessment( ک ارزیابی ریس
 باشد یا خیر ؟هاي موجود و  تصمیم گیري در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول میگونه کنترل

  
 جایگاه و هدف شناسایی خطرات  و ارزیابی ریسک •

بر انجام MS  - HSEنیو همچن )-1-3- 4بند OHSAS 18001 (یمنیا تیریمد ستمیس يدر متن استانداردها
  .شده است ادی ستمیشده است و به عنوان قلب  س دیتاک سکیر یابیخطرات و ارز ییشناسا

مداوم روش اجرایی جهت شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین بطور باید  سازمانطبق این الزامات، 
  . ایجاد، اجرا و نگهداري نمایدرا هاي الزم کنترل

  :روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را مدنظر قرار دهد
 فعالیت هاي روتین و غیر روتین - 1

 ) شامل پیمانکاران و بازدیدکنندگان( فعالیت هاي کلیه افرادي که به محیط کار دسترسی دارند   - 2

 انسان و سایر عوامل  هايرفتار و قابلیت - 3

بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوري بر بهداشت و  خطرات شناسایی شده که منشا - 4
  ایمنی افراد تحت کنترل سازمان بگذارند

 هاي مرتبط با کار تحت کنترل سازمانخطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار بوسیله فعالیت - 5

  )زیست محیطی هايجنبه(
  )سایرین یایده شده توسط سازمان تدارك د(زیرساخت، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار  - 6
 ها و مواد آنغییرات یا تغییرات پیشنهادي در سازمان، فعالیتت - 7

 
  ریسک کاربردهاي ارزیابی •

اینکه مالحظات مهم  جهت اطمینان از هاي بزرگ و گران،بازنگري ایمنی و عملیات براي همه پروژه - 
  .بخش هستندطراحی رضایت

   .ر جهت توسعه و اجراي دستور العمل هاي ایمنیشناسایی و تجزیه و تحلیل خطر د - 
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و وظایف بحرانی جهت تعیین  برگه عملیاتی بازنگري خطر و ریسک موجود در روشهاي اجرایی، - 
  . تناسب آنها

بازنگري ایمنی قبل از شروع بکار جهت اطمینان از اینکه تسهیالت و شرایط جهت انجام عملیات  - 
   .هستند کاري مناسب

  ریسک ي ارزیابیزمان مناسب برا •

  .باشد میطراحی  ریسک در فاز مناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی - 

    .باشد هر سیستمی می ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات با وجود این ارزیابی - 
در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی  یا روش  یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر ریسک ارزیابی - 

  .باشد ی یا سازمانی میاجرای
  
n مدیریت ریسک )Risk management:( 

ها به همراه استفاده از منابع به منظور کنترل و نظارت بر اي از فعالیتمدیریت ریسک  به عنوان مجموعه
مدیریت ریسک به منظور کاهش . رودسیستم مورد مطالعه و با هدف کنترل ریسک و آثار آن به کار می

هاي مدیریت یک هاي منتسب به هر کدام از جنبهی از وقوع مخاطرات مرتبط با ریسکخطرات بالقوه ناش
   .گیردسیستم مورد استفاده قرار می

ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوري اطالعات براي اتخاذ تصمیمات علمی و شفاف براي تعیین سطح 
افته و سیستماتیک براي درواقع ارزیابی ریسک یک روش ساختار ی. ریسک مربوط به یک خطر است

شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول 
  . است

بطور معمول در  محیط کار، خطرات بسیار و فراوانی مورد شناسایی قرار می گیرند که با توجه به محدودیت 
. ل شده و در مراحل بعدي به سایر خطرات پرداخته شودمنابع و زمان، می بایستی ابتدا خطرات مهم تر کنتر

به عبارت دیگر ارزیابی ریسک به سازمان کمک می . از اینرو بایستی از فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شود
نماید تا اولویت خود را در مبحث ایمنی به درستی شناسایی نموده و در تخصیص منابع به دقت عمل کند تا 

  . سیستم مدیریت ایمنی پدیدار شود بیشترین تاثیر در
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  مراحل انجام  ارزیابی ریسک  •
  :باشدارزیابی ریسک شامل پنج مرحله زیر می

  شناسایی خطرات ،: مرحله اول    - 
تعیین میزان وخامت و (تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند : مرحله دوم  - 

  ،)احتمال وقوع
  )تعیین اولویت ریسک(هاي موجود  بررسی و تعیین ریسک: مرحله سوم - 
  ها و نتایج تعیین اقدامات کنترلی و اجراي اقدامات پیشگیرانه یا اصالحی، ثبت یافته: مرحله چهارم  - 
  بازبینی ارزیابی صورت گرفته در صورت لزوم و روزآمد کردن آن ،: مرحله پنجم - 

  
خت و بتوان آن را به فعالیت هاي در هر شغلی جهت شناسایی خطرات آن شغل می بایست خود شغل را شنا

  . تجزیه کرد و سپس براي هر فعالیت خطر خاص آن را شناسایی کرد  (Task)تشکیل دهنده آن 
پس از شناسایی خطرات و تشخیص آنها، وزن دهی و تعیین ریسک و ارزیابی آنها از اهمیت بسیار باالیی 

. آورد ري در صورت وقوع چه تبعاتی به بار میبرخوردار است زیرا در این مرحله مشخص می شود که هر خط
باشد و در صورتی  که دقت الزم ارزیابی خطرات اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا ورودي اصلی مرحله بعد می

در این مرحله انجام گیرد، می تواند مانع هدر رفتن سرمایه شده و اقدامات موثر در بهبود شرایط و در محل 
در صورت انجام صحیح فرایند شناسایی  و ارزیابی خطرات، با توجه به اطالع افراد از . آید مناسب بعمل می

شرایط کار و توجه بیشتر آنان به موارد شناسایی شده احتمال وقوع و شدت  برخی حوادث قطعا کاهش 
  .خواهد یافت 

بی خطرات  و مرحله باشد که پس از شناسایی و ارزیاکنترل خطرات مرحله نهایی فرایند ارزیابی ریسک می
بدون اي مداوم و بصورت چرخهارزیابی ریسک  فراینداجرایی شدن .  شود تشخیص  الویت رفع آنها انجام می

  .ارتقاي سطح ایمنی خواهد بود  موجب )چرخه دمینگ(توقف 
  

  :نکات کلیدي در انجام  ارزیابی ریسک •
تمامی ریسکها بخوبی شناخته شده اند و ابزارهاي در بسیاري از سازمانها ، . فرایند را خیلی پیچیده نکنید 

به عنوان مثال ، شما احتماال میدانید که کدام یک از . کنترل مورد نیاز نیز براحتی قابل استفاده هستند 
کارگران شما بارهاي سنگین که ممکن است به کمر انها آسیب برساند را جابجا می کنند و یا در چه 
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بنابراین براي جلوگیري از صدمات احتمالی ، کافی . و افتادن افراد بیشتر است  محلهایی احتمال لیز خوردن
  .است اقدامات و ابزارهاي پیشگیرانه مورد نیاز را بررسی کنید

به طور ساده ارزیابی ریسک عبارت است از یک بررسی دقیق در مورد اینکه  چه چیز در محل کار شما می 
به طوریکه بتوانید تشخیص دهید که آیا اقدامات پیشگیرانه موجود . رددتواند سبب آسیب رساندن به نفرات گ

کلیه کارکنان حق دارند که در . کافی است یا باید اقدامات بیشتري جهت جلوگیري از اسیب انجام گیرد 
 .برابر اسیب هاي ناشی از احتمال وقوع حوادث در سیستم محافظت شوند

همچنین اگر محصول فعالیت شما اسیب ببیند یا ماشین . ید میکنند حوادث و بیماریها ، جان نفرات را تهد
آالت دچار صدمه شوند هزینه هاي بیمه هاي مرتبط  افزایش میابد و یا در نتیجه همه این مسایل مجبور می  

ه از لحاظ قانونی شما ملزم ب. شوید به دادگاه بروید  و تمام فعالیت تجاري شما نیز تحت تاثیر قرار میگیرد 
ارزیابی ریسک هاي موجود در محل کار خود هستید به طوري که در نهایت بتوانید یک برنامه براي کنترل 

  .ریسک را پیاده نمایید
 

  ریسک براي انجام ارزیابی الزامات عمومی   •
 : هستند ریسک ها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابیالزامات زیر در اغلب روش

   )گردد تعداد زیاد افراد منجر به مشکالتی در دستیابی به نتایج می(  تشکیل گروه - 1
   صالحیت رهبر و هماهنگ کننده واجد وجود - 2
   .بکارگرفته شده کامالً آشنا باشند ریسک باید با روش ارزیابی افرادگروه -3
   ) خصصین فنیمثل افراد حوزه کار مت(مناسبی که داراي ورودي متمایز نسبت به هم هستند  افراد -4
   هاي عملیاتی ، روش اجرایی و سوابق قبلیبرگه ترسیم سیستم، -5
   داشتن دانش سیستم موجود و یا تکنولوژي مربوط به آن - 6
   سازي نتایج مستند -7
   سیستم پیگیري -8

  مستندسازي •

یگیري ، و براي صحه گذاري و پ شوند ریسک انجام شده ، بایستی بطور کامل مستند ارزیابی هاي همه
  .نگهداري گردند

کننده  شود بایستی شامل اسامی افراد شرکت هاي شناخته شده انجام می که براساس تکنیک ریسک ارزیابی
  .نتایج و اقدامات پیگیري باشد در ارزیابی، تاریخ انجام،
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  . ها و اطالعات استفاده نمودهاي کاري جهت گرفتن دادهبراي این کار بایستی از برگه
 ه مقدار ریسکمحاسب •

  .آیدضرب احتمال وقوع در شدت واقعه بدست می از حاصل شود کهمعموال به صورت عددي بیان می ریسک
اگر  به عنوان مثال .عدد ریسک واحد خاصی ندارد و بنابراین به صورت تنها معنی و مفهومی نخواهد داشت

 .رساندونه مفهومی را نمیاست هیچگ 20انجام کار یا فعالیت خاص برابر  ریسک گفته شود که

  معیارهاي عمومی ریسک •

تواند در صورت لزوم جهت تناسب با سیستم یا فعالیت روند و میاین معیارها فقط بعنوان راهنما بکار می
  .تحت مطالعه تغییر کنند 

  .دریسک پیش از شروع کار توافق گرد کننده در ارزیابی اعضاي تیم شرکت همه معیارها بایستی توسط 
  

  جدول تعیین ضریب شدت
  شدت ضریب  توصیف شدت 

  5  فوت
  4  نقص عضو یا از کار افتادگی

  3  رفته ازدستجراحت یا بیماري شدید به همراه روزهاي 
  2  اولیه هاي جراحت نیازمند کمک

  1  جراحت جزئی
 

  جدول تعیین ضریب احتمال
  احتمال ضریب  توصیف احتمال

  5  )اجتناب ناپذیر( حتمی 
  4  )تکراري ( باال 

  3  )موردي ( متوسط 
  2  پایین

  1  بسیار پایین
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 سطح پذیرش ریسک §

ها هر یک از خطرات شناسایی شده، با تعداد زیادي از ریسک) شدت  ×احتمال =ریسک(با محاسبه ریسک 
  .خواهد بود 25مواجه خواهیم شد که کمترین آن یک و باالترین آن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ریسک  احتمال  شدت  خطرات شناسایی شده  ردیف

          
          
          
          
          

  
  
  
مطابق متن استانداردهاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي، ریسک ها به دو دسته کلی تقسیم  

  :  می شوند
 بل قبولقاغیرهاي  ریسک •

   هاي قابل قبول ریسک •

  1  2  3  4  5  
1  1  2  3  4  5  
2  2  4  6  8  10  
3  3  6  9  12  15  
4  4  8  12  16  20  
5  5  10  15  20  25  
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بهره  و سازنده ریسک و خطوط تعیین کننده میزان ریسک قابل قبول تهیه و در اختیار طراح، ماتریس وقتی
-ها باید تالش کرده و راهشود که براي کاهش کدام دسته از ریسک گذاشته شد آن وقت او متوجه می بردار 

  هایی را براي اجرا پیشنهاد نماید

ه مورد اجرا گذاشته شوند که خود بکه کدامیک از آنها یا همه آنها  گیرد یستم مدیریتی تصمیم میسپس س
  .این تصمیم گیري نیاز به مطالعات مدیریتی دیگري دارد

بلکه وظیفه  ،گردد ریسک قابل قبول توسط افراد فنی و محاسبین ریسک عملی نمی سطح تعیین میزان یا
یسک قابل قبول به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادي و میزان ر . بخش مدیریتی است
ارشد سازمان باید میزان پذیرش ریسک در سازمان را  یتمدیر وبستگی دارد  زمانی و  توانایی هاي فنی

 .تعیین نماید

  ریسک کنترل §

جایی   .دهند هش میها را تا سطح قابل قبول کا کهایی هستند که ریسها یا استراتژيریسک، طرح کنترل
 .که سطح ریسک در طبقه باال قرار گیرد، به اقدامات کنترلی نیاز دارند

اقدامات کنترلی بایستی در اولویت اول بر پارامتر احتمال  اعمال گردد و در مرحله بعد ، بر پارمتر شدت 
  .تعریف گردد

  .ن شود در برخی موارد ، بایستی براي هر دو پارامتر ، اقدامات کنترلی تعیی
 :ریسک گیري براي کنترل خطر با توجه به ماتریس ارزیابیچگونگی تصمیم

هنگامیکه ماتریس براي خطرهاي شناخته شده رسم شد و سطح یا میزان ریسک قابل قبول و غیرقابل قبول 
کنترلی معین گردید ،کلیه خطرهایی که در منطقه غیرقابل قبول ماتریس قرار دارند، باید براي آنها اقدامات 

 .پیشنهاد گردد تا سیستم مدیریت به تبع آنها تصمیم به اجرا بگیرد

تا  گردد مربوطه پیشنهاد می ریسک بیش از یک راه حل براي کنترل یا کاهش در مورد هر خطر، معموالً
 دست مدیریت براي تصمیم گیري باز باشد و بتواند با توجه به امکانات و توانائی هاي کاري خود در انتخاب

 .یک یا چند راه حل پیشنهادي تصمیم بگیرد

تا معلوم  ریسک ، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد، مهم این است که قبل از اجراي هر اقدام براي کاهش
 شود که میزان کاهش چقدر بوده است و آیا در حد انتظار و قابل قبول است یا خیر؟ 

 سک تغییر کرده و تعداد خطرهاي موجود در بخش ریسکری ها ، شکل ماتریس حاز اجراي این راه  پس

   .شودهاي غیرقابل قبول مرتباً کم می
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n روش هاي شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک:   
 هاي شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است بهامروزه استفاده از روش  

 یفی وکمی روش و تکنیک  ارزیابی ریسک در دنیا وجودنوع مختلف ک 70طوریکه در حال حاضر بیش از 

عمده  .رودها  معموال براي شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهاي خطرات به کار میها و تکنیکدارد این روش
توان جهت را می هاي مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنهاهاي موجود ارزیابی ریسک روشروش

هر یک از صنایع . کار برد در خصوص کنترل و کاهش پیامدهاي آن بدون نگرانی بهمدیریت وتصمیم گیري 
این روشها نسبت به یکدیگر داراي  .کنند توانند از روشهاي مذکور بهره الزم را کسببسته به نیاز خود می

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موجود در هر  باشند، لذا یکی از وظایفمزایا و معایب مختلف می
هاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و انتخاب روش مناسب جهت اجرا ، بررسی کلیه روش  (HSE)صنعت

توان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی می بطور کلی. باشددر صنعت و سازمان متبوع خود می
یجه نحوه مدیریت ایمنی توان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتمی ریسک و عمق ارزیابی آن تا حدي

  .پی برد در صنعت مذکور
هایشان، بتواند در خصوص به سیستمی دارند که عالوه بر ارزیابی فرآیند وفعالیت ها معموال نیازسازمان
ریسک ،تعیین معیارهاي ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق  فرآیندها، آنان را  وضعیت

آنان را به هدف  ها در هر صنعت، نوع سیستمی که بتواندبه پیچیدگی فعالیت البته  بسته. راهنمایی نماید
 ارزیابی یکی یا تلفیقی از چند مورد هايلذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روش. مذکور برساند متفاوت است

شیمیایی صنایع  اي از فرآیندهاي حساس به خصوص دردر برخی از موارد و جهت پاره.  را انتخاب نمایند
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار روش تولید محصوالت انفجاري و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه

اطالعات کیفی یا کمی، محدودیت زمان ، محدودیت  نیاز بهترین روش با توجه به منابع مالی، گرفته و به
ا توجه  به مزایا و معایب هر یک از سیستم کارآزموده و نوع کاربرد، روش شناسایی ریسک را ب نیروي انسانی
    .انتخاب نمایند هاي مذکور
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n تکنیک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    Job Safety Analysis  
JSA باشد و از باشد که داراي سابقه استفاده زیادي مییکی از روشهاي پیشگیري از حادثه و آنالیز خطر می
این تکنیک یکی از ابزارهاي . شودده در صنایع مختلف بکار گرفته میتا اکنون این تکنیک سا  1930سال 

  .مدیریتی جهت شناسایی و کنترل خطرات می باشد
JSA   عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه و تعیین روش

   .کنترلی مناسب براي آن
راحی ، ارزیابی طراحی سیستم و بروز هرگونه مشکل در تواند در مراحل طفرآیند آنالیز ایمنی شغلی می

 .زمینه تعامل انسان با سیستم مورد استفاده قرار گیرد 

 
 JSAمراحل اجراي  •

o انتخاب شغل مورد نظر براي آنالیز: مرحله اول :  
ه لیکن ، احتماالً ب. قرار گیرد  JSAایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در هر سازمان مورد مطالعه 

دلیل وجود محدودیت هاي مختلف از جمله منابع و زمان ، امکان پذیر نباشد، لذا بایستی مشاغل موجود 
  .لیست و با استفاده از پارمترهاي ذیل اولویت بندي شوند

  : JSAمهمترین فاکتورها در فرآیند اولویت بندي مشاغل جهت اجراي 
 آمار حوادث و بیماري ها  - 1

 ارغیبت هاي ناشی از ک - 2

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور - 3

 پیامد شدید - 4

 مشاغل تغییر یافته - 5

  مشاغل غیر روتین - 6
 
o  شکستن شغل به وظایف تشکیل دهنده :مرحله دوم:  

هریک از این وظایف می تواند خطرات . به طور معمول در هر شغل، فرد وظایف متعددي را به عهده دارد
  .داشته باشد مربوط به خود را
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اگر وظابف به . تقسیم یک شغل به وظایف آن، مستلزم داشتن دانش کافی و کامل از آن شغل است     
صورت بسیار کلی و عمومی انتخاب شوند، ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط با آن به 

  .فراموشی سپرده شوند
o  شناسایی مراحل انجام یک وظیفه: مرحله سوم:  

 .شودراي وظیفه، به ترتیب اجراي آن شناسایی و ثبت میمراحل اج

  .براي شناسایی مراحل آن، می توان از نحوه انجام فعالیت توسط اپراتور، فیلم برداري نمود
o شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از مراحل: مرحله چهارم: 

  .در هر یک از مراحل انجام یک وظیفه، کلیه خطرات احتمالی شناسایی می گردد

o  تعیین اقدامات پیشگیرانه براي کنترل خطرات شناسایی شده: مرحله پنجم: 

 .با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را توصیه می نمائیم 

o  ابالغ به کارکنان: مرحله ششم: 

مورد نیاز ، در قالب مراحل صحیح انجام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی شده و  اقدامات کنترلی 
  . گردددستورالعمل ایمنی ، تدوین و به کارکنان ابالغ می

  

  

 )JSA( نمونه فرم تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی
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n  و آثار آن شکستتکنیک آنالیز حاالت بالقوه   

                                 Failure Modes & Effects Analysis(FMEA) 
 :تاریخچه  •

اولین کاربرد  امریکا مورد استفاده قرار گرفت وتوسط ارتش  1949اولین بار در سال این تکنیک  •
   .رسمی این روش در صنایع هوایی  بوده است 

این روش اولین بار به عنوان ابزاري براي  پیشگیري از اشتباهات و خطاهاي غیر قابل جبران    •
  .مطرح گردید 

شود شناخته می MIL-STD1629و تحت عنوان  بودهاستانداردهاي نظامی  واین تکنیک جز   •
.  

• FMEA    یک تکنیک مهندسی به منظور مشخص نمودن و حذف خطاها ، مشکالت و
این   .باشدمیآن ه خدمات ، قبل از وقوع وجود در سیستم ، فرایند تولید و ارایاشتباهات بالقوه م

ک انجام که در آن ارزیابی ریس ايکوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدودهروش می
و سپس به  گیرد و نیز علل و اثرات مرتبط با آن خطرات را شناسایی و اولویت بندي نمایدمی

  . حداقل برساند
 :عبارتند از  FMEA مزایاي انجام §

 .ابزار مناسبی جهت پیشگیري از بروز خطرات است    -١

  .روش مناسب کمی براي ارزیابی ریسک است  -٢
 .باشدها، تجهیزات و ماشین آالت میی از دستگاهروشی مطمئن براي شناسایی خطرات ناش -3

  
  FMEAمراحل انجام  §

 جمع آوري اطالعات  - 1

 )اي  بهداشت حرفه+ ایمنی ( شناسایی خطرات  - 2

 تعیین اثرات هر خطر - 3

 تعیین علل هر خطر - 4

 بررسی اقدامات کنترلی موجود - 5

 تعیین ضریب شدت  - 6
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 تعیین ضریب احتمال وقوع - 7

 ریب کشف خطرتعیین ض - 8

 )  RPN= Risk Priority Number( محاسبه عدد اولویت ریسک  - 9

 تصمیم گیري در خصوص پذیرش ریسک  -10

 ه اقدامات اصالحی پیشنهادي براي ریسک هاي غیرقابل قبولیارا  -11

  ریسک باقیمانده =  RPNمحاسبه مجدد  -12
  

FMEA  ها در مراحل طراحی و یا شکالت و نقصابزاري است که با کمترین ریسک، براي پیش بینی م
  . رودتوسعه فرایندها وخدمات در سازمان به کار می

این تکنیک براي آن طرح ریزي شده که یک اقدام . زمان اجراي آن است FMEAیکی از عوامل موفقیت
اساسی  هايبه بیانی دیگر، یکی از تفاوت. نه یک تمرین بعد از آشکار شدن مشکالت ،قبل از واقعه باشد

FMEA  با سایر تکنیک هاي کیفی این است کهFMEA است، نه واکنشی و پیشگیرانه یک اقدام کنشی .
در بسیاري از موارد وقتی با مشکلی مواجه می شویم، ممکن است براي حذف آن اقدامات اصالحی تعریف و 

اردي حذف همیشگی مشکل، به درچنین مو. این اقدامات ، واکنشی در برابر آنچه اتفاق افتاده است.اجرا شود
هزینه و منابع زیاد نیاز دارد، زیرا حرکت از وضعیت موجود به سمت شرایط بهینه اینرسی زیادي خواهد 

بینی مشکالت بالقوه و محاسبه میزان ریسک پذیري آنها، اقداماتی در با پیش FMEAداشت، اما در اجراي 
این برخورد پیشگیرانه کنشی است در برابر .را میشودجهت حذف و یا کاهش میزان وقوع آنها تعریف و اج

آنچه ممکن است در آینده رخ دهد و مسلما اعمال اقدامات اصالحی در مراحل اولیه طراحی محصول یا 
   .فرایند، هزینه و زمان بسیار کمتري در برخواهد داشت

احتی انجام شده و در نتیجه عالوه بر این، هر تغییري دراین مرحله بر روي طراحی محصول یا فرایند بر 
  . کند یا کاهش خواهد داداحتمال نیاز به تغییرات بحرانی در آینده راحذف می

زمان که قرار است  یعنی هر. درست و به موقع اجرا شود، فرایندي زنده و همیشگی است FMEAاگر   
باید به روز شوند و لذا همواره  ،انجام گیرد) یا مونتاژ(تغییرات بنیادي در طراحی محصول و یافرایند تولید 

  . رودست که در چرخه بهبود مستمر به کار میا ابزاري پویا
جستجوي تمام مواردي است که باعث شکست یک محصول یا فرایند میشود، قبل  FMEAهدف از اجراي 

  . ازاینکه آن محصول به مرحله تولید برسد و یافرایند آماده تولید شود
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FMEA رایط زیر اجرا میشوددر هر یک از ش :  

  . در زمان طراحی سیستمی جدید، محصولی جدید ویا فرایندي جدید - 1
  مونتاژ /زمانی که قرار است طرح هاي موجودو یا فرایند تولید - 2
زمانی که فرایندهاي تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاري جدید قرار  - 3

  Carry Over Designs/Processes.میگیرد
  : تیم باید براي سواالت زیر پاسخ هاي کاملی تهیه کند FMEAبه منظور تکمیل 

  
تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را برآورده سازد و یا نیازهاي فرایند  - الف

  تحقق نمی یابد؟ 
  حاالت خرابی چه تاثیري بر مشتري خواهند داشت؟  -ب
  ) عدد شدت(چه شدتی دارد؟ اثر خرابی -پ
  علل بالقوه خرابی کدامند؟  -ت
  ) عدد وقوع(احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟ -ث
  در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور پیشگیري و یا تشخیص حاالت خرابی و علل آن انجام میشود؟  -ج
  ) عدد تشخیص(قدرت تشخیص کنترل هاي موجود چه میزان است؟ -چ
  )  RPNمحاسبه (خطر پذیري حاالت بالقوه خرابی به ازاي علل مختلف چه مقداراست؟ میزان -ح

  . ، نمره اولویت ریسک است Risk Priority Numberیا  RPNمنظور از عدد 

  نمره اولویت ریسک  RPN =شدت× وقوع × تشخیص 

باعث افزایش سریع افزایش رقابت، افزایش توقعات و تقاضاهاي مکرر مشتري و تغییرات سریع فناوري، 
در عملکرد محصول، باعث از دست دادن  یهر کمبود و انحرافات تولید کنندگان امروزي شده است و تعهد

ها به استفاده از این تکنیک روي آورند تا به کمک آن عوامل موجب شده که امروزه سازماناین  .شودبازار می
  . کنندر میمطمئن شوند محصولی بی عیب و قابل رقابت روانه بازا
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  FMEAنمونه فرم  
  
 

  :تاریخ ارزیابی مجدد  :نام ارزیابی کننده مجدد  :تاریخ ارزیابی  :نام ارزیابی کننده  :نام کارگاه

ردیف
تجهیز  
خطر  

  

اثرات خطر
  

علت
/

علل
  

اقدامات کنترلی موجود
  

  1 ارزیابی

اقدامات کنترلی پیشنهادي  ریسک موجود
  

  2ارزیابی 
 ریسک مجدد

شدت
احتمال  

کشف  
/

کنترل
  

R
PN

 

 شدت

احتمال
 

کشف
/

کنترل
 

R
PN

 

ک باقیمانده
نتیجه ریس

 
1  

        

 

      

2  
        

 

      

3
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هر چه احتمال وقوع  .نمایدفراهم می شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را براي تعیین اولویت هاي خطر

و هرچه درصورت وقوع یک حادثه تبعات آن از نظر مالی و جانی  .تر است خطر پذیرفتنی ،کوچک باشد
  . شاخص شدت کمتر بوده و ریسک نهایی نیز کمتر خواهد بود  ،پایین باشد

ها  مهم بوده و در کاهش شدت و احتمال وقوع اقدامات که  از لحاظ اولویت بندي فعالیت در ذیل به برخی 
  . ه است د، اشاره شدنباشحادثه مؤثر می

   تغییر در طراحی §
ن طراحی ،  جهت پیشگیري از اصالح نقص در زما می بایست با توجه به  ارزشمند بودن  براي کاهش ریسک

هاي کاذب مالی و جانی اصالحات الزم در آن زمان و قبل از ورود به سایر مراحل  انجام شود و اگر هزینه
هاي مختلف تا گزینه ریسک ناشی از آن خطر به وسیله باید ،نتوان خطري را در هنگام طراحی حذف نمود

اقدامات  سطح پذیرفتنی کاهش یابد و با کاهش احتمال وقوع و یا شدت حادثه ،  با تعریف و اجرایی کردن
  . ریسک راکنترل کرد  )Action Plan (اصالحی
  استفاده از تجهیزات حفاظتی در سیستم §
هاي مهندسی و کنترل ها را کاهش داد بایستی با کاربردنان خطرات را حذف نمود یا ریسک آاگر نتو

ابزارهاي ایمنی این خطرات را کنترل  و ریسک عملکرد را کاهش داد و بهتر است به این منظور  بازرسی 
  .کارکرد و نگهداري ابزارهاي ایمنی در نظر گرفته شود اي دردوره

کارکنان را از را به کار گرفت تا  و وسایلی ید ابزارهاکاهش ریسک نگردید  با ها منجر بهکه کنترلدر صورتی
و با ایجاد عالیم مناسب کارکنان را از خطر آگاه  شرایط خطرناك را شناسایی کردهخطر محافظت نماید و 

  .کند
 ها و آموزش کارکنان بهره برده و لیکن بامدیریتی ، و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل هاي کنترلاز روش 

نرخ وسایل  ترین عامل بروز حوادث معموال ازنرخ خطاهاي انسانی به عنوان مهم ه اینکهتوجه ب
اثر ترین وآخرین راه براي کنترل خطرات استفاده  این اقدام کنترلی به عنوان کم ،الکترومکانیکی بیشتر است

  .شودمی
  پذیرش ریسک §

ر  آن توسط تیم ارزیابی ریسک در هر مقداري از ریسک بایستی پذیرفته شود، که مقدا در نهایت، همواره
مشخص شده جهت هر   Action Planشود با برنامه ریزي و اجراي شود و سعی میسازمان مشخص می

  . به سمت ریسک قابل قبول حرکت کنیم   ریسک ،
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  هاي مکملتر وکاربرد روشهاي تکمیلی، بررسی هاي کاملارزیابی §

شود و با توجه به نتایج ز یک روش خاص به تنهایی استفاده نمیمعموال در کنترل و حذف عوامل حادثه ا
  . شود ارزیابی از راههاي مختلف، جهت حل مشکل و بهبود شرایط استفاده می

  
  اجراي اقدامات ایمنی و پیگیري ارزیابی §
س از ترین راه ممکن به قابلیت اعتماد حداکثر دست یابند و پنزدیک هاي ایمنی تالش دارند تا ازبرنامه

ایمنی صورت  يها، بصورت مداوم اقدامات اصالحی جهت ارتقااجرایی شدن و با بررسی و ارزیابی خروجی
  .  گیرد 
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 مقدمه

های آالت، روند بروز حوادث در محیطزایش کـاربرد ماشینهای صنعتی و گسترش فناوری و افبا افزایش فعالیت   

، اقدام به بررسی ، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیرهای سنتیسیستمفزونی یافته است. درنیز صنعتی 

های زه به دلیل وجود انواع مختلف روشاما امرو، شدایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میگردید و نقعلل حوادث می

حرانی را مشخص کرد و نسبت و ب خیزتوان نقاط حادثه ریسک، قبل از وقـــوع حوادث  میارزیابی  ات وخطرشناسایی 

 به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود. 

 گیری مها و تصمیو اولویت ریسکمند برای رتبه بندی یافته و نظام روشی سازمان ریسکارزیابی  شناسایی خطرات و 

 میزان قابل قبول است. به  ریسکدر راستای کاهش 

تواند به بروز پیامدهای اماتی است که قصور از هر کدام میصنعتی نیازمند الزتولیدی و های و فعالیتکلیه عملیات 

دمات حصوالت تولیدی، خدر قالب جراحات به پرسنل و مشتریان داخلی و خارجی، صدمه به فرآیندها و مای ناخواسته

 های با اهمیت بیانجامد.، و سایر دارائیخدشه به اعتبار و آبروی سازمان ، صدمات زیست محیطی،ارائه شده

کاهش عواقب جانی و  و به منظور جلوگیری وتکنولوژی و پیچیدگی خطرات  ،در حال حاضر با توجه به رشد صنعت   

ین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ها و همچنریسکمدیریت و کنترل  ،اشی از وقوع حوادثمالی ن

 .باشدامری ضروری می ،های تولیدی و صنعتیایجاد سیستم ایمنی واحداستفاده از آنها در  ها و، تکنیکهاروش شناخت

الغ و بر اساس شیوه نامه اب اجرای آیین نامه بکار گیری مسئولین ایمنی در کارگاه های سطح کشور این راستا و در در

کارگاه ها، ندهی نظام آموزشی مسئولین ایمنی محترم روابط کار، به منظور  ایجاد وحدت رویه و ساما شده توسط معاون

شناسایی خطرات و »مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اقدام به تهیه جزوه حاضر تحت عنوان 

است تا اصول و مفاهیم مربوط به شناسایی خطرات و ارزیابی  نموده« ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها

صورت هماهنگ در سراسر کشور با مدرسان دوره های مربوطه  قرار گیرد و بشرکت کنندگان و ریسک دردسترس 

   ساعت تدریس گردد. 16و محتوای یکسان به مدت  سرفصل
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 مفاهیم و تعاریف و اصطالحات: 

(Hazard)    : بع ،وضعیت یا فعالیت دارای پتانسیل آسیب به شکل جراحات یا بیماری، یا ترکیبی از آنها من

محسوب  هطراخمهرعامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد میتواند عامل به عبارت دیگر  .باشدمی

 شود.

Incident ) ری ) صرفنظر از شدت آن ( ، یا مرگ رخ دهد یا رویداد مرتبط با کار که در آن جراحت یا بیما

 بتواند رخ دهد . 

Accident.رویدادی است که منجر به جراحت ، بیماری یا مرگ شود  

:(Near-miss که در آن جراحت ، بیماری یا مرگ رخ ندهد . است رویدادی

Risk)  خطرناك یا مواجهه و شدت جراحت یا بیماری، که می تواند باعث ترکیب احتمال وقوع یک رویداد

 رویداد یا مواجهه گردد . 

(Hazard Identification  فرآیند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین

مشخصات آن 

Risk Assessmentا توجه به کفایت هر گونه کنترل فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، ب

 های موجود و  تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟

(Acceptable Risk ریسکی که به سطحی کاهش یافته باشد که با توجه به مقررات قانونی و

باشد. خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای  برای سازمان قابل تحمل

به منظور طراحی ایمن، مخاطرات باید حذف شوند یا کاهش یابند. شناسایی مخاطره عملکرد حیاتی ایمنی سیستم 

تجزیه و تحلیل مخاطره پایه اصولی ایمنی سیستم  است. بنابراین درك درست و درك تئوری مخاطره حیاتی است.

و عوامل علی مخاطره انجام می گیرد. تجزیه و تحلیل است. تجزیه و تحلیل مخاطره برای شناسایی مخاطرات، اثرات 

مخاطره برای تعیین ریسک سیستم، اهمیت مخاطرات و ایجاد اقدامات طراحی که مخاطرات شناسایی حذف یا کاهش 

 یابند انجام می گیرد. 

 تئوری مخاطره

و منجر به مرگ، آسیب و یا  ( واقعه واقعی است که رخ داده استMishapدر تعاریف ایمنی سیستم، رویداد ناگوار )

 ( شرایط بالقوه ای است که می تواند منجر به مرگ، آسیب و یا خسارت شود.Hazardخسارت شده است و مخاطره )
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این تعاریف منجر به اصولی می شود که مخاطره پیشرو برای واقعه ناگوار است، مخاطره واقعه بالقوه ای را ) یعنی واقعه 

د در حالیکه واقعه ناگوار رویداد رخ داده شده است. این بدان معنی است که روابط مستقیمی بین ناگوار( را تعریف می کن

 مخاطره و واقعه ناگوار وجود دارد.

Hazard–mishap relationship 

 
 

پدیده است که با حالت گذار با مفهوم ارائه شده در شکل این است که مخاطره و واقعه ناگوار دو حالت جداگانه از یک 

هم در ارتباط اند، که باید رخ دهد. می توانید فکر کنید که این حالت ها به عنوان حالت های قبل و بعد است. مخاطره 

رخداد بالقوه، در یک انتهای طیف است که ممکن است به رخداد واقعی )رخداد ناگوار( در انتهای دیگر طیف براساس 

شود. مثال ملموس آن آب است. آب یک ماهیتی است که می تواند حالت مایع یا یخ زده داشته باشد حالت گذار تبدیل 

 و حرارت عامل گذاری ان است.

این نقطه نظر، مخاطره و واقعه ناگوار در دو انتهای مخالف هم هستند. برخی رخدادهای گذار سبب تغییرات از حالت  از

قعی می شود. مالحظه می کنید هر دو حالت تقریبا یکسان است تفاوت در زمان مخاطره شرطی به حالت واقعه ناگوار وا

فعلی است که از مبدا به زمان بالقوه آینده به مبدا به رخداد واقعی حاضر تغییر کرده است که خسارت یا آسیب حاصل 

به صورت از حالت فرضیه شده است. مخاطره و واقعه ناگوار یک ماهیت است تنها حالت تغییر کرده است و این تغییر 

 به واقعیت است.

  واقعه ناگوار نتیجه فوری مخاطرات واقعی است.

 حالت گذار از مخاطره به واقعه ناگوار بر اساس دو عامل است:

 مجموعه ای از اجزای مخاطره -1

 ریسک واقعه ناگوار در درون اجزای مخاطره -2 

قعه ناگوار احتمال واقعه ناگوار رخ داده و شدت حاصله از اجزای مخاطره مواردی متشکل از مخاطره است و ریسک وا

 عامل احتمال پذیری واقعه ناگوار احتمال اجزای مخاطره در حال رخ دادن و تبدیل به واقعه ناگوار است.  خسارت ناگوار.

ی بازده ناخوشایند( عامل شدت واقعه ناگوار پیامد کلی واقعه ناگوار معموال بر حسب خسارت حاصله از واقعه ناگوار ) یعن

مفهوم اجزای مخاطره پیچیدگی . است. احتمال و شدت می تواند تعریف شود و برحسب کیفی یا کمی ارزیابی شود
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کمتری در تعریف دارد. مخاطره موجودیتی است که فقط عناصر ضروری و کافی برای بوجود امدن واقعه ناگوار است. 

 وار و نتیجه نهایی یا اثر واقعه ناگوار را تعریف می کند. اجزای مخاطره شرایط ضروری برای واقعه ناگ

 

 

 

 مخاطره متشکل از سه جزء اساسی است:

 Hazardous Element (HE)عنصر مخاطره آمیز 

  عنصر مخاطره آمیز منبع اصلی مخاطره آمیز ایجاد کننده نیروی محرکه مخاطره است نظیر منبع

 استفاده در سیستم انرژی مخاطره آمیز نظیر مواد منفجره مورد

 Initiating Mechanism (IM)مکانیسم شروع کننده 

 .مکانیسم شروع کننده رخداد ماشه یا آغازگر مسبب ایجاد مخاطره است 

 Target and Threat (T/T)هدف/تهدید 

 و شدت رخداد ناگوار را توصیف  شخص یا چیزی است که برای آسیب و یا صدمه باارزش است

ن سه اجزای به مثلث واقعه ناگوار و صدمه و خسارت مورد انتظار است. ایکند. هدف، نتیجه می

 اند.مخاطره معروف

 Hazard triangle 

  
مثلث مخاطره متشکل از سه جزء ضروری است که هر یک از آنها یک ضلع مثلث را 

ره مورد نیاز هستند. شکل می دهند. همه اضالع مثلث ضروری هستند و برای ایجاد مخاط

حذف هر یک از اضالع مثلث منجر به حذف مخاطره می شود و دیگر واقعه ناگوار رخ 

نمی دهد ) یعنی مثلث ناکامل است(. احتمال ضلع مکانیسم آغازگر را کاهش دهید تا 

عنصر را در ضلع عنصر مخاطره آمیز را کم کنید یا ضلع  احتمال واقعه ناگوار کاهش یابد.

کاهش دهید تا شدت واقعه ناگوار کاهش یابد. این جنبه از واقعه مفید است وقتی هدف را 

 که تعیین می کنید کجا مخاطره کاهش یابد.
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  ارزیابی ریسک و جایگاه و هدف شناسایی خطرات 

 ییبر انجام شناساMS - HSEنیو همچن OHSAS 18001 مانند یمنیا تیریمد ستمیس یدر متن استانداردها

 .شده است ادی ستمیشده است و به عنوان قلب  س دیتاک سکیر یابیخطرات و ارز

های خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترلمداوم روش اجرایی جهت شناسایی بطور باید  سازمانطبق این الزامات، 

 ، اجرا و نگهداری نماید. ایجادرا الزم 

 :مدنظر قرار دهدروش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک باید موارد ذیل را 

 فعالیت های روتین و غیر روتین -1

 ( فعالیت های کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند ) شامل پیمانکاران و بازدیدکنندگان  -2

 انسان و سایر عوامل  هایرفتار و قابلیت -3

ت و ایمنی افراد خطرات شناسایی شده که منشا بیرون از محیط کار دارند و می توانند اثر زیان آوری بر بهداش -4

  تحت کنترل سازمان بگذارند

 هایجنبه) های مرتبط با کار تحت کنترل سازمانخطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار بوسیله فعالیت -5

 (زیست محیطی

 )سایرین یازیرساخت، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار )تدارك دیده شده توسط سازمان  -6

 ها و مواد آن، فعالیتزماندر ساغییرات یا تغییرات پیشنهادی ت -7

، روی عملیات ای ، از جمله تغییرات موقت و اثر آناصالح و تغییر در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه -8

 هافرآیندها و فعالیت

 های الزمهر گونه الزام قانونی قابل کاربرد در ارتباط با ارزیابی ریسک و اعمال کنترل -9

، ی کارهای اجرایی عملیاتی و سازمانده، روشتجهیزات وآالت ، ماشینهانصب ،طراحی فضای کار، فرآیندها -10

 های انساناز جمله تطبیق با قابلیت

با توجه به دامنه کاربرد، ماهیت و زمان بندی  سازمان برای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید متدولوژی -11

 واکنشی سازمان تعریف شود تا اطمینان حاصل شود که روش کنشی است تا

 . ها و اعمال اقدامات کنترلی را بطور مناسب فراهم سازدشناسایی ، اولویت بندی و مستندسازی ریسک -12

های ناشی از آن در جهت مدیریت تغییرات ، سازمان باید خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای و ریسک -13

های آن را ، قبل از شروع ای یا فعالیتخصوص تغییر در سازمان ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه

 .نمایدچنین تغییراتی شناسایی 

 .گیرد قرار میها مورد توجه سازمان باید اطمینان حاصل نماید که نتایج این ارزیابی ها به هنگام تعیین کنترل -14

 .را مدون نماید و به روز نگهداردسازمان باید نتایج شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات کنترلی  -15
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 ریسک کاربردهاي ارزیابی  

o اینکه مالحظات مهم طراحی  جهت اطمینان از های بزرگ و گران،بازنگری ایمنی و عملیات برای همه پروژه

  .بخش هستندرضایت

o .شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر در جهت توسعه و اجرای دستور العمل های ایمنی  

o ،و وظایف بحرانی جهت تعیین تناسب آنها برگه عملیاتی بازنگری خطر و ریسک موجود در روشهای اجرایی . 

o  بازنگری ایمنی قبل از شروع بکار جهت اطمینان از اینکه تسهیالت و شرایط جهت انجام عملیات کاری

  .هستند مناسب

 ریسک زمان مناسب براي ارزیابی  

o باشد میطراحی  ریسک در فاز مناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی.  

o باشد هر سیستمی می ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات ن ارزیابیبا وجود ای.   

o در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی  یا روش اجرایی  یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر ریسک ارزیابی

 .باشد یا سازمانی می

 

 تعریف ریسک 

ود ضربدر شدت آن صدمه یا خسارت. ریسک عبارتست از احتمالی که مخاطره باعث صدمه و خسارت ش

بنابراین ریسک احتمال بالفعل شدن یک خطر است. بصورت ریاضی ریسک را از حاصلضرب احتمال یک 

 واقعه نامطلوب خاص )مانند صدمه جسمانی،حریق و غیره( در پیامد آن واقعه.

Risk = P × C 
P   مال آن در یک دوره مشخص یا فرکانس آن: رخداد یک واقعه نامطلوب معموالً با احتاحتمال یا تکرار 

 اندازه گیري و بیان می شود )تعداد وقایع در واحد زمان(

C : واقعه پیامد 
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   آنالیز ریسکRisk Analysis 

 آنالیز ریسک برآورد کمی ریسک است که بر اساس ارزیابی مهندسی و تکنیکهاي ریاضی با برآورد احتمال و

پیامد حادثه و ترکیب آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر کاربرد نظاممند اطالعات موجود براي تعیین 

 تکرار و شدت پیامد وقایع خاص می باشد.

   ارزیابی ریسکRisk Assessment 

قادیر فرآیندي است که نتایج آنالیز ریسک)یعنی ریسکهاي برآورد شده( را با رتبه بندي و یا مقایسه آنها با م

هدف)اهداف عملکردي یا الزامات قانونی( براي تصمیم گیري بکار می برد. ارزیابی ریسک نشان می دهد که 

 ریسکها قابل قبول هستند یا نه.

    حذف ریسکRisk Elimination 

معموال گزینه پیشنهادي اول حذف ریسک است تا آسیبی ایجاد نگردد. متاسفانه، حذف ریسک همیشه 

 یست. به بیان دیگر همه ریسک ها نمی توانند حذف شوند. امکان پذیر ن

    اصالح ریسکRisk Modification 

برخی خطرات با کاهش ریسک ذاتی قابل اصالح هستند. به عنوان مثال می توان به ایزوله کردن کمپرسوري 

ات کنترلی با که سروصداي زیاد ایجاد می کند اشاره کرد. روش دیگر در اصالح ریسک، به کاربردن اقدام
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استفاده از مقررات، آیین نامه ها، روش هاي اجرایی و قوانین امکان پذیر است. آموزش، تعلیم و نظارت همه 

 جانبه از روش هاي ارزشمند اصالح ریسک به شمار می آیند. 

    تحمل ریسکRisk Tolerance 

ات ما ریسک را اصالح می کنیم مدیران بایستی نسبت به قابل تحمل شدن ریسک، تصمیم بگیرند. گاهی اوق

به طوریکه به کمتر از حد قابل تحمل می رسد و گاهی اوقات به سادگی نمی توانیم ریسک را در حد قابل 

 تحمل، اصالح کنیم. مدیران باید در مورد قابل تحمل بودن ریسک ها هوشیار باشند. 

  ابالغ ریسکRisk Communication  

شدت بر نوع و سطح ریسک ه به مراجع تصمیم گیري و مردم. درك ریسک بعبارتست از ابالغ نتایج ریسک 

اعتراضات عمومی بشدت بر تصمیم گیریها تاثیر می گذارند لذا اطالع رسانی درباره  قابل قبول موثر است.

 ریسک  باید بعنوان بخش مکمل مدیریت ریسک در نظر گرفته شود.

 انتقال ریسك

جهت اصالح ریسک در سازمان، درمی یابیم که هنوز با ریسک مالی قابل  حتی با بکارگیري بهترین اقدامات

توجهی مواجه هستیم. بیمه یک روش انتقال برخی ریسک ها است. روش دیگر انتقال ریسک استفاده از 

 قراردادهاي پیمانکاري است. به عنوان مثال می توان به استفاده از اتومبیل هاي کرایه اي اشاره کرد. 

 سک   مدیریت ریRisk Management 

برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیتها و دارائی هاي سازمان بنحویکه اثرات سوء بر عملکرد و 

اقتصاد آن در اثر حوادث به حداقل برسد. بطور خالصه به هر گونه اقدام در راستاي کاهش ریسک مدیریت 

حذف کرد اما میتوان به حد قابل قبول یا قابل تحمل ریسک گفته میشود. ریسکها را نمیتوان بطور کامل 

کاهش داد. بنابراین هدف مدیریت ریسک ایجاد یک چارچوب نظام مند و مستمر بمنظور شناسایی ،ارزیابی 

،حذف، کنترل، پیشگیري، کاهش و ابالغ ریسک هاست. در فرآیند مدیریت ریسک تصمیمات بر اساس 

ک با معیار هدف و عواملی نظیر قضاوت فنی، اجتماعی، اقتصادي و مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ریس

 .سیاسی اتخاذ می شود

ها به همراه استفاده از منابع به منظور کنترل و نظارت بر سیستم مورد ای از فعالیتمدیریت ریسک  به عنوان مجموعه

ظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از وقوع رود. مدیریت ریسک به منکنترل ریسک و آثار آن به کار می مطالعه و با هدف

  گیرد.ت یک سیستم مورد استفاده قرار میهای مدیریهای منتسب به هر کدام از جنبهمخاطرات مرتبط با ریسک
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شفاف برای تعیین سطح ریسک مربوط  ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوری اطالعات برای اتخاذ تصمیمات علمی و

برآورد ریسک  سیستماتیک برای شناسایی خطرات و یافته و یابی ریسک یک روش ساختاربه یک خطر است. درواقع ارز

 برای رتبه بندی تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است. 

بطور معمول در  محیط کار، خطرات بسیار و فراوانی مورد شناسایی قرار می گیرند که با توجه به محدودیت منابع و 

ی ابتدا خطرات مهم تر کنترل شده و در مراحل بعدی به سایر خطرات پرداخته شود. از اینرو بایستی از زمان، می بایست

فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شود. به عبارت دیگر ارزیابی ریسک به سازمان کمک می نماید تا اولویت خود را در 

ل کند تا بیشترین تاثیر در سیستم مدیریت دقت عمسایی نموده و در تخصیص منابع به مبحث ایمنی به درستی شنا

 ایمنی پدیدار شود. 
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 تشریح متدولوژي ریسک 

 :اندازه گیری مقدار ریسك ومحاسبه 

از حاصلضرب احتمال وقوع در پیامد یا شدت واقعه بدست  شود که معموالًهمیشه به صورت عددی بیان می ریسک

اگر گفته شود  و بنابراین به صورت تنها معنی و مفهومی نخواهد داشت. مثالً اردمی آید. عدد ریسک واحد خاصی ند

انجام دو کار  ریسک رساند. اما اگراست هیچگونه مفهومی را نمی 200انجام کار یا فعالیت خاص برابر  ریسک که

مکان مقایسه اعداد انجام کارهای متفاوت تعیین شوند، ا مشابه یا انجام یک کار به دو روش مختلف و یا ریسک

 .ها مشخص می گرددفراهم شده و بدین ترتیب اهمیت ریسک

 معیار ارزیابي ریسك

 در این روش ارزیابی ریسک براساس  چهار عامل زیر صورت می گیرد.

 ( Exposure)    تماس .1

 ( Likelihood)     احتمال .2

 ( Severity)    شدت .3

 ( Detection)  احتمال کشف خطر .4

 Exposure   میزان تماس  

 ،مورد بررسی است. فعالیت یا رویدادنشان دهنده مدت زمان تماس یا انجام 

 رتبه تعریف Eتماس 

 10 ساعت در روز 6بیش از  پیوسته

 6 در روز  4 - 6بین  مکرر

 3 ساعت در روز 2 – 4بین  گاهاً

 2 ساعت در روز 1 – 2بین  منقطع

 1 ساعت در روز 1کمتر از  به ندرت
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 Probability, Likelihood / Frequencyال خطر ) تواتر ( احتم

 نشاندهنده امکان بقوع پیوستن یک خطر در یک دوره زمانی معین است.

 

 رتبه تعریف Lاحتمال  

 1 بطور مکرر اتفاق می افتد. تقریباً قطعی )مکرر(

 0.6 چندین بار یا غالبا رخ می دهد. محتمل ) اغلب اوقات(

 0.3 گاهی اوقات رخ می دهد. اه(ممکن ) گاه به گ

 0.1 غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم رخ می دهد. خیلی کم ) نا چیز (

 غیر محتمل ) به ندرت (
احتمال ان انقدر کم است که می توان از آن صرفنظر کرد یا 

 هیچ وقت رخ نمی دهد وغیرمحتمل است.
0.05 

 

 احتمال خطر سطح خطر تعریف

 مکرر A ر اتفاق می افتدبطور مکر

 محتمل B چندین بار یا غالبا رخ می دهد

 گاه به گاه C گاهی اوقات رخ می دهد

غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم رخ 

 میدهد

D خیلی کم یا بعید 

احتمال ان انقدر کم است که م یتواناز از صرفه 

نظر کرد یا هیچوقت رخ نمی دهد وغیرمحتمل 

 است

E محتمل)اما  غیر

 امکان دارد(
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 Severity -  شدت خطر

نشاندهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل درامدن خطر ایجاد می شود طبقه بندی های 

 شدت عبارتند از:

 فاجعه بار، بحرانی، شدید، جدی ) طبقه بندی هیئت ایمنی حمل و نقل امریکا( .1

 کوچک ) طبقه بندی سازمان فضایی آمریکا(فاجعه بار، بزرگ، جدی ،  .2

 ) شورای ملی ایمنی امریکا( 4، طبقه 3، طبقه2، طبقه 1طبقه  .3

 

 رتبه تعریف پیامد ) شدت (

 20 مرگ و میر یا از بین رفتن کل سیستم فاجعه بار

 10 جراحات بیماریهای شغلی شدید، آسیب های شدید به سیستم بحرانی )عمده(

 متوسط
یهای شغلی نسبتاً شدید، آسیب های نسبتاً شدید به جراحات بیمار

 سیستم
5 

 2 جراحات، بیمار یها جزئی  یا آسیب ها نسبتا کوچک است. خفیف )مرزی(

 1 جراحات، بیماری یا اسیب به سیستم خیلی کوچک است جزئی

 

 نوع خطر طبقه تعریف

 فاجعه بار 1 مرگ و میر یا از بین رفتن سیستم

 بحرانی 2 ی شغلی شدید، آسیب های شدید به سیستمجراحات بیماریها

 مرزی یا حاشیه ای 3 جراحات، بیمار یها جزئی  یا آسیب ها نسبتا کوچک است

 جزئی یا قابل چشم پوشی 4 جراحات، بیماری یا اسیب به سیستم خیلی کوچک است

 

 ( Risk Score)   رتبه ریسك )اولیه(

دت( می باشد. که با حروف کوچک نمایش داده می شود و برای ارزیابی حاصلضرب  تماس  و احتمال و پیامد )ش

 اولیه و مقدماتی انجام می گیرد.
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 یعنی: 

r.s = E*L*C 

 

 ( Detectionنرخ احتمال کشف خطر )

احتمال کشف نوعی ارزیابی از میزان توانایی است که به منظور شناسایی یک علت / مکانیزم وقوع خطر وجود  •

 دیگر احتمال کشف ؛ توانایی پی بردن به خطر قبل از رخداد آن است.دارد. به عبارت 

بررسی فرآیندهای کنترلی استانداردها الزامات و قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد  •

 بسیار مفید است.

 رتبه قابلیت کشف معیار: احتمال کشف خطر

 10 مطلقاً هیچ قادر به کشف خطر با لقوه نیست هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود

 9 خیلی ناچیز احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 8 ناچیز احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 7 خیلی کم آشکار شود.احتمال خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و 

 6 کم احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 5 متوسط در نیمی از موارد محتمل است که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 4 نسبتاً زیاد احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 3 زیاد احتمال زیادی وجود دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 2 خیلی زیاد احتمال خیلی زیادی وجود دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود.

 1 تقریباً حتمی تقریباً به طور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود.

 

حاصل را در احتمال کشف به دست آمده ضرب می کنیم و  ( ؛ E*L*Cد از اندازه گیری رتبه ریسک ) بع •

 سطح واقعی ریسک موبوطه را به دست می آوریم.

E*L*S) * D ( سطح واقعی ریسک = )D.R.S ) 
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سطح 

 ریسك
 فعالیت و برنامه زمانبندی

 غیر قابل قبول
آغاز شود.حتی اگر با استفاده از تمامی منابع؛ کاهش ریسک امکان  تا زمانیکه ریسک کاهش نیافته کار نباید

 پذیر نباشد فعالیت کاری باید متوقف شود.

 نامطلوب
تا زمانیکه ریسک کاهش نیافته کار نباید آغاز شود. منابع قابل توجهی باید جهت کاهش میزان ریسک 

 تخصیص داده شود.

 –قابل قبول 

نیاز به تجدید 

 نظر

 ت کاهش ریسک تالش شود لکن هزینه های صرف شده به دقت بررسی و محدود شوند. باید در جه

 اندازه گیری میزان کاهش ریسک می تواند در دوره های زمانی مشخص انجام شود.

زمانی که ریسک متوسط در ارتباط با پیامد های صدمه زای شدید است، باید احتمال وقوع آن ریسک به دقت 

 س آن نیاز به افزایش و بهبود اندازه گیریهای کنترلی بررسی شود.ارزیابی شده و بر اسا

 قابل قبول
کنترل بیشتری نیاز نیست، باید به راه حل مقرون به صرفه توجه شود و همچنین اطمینان حاصل شود که 

 کنترلها برقرار هستند.

 

 

 ماتریکس ارزیابي خطر

 شدت خطر 1فاجعه بار  2بحرانی  3مرزی  4جزئی 

 ل خطراحتما

4A 3A 2A 1A مکرر A        

4B 3B 2B 1B محتملB       

4C 3C 2C 1C گاه به گاهC   

4D 3D 2D 1D خیلی کم یا بعیدD          

4E 3E 2E 1E )غیر محتمل)اما امکان دارد 

E  
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 مدیریت ریسك ارزشیابي و مراحل

 
 

 

 مراحل ارزشیابي ریسك

 ی ریسکپیش بین •

 شناسایی ریسک •

 ارزیابی اولیه ریسک •

 اندازه گیری ریسک •

 ارزشیابی ریسک •

 کنترل ریسک •

 :یك ارزیابي ریسك مناسب و کافي بایستي

 پیامدهای ممکن یک رخداد را تجزیه و تحلیل کند  

 ریسک های مهم را شناسایی کند شانس وقوع پیامد را ارزیابی نماید  

  یا قابل تحمل نبودن پیامد باشداساس قضاوت برای قابل تحمل بودن 

 اولویت بندی ارائه نماید اطالعاتی را جهت تصمیم گیری و  

 اثرات آنها و رسانبالقوه آسيب تعيين عوامل

 آنها اثرات و برجسته رسانبالقوه آسيب عوامل ارزيابي

 كارايي عملكرد تعيين جزئيات اهداف و معيار

 تعيين شده برقراري معيارهاي

 براي كاهش ريسك انتخابي اقدامات اعمال

بكارگيري  و آنها رسان اثراتبالقوه آسيب عوامل نمودن مستند

 قانوني الزامات

 اقدامات كاهش ريسك تعيين

 الزامات تعيين

 قانوني مرتبط
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 داقل رسانیدن خسارت به اموال و ، حکاهش شدت و تکرار حادثه، ریسک از جمله اهداف فرایند ارزیابی

 .باشد تهیه و تدوین مقررات می ،ماشین آالت، تامین شرایط کاری ایمن و سالم

 شناسایی نیازهای آموزشی، تدوین طرحهای ایمنی، الویت بندی و اختصاص دادن ، نجحذف درد و ر

ریسک به  کاهش خسارت مالی ناشی از توقف عملیات تولیدی از فواید ارزیابی، تهیه مدارك مستند، منابع

 .آیند شمار می

 چه وقت؟ ریسك ارزیابي

 باشد می طراحی فاز ریسک در  مناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی. 

  باشد ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات هر سیستمی می با وجود این ارزیابی. 

  یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی  یا روش اجرایی  ریسک ارزیابی

 .باشد یا سازمانی می

 ریسك مالحظاتي برای انجام یك ارزیابي

 :ریسک موضوعات زیر بایستی شفاف گردند هر ارزیابیقبل از انجام 

  ریسک هدف و استفاده نهایی از ارزیابی .1

  .تعریف سیستمی که تجزیه و تحلیل می شود .2

 دسته بندی نگرانی های اصلی .3

  منابع اطالعاتی قبلی مورد استفاده .4

  دارد ریسک وجود تنگناهای زمانی که در ارزیابی .5

  ریسک در مراحل مختلف ی جهت پشتیبانی از ارزیابیافراد مورد نیاز و قابل دسترس .6

  روشهای بکار گرفته شده .7

 :ریسك  ارزیابيالزامات 

 :هستند ریسک ها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابی زیر در اغلب روشالزامات 

 صالحیت رهبر و هماهنگ کننده واجد وجود .1

 د(گرد تی در دستیابی به نتایج می)تعداد زیاد افراد منجر به مشکال تشکیل گروه  .2

 .بکارگرفته شده کامالً آشنا باشند ریسک باید با روش ارزیابی گروه افراد .3

 مناسبی که دارای ورودی متمایز نسبت به هم هستند مثل افراد حوزه کار متخصصین فنی افراد .4

 های عملیاتی، روش اجرایی و سوابق قبلیبرگه، ترسیم سیستم .5

 موجود و یا تکنولوژی مربوط به آن داشتن دانش سیستم .6
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 سازی نتایج مستند  .7

  سیستم پیگیری .8

 تیم مدیریت ریسك فرایند

 نماینده مهندسي ایمني و بهداشت .1

 داشتن دانش خوبی در زمینه تجزیه و تحلیل مخاطره/ریسک •

 داشتم زمینه قوی در تمامی زمینه های تولید •

 مهارت در رهبری تیم و به عنوان رهبر تیم •

 واحد مهندسي نماینده .2

 داشتن دانش خوب در عملکردها و استانداردهای طراحی •

 داشتن دانش کاری خوب  طراحی واحد مورد بررسی •

 تجربیات مطلوب مهندسی در طی سالهای کاری •

 R&Dنماینده واحد فن آوری یا  .3

 داشتن دانش خوب در فن آوری فرایند واحد مورد بررسی –

 اوری فرایند تجربیات مطلوب در طی سالیان کار از فن –

 نماینده بي طرف .4

 مهندس تولید از واحد دیگر ترجیحا از کارخانه دیگر با فرایند مشابه –

 تجربه و تخصص مطلوب در جنبه های عملیاتی و فن آوری –

 نماینده واحد عملیاتي یا تولید .5

 داشتن دانش خوب و مفصل از طراحی و تولید –

 تجربیات تولید در فرایند –

 ر طی سالیان کارتجربیات تولیدی مطلوب د –

 نماینده تعمیر و نگهداری .6

 داشتن دانش خوب در شناسایی تجهیزات و دستگاه ها –

 تجربیات مطلوب در طی سالیان کار از فن اوری فرایند –

 داشتن دانش تعمیر و نگهداری و مشکالت طراحی و تولیدی –
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 وده شود:عالوه بر اینها با توجه به شرایط ارزیابي باید به تیم این افراد نیز افز .7

 مهندس برق .1

 مهندس کنترل فرایند/ ابزار .2

 مهندس پروژه .3

 مهندس مکانیک .4

 

 مراحل انجام آنالیز ریسك

 درك و تعریف خصوصیات فیزیکی و عملکردی سیستم تحت بررسی  -1 

 اولین مرحله درك و تعریف خصوصیات فیزیکی و عملکردی سیستم تحت بررسی است. 

م های اصلی، به عملکردها و اثرات متقابل بین انها نیز باید توجه کرد. درك در این مرحله نه تنها به زیر سیست

سیستم و سطوح تبادل اطالعات در سیستم، جهت شناسایی خطرات اساسی است. بسیاری از افراد در این مرحله دچار 

که اهمیت دارد  نقص و اشتباه می شوند زیرا فکر می کنند که به حد کافی از کارکرد سیستم آگاهی دارند. چیزی

 دقیقا این نیست که سیستم چگونه کار می کند، بلکه محیط و شرایط عملکرد آن هم مهم است.

اصطالح سیستم بر می گردد به تمامیت یکپارچه چیزی که عملکرد مشخصی را انجام می دهد و شامل  •

 سخت افزار، نرم افزار، عوامل انسانی و محیطی است که سیستم در ان کار می کند.

سیستم ترکیب عمل کننده ای متشکل از انسان، مواد، ابزار، ماشین، نرم افزار، تسهیالت و دستورالعمل ها که  •

 .برای هدف مشترکی  در محیط مشخصی گرد هم آمده اند

 

 شناسایي خطرات و دالیل پیدایش آنها  -2 

 دومین مرحله شناسایی خطرات و دالیل پیدایش آنها است. 

وارد سیستم شد و تمام چیزهایی که مربوط به خطرات سیستم و زیر سیستم تحت باید قدم به قدم 

شرایط مختلف است شناسایی کرد. در این مرحله خطرات و وقایع ناخواسته شناسایی می شود و دالیل 

 ایجاد این خطرات مشخص می شود.

 توان به هفت دسته کلی تقسیم کرد: خطرات را می

 جهیزاتخطرات مربوط به کارخانه و ت .1
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 خطرات الکتریکی، مولد نیرو، انتقال نیرو و . . . -ب خطرات مکانیکی -الف

 خطرات مربوط به مواد و اجسام .1

 خطرات مربوط به ایستگاه کار .2

 خطرات مربوط به محیط کار .3

 های کار خطرات مربوط به روش .4

 خطرات مربوط به سازماندهی کار .5

 انواع دیگر خطر .6

 کار عبارتند از:  بطور کل، انواع مخاطرات در محیط

 مخاطرات ایمنی -1

 مخاطرات بهداشتی ) بهداشت حرفه ای ( -2

 مخاطرات زیست محیطی -3

 

 شناسایي خطرات

هستیم  شناسایی همه خطراتی است که ما در سازمان با آن مواجه ریسک، اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کردن

تواند در صورت عدم کنترل، منتج به خسارت عمده در سازمان  یکه روش مطمئنی است تا ما بتوانیم خطراتی را که م

  .گردد را شناسایی کنیم

شناسایی خطرات الزم است  توان در دو فاز به قرار ذیل فهرست کرد. در های شناسایی خطرات را می از روش برخی

 :دو مرحله زیر طی گردد

 

 :و مطالعه موارد زیر تهیه فاز اول شامل شامل 

  Layout of Workplace  ط کاراوت محی لی .1

           Operation Chart    نمودار عملیاتی فرا یندها .2

 Description of process   فرایندها شرح .3

   Classification Of Jobs   بندی مشاغل طبقه .4

  List of Material – Equipments  تجهیزات –مواداولیه  فهرست .5
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   Work procedures   عملیاتی هایبرگه ها وروش .6

 

 : خطرات استفاده از روشهایي برای شناسایي فاز دوم شامل 

 Walking – Talking – Thronging Method روش بازدید عمومی کارگاه .1

 Checklist  چک لیست .2

 Job Safety Analysis تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل .3

    Accident and Incident Report رویدادها گزارش حوادث و .4

   Work Compensation Claim Report ای غرامت شغلیگزارش ادع .5

    First Aid Statistical Report های اولیه آماری کمک سوابق .6

    Joint Health & Safety Committee Minute  بهداشت صورتجلسات کمیته ایمنی و .7

 Previous Inspection Report گزارشات بازرسی قبلی .8

  Foreman Information about Hazard  اطالعات سرپرستان درباره خطرات .9

      Medical Examination Records پزشکی سوابق معاینات .10

 Results of Measurement and Monitoring گیری نتایج پایش و اندازه .11

 Hazard & Operability Study (HAZOP) برداری مطالعه خطر و قابلیت بهره .21

 What if (WIF)  چه می شود اگر روش .13

 Fault Tree Analysis جزیه و تحلیل درخت خطاروش ت .14

 Critical Task Analysis تکنیک تجزیه و تحلیل وظایف بحرانی .15

 FMEA  تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن .16

 

 ارزیابي خطرات  -3

 سومین مرحله ارزیابی خطرات است. 

ات و اثرات آن را ارزیابی  و آنالیز کرد. بیشتر وقتی که خطرات و دالیل  وقوع آنها شناسایی شدند باید خود خطر

روش های آنالیز خطرات از نوعی طبقه بندی شدت استفاده می کنند. این طبقه بندی به عنوان یک عالمت جهت 

مقایسه مراتب یک خطر با خطر دیگر به کار گرفته می شود. در ارزیابی خطر تعیین شدت خطر، تعیین احتمال وقوع 

 گیری درباره پذیرش ریسک یا حذف و کنترل خطر انجام می گیرد.واقعه، تصمیم 
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 کنترل مخاطرات و ریسك -4

 چهارمین مرحله آنالیز خطر انجام اقدامات کنترلی و اصالحی است. 

 آخرین مرحله ارزشیابی اثربخشی برنامه های کنترلی است.

 بایست توسعه داده شده و پیاده شوند. ب میاند، ابزارهای کنترلی مناس زمانیکه خطرات شناسایی و ارزیابی شده

هستند به  "کنترل شده"هایی که  ها سر و کار دارد. ریسک بندی ریسک فرآیند ارزیابی ریسک با شناسایی و طبقه 

نیازمند اقداماتی برای رسیدن آنها به حدود  "کنترل نشده"های  های مضاعف و جدید نیاز ندارند. اما ریسک فعالیت

 .کنترل هستند

جائیکه سطح . دهند هایی هستند که ریسکها را تا سطح قابل قبول کاهش میریسک، طرحها یا استراتژی کنترل

 خطر(ریسک در منطقه شدید، باال و متوسط قرار گیرد، به اقدامات کنترلی جهت بحداقل رسانیدن یا حذف نگرانی 

 .نیاز دارند)

. باشند دهد و بهترین گزینه جهت ریسکهای باال می هش میاقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع یک رویداد را کا

و  باال دهد جائیکه نگرانی )خطر( دارای تاثیر افتد را کاهش می تاثیر یا شدت رویدادی که اتفاق می، اقدامات اضطراری

 .تر هستند کنیم معموالً اقدامات پیشگیرانه با صرفه احتمال کم یا متوسط است، اغلب از اقدامات مشروط استفاده می
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 انواع دخالت های مدیریتي

 
با توجه به گام های شناسایی و ارزیابی مخاطرات، برای کنترل مخاطرات رویکردهای اساسی سه گانه زیر وجود دارد 

 که عبارتند از:

 )رویکرد حذف مخاطره ) خالص شدن از آن بطور کامل 

 ش شدت آن(کاهش مخاطره )کاه 

 ( تخفیف یا سبک کردن مخاطره )کاهش مواجهه با کاهش تدریجی 

 

 بطور کل اقدامات کنترلی در سه حوزه تقسیم بندی میشود:

 کنترل های مهندسی •

 کنترل های اداری و اجرایی •

 وسایل حفاظت فردی استفاده از •

 

 روشهای آنالیز  و مشخص کردن ریسك -2

  های ارزیابي ریسك انواع روش

 ایمنی يهاریسک Industrial Risk Assessment 

 اي  حرفه هاي بهداشتریسکOccupational Health Risk Assessment 
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 محیطی هاي زیستریسک Environmental Risk Assessment 

  عمومی  هايریسکGeneral Risk Assessment 

 مالی  هايریسکFinancial Risk Assessment 

  ریسک هاي قابلیت اعتمادReliability Risk Assessment 

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

 

 روشهای آنالیز  و مشخص کردن ریسك

بزرگی پیامدهاي نشان دادن توصیفی براي عبارات آنالیز کیفی ریسک: در این روش از کلمات با  .2

ممکن و احتمال رخداد آنها استفاده می شود. این مقیاس ها را میتوان متناسب با شرایط تهیه کرد 

لویت ها را براي وفی را میتوان براي ریسک هاي مختلف بکار  برد. این آنالیز او بیان هاي مختل

اهداف مختلف از جمله آنالیزهاي بیشتر فراهم می کند. این آنالیز بویژه زمانی مفید است که 

 د. شاطالعات قابل اعتمادي براي روشهاي کمی در دسترس نبا

 

1. What-if analysis 

2. Checklist analysis 

3. What-if/checklist analysis 

4. Hazard and operability study (HAZOP) 

5. Failure mode and effects analysis (FMEA) 

 

 آنالیز نیمه کمي ریسك. 2

در آنالیز نیمه کمی ریسک به مقیاسهاي کیفی مانند آنچه که در روش کیفی استفاده شد اعداد اختصاص 

امل تر است ابعاد ریسک بغیر از احتمال و پیامد ممکن داده می شود. هدف یک الویت بندي دقیق تر و ک

است به هدف بستگی داشته باشد. در برخی از موارد در نظر گرفتن مواجهه خیلی مهم است در آنالیز 

ریسک ایمنی و بهداشتی، مواجهه تعداد دفعاتی است که فرد می تواند در واقعه ناخواسته حضور داشته 

یفه و تعداد افرادي که آن کار را انجام می دهند. مواجهه وقتی مهم است ظو باشد با در نظر گرفتن تکرار

که چند گروه کاري  یا وظایف کاري متفاوت مدنظر باشد. در زیر مثالی از  یک روش با در نظر گرفتن 

 مواجهه، احتمال و پیامد که یک روش نیمه کمی است ارائه می شود.
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 سکری عوامل موثر بر انتخاب روش ارزیابی  

 دلیل ارزیابی ریسک •

 نوع نتایج مورد نیاز •

 نوع منابع دسترس و قابلیت دسترسی به انها •

 پیچیدگی و اندازه ارزیابی ریسک •

 نوع فعالیت سیستم •

 نوع وقایع مورد نظر •

 وسعت نتایج اطالعاتی مورد نیاز •

 تخصص مورد نیاز براي کاربرد روش انتخابی میزان •

 اثر پیامدهاي بالقوه •

بلکه وظیفه بخش  گردد ریسک قابل قبول توسط افراد فنی و محاسبین ریسک عملی نمی سطح اتعیین میزان ی

 .به عبارت دیگر مدیر ارشد سازمان باید میزان پذیرش ریسک در سازمان را تعیین نماید مدیریتی است

 … ی، زمانی ومیزان ریسک قابل قبول به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و توانایی های فن 

 :شودنجا بطور خالصه به آنها اشاره میای بستگی دارد که در

 ل اجتماعییمسا 

شوند و سپس این  های مختلف جویا می ریسک مورد میزان قابل قبول برای امروزه به صورت علمی نظر جامعه را در

 نمایند . میزان را معین می

های گوناگون نکته نظرات متفاوتی دارند و میزان ریسک  ریسک لدرمقاب و دارند های مختلفیفرهنگ مختلف  جوامع

 قابل قبول برای آنها متفاوت است. 

 

 ل اقتصاديیمسا 

 ریسک خاص از نظر اقتصادی  ، بودجه ای الزم باشد که سازمان امکان تهیه و فراهم کردن اگر برای کاهش یک

 تر انتخاب کند و اجباراً ریسک باال را قبول خواهد کرد. آنرا نداشته باشد ، نمی تواند سطح پذیرش خود را پائین

که سطح  گیرد های اقتصادی سازمان را به خوبی واقف است، در این مورد تصمیم میسیستم مدیریتی که توانایی

 پذیری را پائین بیاورد یا خیر. ریسک
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 فنی هايییتوانا 

ای  کارخانه اگر فرض شود که در کشوری مانند هندوستان توانایی فنی برای تغییر و تعویض تکنولوژی موجود در

پذیری خود را درمورد بکارگیری تکنولوژی  نظیر بوپال وجود نداشته باشد آن کشور نخواهد توانست سطح ریسک

ازتکنولوژی قدیمی موجود همچنان استفاده  موجود در کارخانه کاهش دهد و اجباراً در حدی نگه خواهد داشت که

 نماید.

ریسک در  چنانچه قطعه یا وسیله دستگاهی در دنیا وجود داشته باشد که باعث کاهش همین طور در کشور ما،

های مختلف نتوانند آن قطعه یا وسیله یا دستگاه را تهیه استفاده از یک محصول خاص شود و کشور ما بدلیل تحریم

 .سطح ریسک موجود آن محصول را بدون داشتن آن قطعه خواهد پذیرفت نماید ناچاراً

 

 زمانی هايییتوانا 

هر وقت که زمان الزم برای رسیدن به هدفی کوتاه باشد، وقت نداشته باشیم که راه های کم خطرتر را جستجو و 

با سطح باالیی خواهیم  به ریسکسریعترین راه را انتخاب کرده و تن  تحقیق کنیم و سپس تصمیم بگیریم ، اجباراً

 .پذیری بسیار اهمیت دارد بنابراین ، زمان نیز در تصمیم گیری برای انتخاب یا تعیین سطح ریسک .داد

 

 ریسک کنترل  

جایی که سطح   .دهند ها را تا سطح قابل قبول کاهش می هایی هستند که ریسها یا استراتژی ریسک، طرح کنترل

 .ر گیرد، به اقدامات کنترلی نیاز دارندریسک در طبقه باال قرا

 اقدامات کنترلی بایستی در اولویت اول بر پارامتر احتمال  اعمال گردد و در مرحله بعد ، بر پارمتر شدت تعریف گردد.

 در برخی موارد ، بایستی برای هر دو پارامتر ، اقدامات کنترلی تعیین شود .

 :ریسک جه به ماتریس ارزیابیچگونگی تصمیم گیری برای کنترل خطر با تو

هنگامیکه ماتریس برای خطرهای شناخته شده رسم شد و سطح یا میزان ریسک قابل قبول و غیرقابل قبول معین 

گردید ،کلیه خطرهایی که در منطقه غیرقابل قبول ماتریس قرار دارند، باید برای آنها اقدامات کنترلی پیشنهاد گردد تا 

 ا تصمیم به اجرا بگیرد.سیستم مدیریت به تبع آنه

تا دست  گردد مربوطه پیشنهاد می ریسک بیش از یک راه حل برای کنترل یا کاهش در مورد هر خطر، معموالً

مدیریت برای تصمیم گیری باز باشد و بتواند با توجه به امکانات و توانائی های کاری خود در انتخاب یک یا چند راه 

 حل پیشنهادی تصمیم بگیرد.
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تا معلوم شود که  ریسک ، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد، ن است که قبل از اجرای هر اقدام برای کاهشمهم ای

 میزان کاهش چقدر بوده است و آیا در حد انتظار و قابل قبول است یا خیر؟ 

های  ریسک تغییر کرده و تعداد خطرهای موجود در بخش ریسک ها ، شکل ماتریس از اجرای این راه حل پس

 .غیرقابل قبول مرتباً کم می شود

 

   سلسله مراتب اقدامات کنترلی 

 های غیرقابل قبول، باید به سلسله مراتب اقدامات کنترلی ذیل توجه نمود:اتخاذ اقدامات کنترلی برای ریسک برای

   : Elimination  حذف -1

مانند حذف سرب و آزبست و بنزن  ،ین برودحذف ریسک است تا خطر بطور کامل از ب گزینه اول پیشنهادی ، عموماً

باید پیشنهاد آن در کمیته شناسایی خطرات  و متاسفانه ، حذف ریسک همیشه امکان پذیر نیست از چرخه تولید. اما

 رویم.حذف، به سراغ گزینه بعدی میدر صورت عدم امکان ی شود. مطرح و بررس

 :Substitution  جایگزینی -2

در حذف ریسک ، می بایستی از روش ها ، تجهیزات و یا مواد با خطر کمتر را جایگزین در صورت عدم موفقیت  

 ولت . 220ولت بجای  110نمود . بعنوان مثال جایگزینی بنزن با تولوئن و یا استفاده از برق 

 :Engineering controls هاي مهندسیکنترل -3

های مهندسی جهت کنترل ریسک استفاده باشد ، از کنترله نداشت در شرایطی که امکان حذف و یا جایگزینی وجود  

 طراحی و نصب سیستم تهویه موضعی و ... ،سیستم ارتینگها، حفاظ گذاری دستگاهمی گردد مانند 

 : Signage/Warnings and/or Administrative controls (عالمت گذاری / هشدارها ) کنترل هاي مدیریتی -4

از قبیل  ،گرددمی مدیریتیالذکر ، جهت رعایت نکات ایمنی ، اقدام به اجرای کنترل های  پس از انجام اقدامات فوق 

  .نیز برگزاری دوره های آموزشی های ایمنی ویم هشداردهنده ، نصب دستورالعملنصب عال

  : Personal Protective Equipment  تجهیزات حفاظت فردي -5

گردد و در شرایطی نیز عالوه بر اجرای اقدامات خرین راه حل توصیه می، بعنوان آ استفاده از اقالم حفاظت فردی

 شود. زایش ضریب ایمنی ، بکار گرفته میفوق الذکر و در جهت اف
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 ارزیابی ریسک شناسایی خطرات و  روش هاي:  

طوریکه در  هارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است بشناسایی خطرات و   امروزه استفاده از روشهای  

دارد این روش ها و  نوع مختلف کیفی وکمی روش و تکنیک  ارزیابی ریسک در دنیا وجود 70حال حاضر بیش از 

عمده روش های موجود ارزیابی  .تکنیک ها  معموال برای شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود

را میتوان جهت مدیریت وتصمیم گیری در خصوص  آنها ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج

کار برد،هر یک از صنایع بسته به نیاز خود میتواند از روشهای مذکور  کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به

سیستم  کند.این روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف میباشد. لذا یکی از وظایف بهره الزم را کسب

و خطرات و  بررسی کلیه روشهای ارزیابی ریسک ها (HSE)یریت  ایمنی و بهداشت موجود در هر صنعتمد

میتوان گفت که از نوع روش  انتخاب روش مناسب جهت اجرا در صنعت و سازمان متبوع خود میباشد.بطور کلی

ایمنی موجود و در نتیجه نحوه میتوان به توانایی سیستم  استفاده شده در ارزیابی ریسک وعمق ارزیابی آن تا حدی

  .پی برد مدیریت ایمنی در صنعت مذکور

 به سیستمی دارند که عالوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرآیند شان بتواند در خصوص وضعیت سازمان ها معموال نیاز

را و... آنان  ریسک ،تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق  فرآیندهایشان ،

آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت  رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع سیستمی که بتواند

را انتخاب نمایند  در برخی از موارد  ارزیابی یکی یا تلفیقی از چند مورد است.لذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روشهای

صنایع شیمیایی تولید محصوالت انفجاری و احتراقی بایستی  صوص درو جهت پاره ای از فرآیندهای حساس به خ

 روشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین روش با توجه به منابع مالی ،نیاز به قبل از تعیین نوع روش کلیه

ایی ریسک کارآزموده ،نوع کاربرد روش شناس اطالعات کیفی یا کمی و  ،محدودیت زمان ، محدودیت نیروی انسانی

   .انتخاب نمایند را با توجه  به مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور

تیم کاملی از کارشناسان که  اصوال تجزیه و  تحلیل سیستمها یک روش با مهارت  باال بوده و بایستی توسط    

به کارایی روش درست روش شناسایی ریسک  نسبت به سازمان خود شناخت کامل دارند صورت پذیرد انتخاب

همچنین در صورتیکه ریسک هر فرآیند به درستی شناخته شده باشد  انتخابی و تعیین دقیق ریسک ها می انجامد ،

 .تر استامات اصالحی جهت کاهش ریسک ملموساقد تعیین ریسک قابل قبول و

  روش هاي کمی •

از معیار عددی  آورد میگردد و سپسدر روش کمی:احتمال وقوع یک حادثه خاص و پیامدهای آن محاسبه یا بر

انجام برآورد عددی مشکل است    . میشود بدست آمده برای قضاوت در مورد پذیرفتنی بودن ریسک خطرات استفاده
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و معموال می بایست با استفاده از برخی جداول خاص با توجه به تکنیک ارزیابی ریسک  و وزن گذاری ،مقادیر کیفی 

 ل کرد.را به مقادیر  کمی تبدی

 روش هاي کیفی •

در روش کیفی مقادیر معموال با بکار بردن صفاتی مانند کمتر ، بیشتر ،  متوسط ، خطرناك ، غیرقابل تحمل و ... بیان 

میشود و کاربرد آن بیشتر و آسانتر است . ولی در صورتی که  خروجی سیستم ارزیابی ریسک کمی باشد برداشت 

 بوده و نتایج آن  جهت  تصمیم گیری مفیدتر خواهد بود . کلیه افراد از شرایط نزدیک تر 

 در ذیل به برخی از روش های شناسایی خطرات و  ارزیابی ریسک بصورت خالصه اشاره می شود . 

 

 تكنیک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی    Job Safety Analysis 

JSA سابقه استفاده زیادی می باشد و از سال  یکی از روشهای پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر می باشد که دارای

تا اکنون این تکنیک ساده در صنایع مختلف بکار گرفته می شود. این تکنیک یکی از ابزارهای مدیریتی   1930

 جهت شناسایی و کنترل خطرات می باشد.

JSA  کنترلی  عبارت است از بررسی سیستماتیک یک شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه آن و تعیین روش

 مناسب.

 JSA 

، یافتن رویکردهای اثربخش و کارآ در زمینه ادغام عنصر انسانی با طراحی و  JSAیکی از مهمترین اهداف اجرای 

 عملیات در راستای دستیابی به سطوح باالتر در زمینه ایمنی ، قابلیت اطمینان ، بهره وری و ... است.

تواند در مراحل طراحی ، ارزیابی طراحی سیستم و بروز هر گونه مشکل در زمینه تعامل فرآیند آنالیز ایمنی شغلی می 

 انسان ـ سیستم مورد استفاده قرار گیرد .

 آنالیز ایمنی شغلی ، بررسی شغل است نه شاغل .

JSA یمن برای انجام ، شامل آنالیز وظایف اساسی موجود در شغل برای شناسایی خطرات بالقوه و تعیین راههای ا

 آن است .

  

 را بطور کامل برای آنها تشریح نمائید . JSAبرای اطمینان از همکاری و مشارکت کامل کارکنان ، اهداف  -1
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ایمن تر نمودن شغل از طریق شناسایی خطرات موجود در آن و ایجاد  JSAکارکنان را مطمئن سازید که هدف  -2

 اصالحات الزم می باشد .

 را به عنوان ارزیابی شغل قبول کرده اند نه فرد . JSAمطئن شوید که کارکنان  -3

شغل ها را در طی ساعات معمول و شرایط طبیعی کار مورد بررسی قرار دهید . برای مثال اگر بطور روتین ، کار  -4

 را در شب انجام دهید .  JSAدر طول شب انجام می شود 

 

 JSA 

o :نتخاب شغل مورد نظر برای آنالیزا مرحله اول : 

به دلیل  قرار گیرد . لیکن ، احتماالً JSAایده آل آن است که کلیه مشاغل موجود در هر سازمان مورد مطالعه 

وجود محدودیت های مختلف از جمله منابع و زمان ، امکان پذیر نباشد، لذا بایستی مشاغل موجود لیست و با استفاده زا 

 ولویت بندی شوند.پارمترهای ذیل ا

 : JSAمهمترین فاکتورها در فرآیند اولویت بندی مشاغل جهت اجرای 

 آمار حوادث و بیماری ها  -1

 غیبت های ناشی از کار -2

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور -3

 پیامد شدید -4

 مشاغل تغییر یافته -5

 مشاغل غیرروتین -6

 

o : ظایف تشکیل دهنده شکستن شغل به و مرحله دوم 

به طور معمول در هر شغل، فرد وظایف متعددی را به عهده دارد. هریک از این وظایف می تواند دارای خطرات 

 مربوط به خود را داشته باشد.

تقسیم یک شغل به وظایف آن ، مستلزم داشتن دانش کافی و کامل از آن شغل است. اگر وظابف به صورت      

 انتخاب شوند ممکن است عملیات اختصاصی و خطرات مرتبط با آن به فراموشی سپرده شوند.بسیار کلی و عمومی 

o : شناسایی مراحل انجام یک وظیفه  مرحله سوم 

 مراحل اجرای وظیفه، به ترتیب اجرای آن شناسایی و ثبت می شود.

 ی نمود.برای شناسایی مراحل آن، می توان از نحوه انجام فعالیت توسط اپراتور، فیلم بردار
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o :شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از مراحل مرحله چهارم 

  در هر یک از مراحل انجام یک وظیفه، کلیه خطرات احتمالی شناسایی می گردد.

o : تعیین اقدامات پیشگیرانه برای کنترل خطرات شناسایی شده مرحله پنجم 

 انه را توصیه می نمائیم .با رعایت اولویت در اقدامات کنترلی ، اقدامات اصالحی و پیشگیر

o ابالغ به کارکنان مرحله ششم : 

مراحل صحیح انجام یک فعالیت به همراه خطرات شناسایی شده و  اقدامات کنترلی مورد نیاز ، در قالب دستورالعمل 

 ایمنی ، تدوین و به کارکنان ابالغ می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 (JSAنمونه فرم تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی )
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  مزایا و محاسن تكنیکJSA 

 شناسایی خطرات مشاغل -1

 توسعه بهترین روش انجام کار -2

 بهبود کارآیی و بهره وری  -3

 آموزش گام به گام انجام یک کار -4

 کاهش جراحات و آسیب ها ناشی از تالش بیش از حد -5

 تعیین ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار -6

 آنها مشارکت افراد و امکان استفاده از تجارب -7

 مشارکت منجر به مقبولیت می شود  -8

 مقاومت نسبت به موضوع کم می شود  -9

 موجب سهولت کار می شود -10

 بر سرعت کار می افزاید -11

 از کارهای تکراری جلوگیری می شود -12

 ضریب خطا در تصمیم گیری کاهش می یابد -13

 باعث ایجاد شخصیت مثبت در فرد می شود -14

 جویی در زمان می شود باعث صرفه -15

16- ... 

  نكات مهم در خصوصJSA : 

JSA   . یک روش شناسایی خطر می باشد . جهت ارزیابی ریسک ، می بایستی از روش دیگر استفاده گردد 

JSA   . برای تهیه دستورالعمل های ایمنی، بسیار مناسب است 
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  فاین –تكنیک ویلیام   William - Fine 

درنظر گرفتن هزینه ها ، اقدامات اصالحی برای کنترل خطرات پیشنهاد می گردد.  از خصوصیات  در این تکنیک با

 این روش دخالت دادن هزینه ها جهت بررسی قابل توجیه بودن کنترل ها می باشد.

 

 (   Consequence ميزان شدت )      

 ریسک رتبه       R=C*P*E(                                                 Probabilityال ) ميزان احتم      

 (               Exposure ميزان تماس )       

 ( ، جهت اولویت بندی و طبقه بندی ریسک ها استفاده می گردد . Rاز رتبه ریسک ) 

 قابل توجیه استفاده می شود . بعد از محاسبه ریسک از فرمول زیر برای میزان هزینه

J=R /(CF*DC)

 

 J = COST JUSTIFICATION VALUEميزان هزينه قابل توجيه                

 CF = COST FACTORضريب هزينه                                                         

 DC = DEGREE OF CORRECTION VALUEدرجه ميزان اصالح             

ز فرمول فوق می توان نتیجه گرفت که از تقسیم رتبه ریسک بر حاصل ضرب ضریب هزینه و درجه میزان اصالح ا

، می توان قابل توجیه بودن هزینه جهت کاهش ریسک را محاسبه نمود . معیارهای به کار رفته برای تصمیم گیری 

 د :قراردادی می باشند . برای مثال می توان از حالت زیر استفاده نمو

J > 10 هزينه قابل توجيه مي باشد 

J < 10 هزينه قابل توجيه نمي باشد 

 

با استفاده از فاکتورهای به دست آمده برای شدت ، احتمال ، و میزان مواجهه با ” با به کارگیری این تکنیک ، نهایتا

 آن مورد بررسی قرار می گیرد . خطر ، عدد ریسک به دست می آید  و با استفاده از ضرایب ذکر شده ، توجیه اقتصادی 
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  ( روش تحلیل مقدماتی خطرPreliminary Hazard Analysis (PHA 

میالدی در ایاالت متحده آمریکا برای آنالیز ایمنی موشکهای با پیش  50این روش برای اولین بار در اوایل دهه 

ورت قانونمند در آمده و بوسیله شرکت برنده مایع بکار گرفته شد. این روش توسط صنایع هوانوردی این کشور بص

بوئینگ تحت نام فعلی نامگذاری شد. پس از این کاربرد این تکنیک به صنایع مختلف منجمله صنایع شیمیایی، هسته 

 ای و غیره گسترش یافت.

 تحلیل مقدماتی خطر یک روش آنالیز نیمه کمی است که به منظور اهداف زیر صورت می پذیرید:

 ایی خطرات بالقوه و رویدادهای اتفاقی که ممکن است به بروز حادثه ای منجر شود.شناس         -

 رده بندی رویدادهای شناسایی شده بر حسب ریسک آنها         -

 تعیین کنترل های الزم برای خطرات و شناسایی اقدامات اصالحی         -

سیستم، محصول یا سازمان بوده و اهداف عمده آن آنالیز مقدماتی خطر ترجیحاٌ یک آنالیز اولیه ایمنی بر روی 

 عبارتند از:  

 شناسایی عناصر، شرایط خطرناك و علل آنها 

 ،کل پروژه   شناسایی اثرات این عناصر و شرایط خطرناك بر روی زیر سیستمها،  سیستم 

 بندی سطح  شدت هر کدام از عناصر و شرایط خطرناك طبقه 

 های  ف عناصر و شرایط خطرناك یا به حداقل رساندن اثرات آنها دادهشناسایی اقدامات اصالحی برای حذ

یک ورودی مفید و موثر برای سایر فعالیتهای ایمنی در راستای شناسایی موارد ذیل  PHAبدست آمده از 

  رود: بشمار می

  

 افزاری یا فصل مشترك آنها  ، مناطق بالقوه مشکل آفرین مرتبط با بخشهای سخت افزاری، نرم 

 زامات دستورالعملی یا طراحی ایمنی ،ال 

 های ایمنی  ،بندی فعالیت الویت 

 موارد نیازمند به  آزمون ، تجزیه و تحلیل  بیشتر یا مطالعات توازن ، 
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  و آثار آن شكستتكنیک آنالیز حاالت بالقوه   

                                 Analysis Failure Modes & Effects ( FMEA( 

 یخچه :تار 

  توسط ارتش امریکا مورد استفاده قرار گرفت .  1949اولین بار در سال 

  . اولین کاربرد رسمی این روش در صنایع هوایی  امریکا  بوده است 

   غیر قابل جبران مطرح  پیشگیری از اشتباهات و خطاهای  این روش اولین بار به عنوان ابزاری برای

 گردید .

   باشد و تحت عنوان استانداردهای نظامی امریکا میزء این تکنیک امروزه جMIL-STD-1629 

 شناخته می شود .

 FMEA    یک تکنیک مهندسی به منظور مشخص نمودن و حذف خطاها ، مشکالت و اشتباهات بالقوه

 باشد .و ارائه خدمات ، قبل از وقوع می موجود سیستم ، فرایند تولید

   ای که در آن ارزیابی ریسک انجام بالقوه موجود در محدوده کن خطراتاین روش می کوشد تا حد مم

 می گیرد و نیز علل و اثرات مرتبط با آن خطرات را شناسایی و اولویت بندی نماید .

 مزایاي انجام FMEA : عبارتند از 

 ابزار مناسبی جهت پیشگیری از بروز خطرات است .   

 روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است . 

 .باشدها، تجهیزات و ماشین آالت میئن برای شناسایی خطرات ناشی از دستگاهروشی مطم -3

 

  مراحل انجامFMEA 

  جمع آوری اطالعات -1

 ای ( ) ایمنی + بهداشت حرفهشناسایی خطرات  -2

 تعیین اثرات هر خطر -3

 تعیین علل هر خطر -4

 بررسی اقدامات کنترلی موجود -5

 تعیین ضریب شدت  -6
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 یب احتمال وقوعتعیین ضر -7

 تعیین ضریب کشف خطر -8

 ( = ریسک موجود RPN= Risk Priority Numberمحاسبه عدد اولویت ریسک )  -9

 تصمیم گیری در خصوص پذیرش ریسک  -10

 ارائه اقدامات اصالحی پیشنهادی برای ریسک های غیرقابل قبول  -11

 ریسک باقیمانده =  RPNمحاسبه مجدد  -12

 

FMEA    ها در مراحل طراحی و یا توسعه یسک، برای پیش بینی مشکالت و نقصاست که با کمترین ر ابزاری

 رود. فرایندها وخدمات در سازمان به کار می

یک اقدام قبل "زمان اجرای آن است. این تکنیک برای آن طرح ریزی شده که  FMEAیکی از عوامل موفقیت

 FMEA. به بیانی دیگر، یکی از تفاوت های اساسی "ن مشکالتیک تمرین بعد از آشکار شد"نه  "از واقعه باشد

یک اقدام کنشی است، نه واکنشی. در بسیاری از موارد وقتی با  FMEAبا سایر تکنیک های کیفی این است که 

مشکلی مواجه می شویم، ممکن است برای حذف آن اقدامات اصالحی تعریف و اجرا شود.این اقدامات ، واکنشی در 

درچنین مواردی حذف همیشگی مشکل، به هزینه و منابع زیاد نیاز دارد، زیرا حرکت از  چه اتفاق افتاده است.برابر آن

بینی مشکالت با پیش FMEAوضعیت موجود به سمت شرایط بهینه اینرسی زیادی خواهد داشت، اما در اجرای 

اهش میزان وقوع آنها تعریف و اجرا بالقوه و محاسبه میزان ریسک پذیری آنها، اقداماتی در جهت حذف و یا ک

میشود.این برخورد پیشگیرانه کنشی است در برابر آنچه ممکن است در آینده رخ دهد و مسلما اعمال اقدامات 

 اصالحی در مراحل اولیه طراحی محصول یا فرایند، هزینه و زمان بسیار کمتری در برخواهد داشت. 

براحتی انجام شده و در نتیجه احتمال نیاز  روی طراحی محصول یا فرایند عالوه بر این، هر تغییری دراین مرحله بر

 یا کاهش خواهد داد.  کندبه تغییرات بحرانی در آینده راحذف می

FMEA  اگر درست و به موقع اجرا شود، فرایندی زنده و همیشگی است .یعنی هرزمان که قرار است تغییرات

و لذا همواره ابزاری پویاست که  انجام گیرد باید  به روز شوند ید )یا مونتاژ(بنیادی در طراحی محصول و یافرایند تول

 رود. در چرخه بهبود مستمر به کار می

جستجوی تمام مواردی است که باعث شکست یک محصول یا فرایند میشود، قبل  FMEAهدف از اجرای 

 د. ازاینکه آن محصول به مرحله تولید برسد و یافرایند آماده تولید شو
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FMEA  :در هر یک از شرایط زیر اجرا میشود 

 زمان طراحی سیستمی جدید، محصولی جدید ویا فرایندی جدید.  .در1

 .زمانی که قرار است طرح های موجودو یا فرایند تولید/مونتاژ 2

ر .زمانی که فرایندهای تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاری جدید قرا3

 Carry Over Designs/Processesمیگیرد.

 تیم باید برای سواالت زیر پاسخ های کاملی تهیه کند:  FMEAبه منظور تکمیل 

تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را برآورده سازد و یا نیازهای فرایند تحقق نمی -الف

 یابد؟ 

 اشت؟ حاالت خرابی چه تاثیری بر مشتری خواهند د-ب

 اثر خرابی چه شدتی دارد؟)عدد شدت( -پ

 علل بالقوه خرابی کدامند؟ -ت

 احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟)عدد وقوع( -ث

 در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور پیشگیری و یا تشخیص حاالت خرابی و علل آن انجام میشود؟ -ج

 یص( قدرت تشخیص کنترل های موجود چه میزان است؟)عدد تشخ-چ

 (  RPNمیزان خطر پذیری حاالت بالقوه خرابی به ازای علل مختلف چه مقداراست؟)محاسبه -ح

 ، نمره اولویت ریسک است.  Risk Priority Numberیا  RPNمنظور از عدد 

 نمره اولویت ریسک  RPNشدت = × وقوع × تشخیص 

سریع فناوری، باعث افزایش سریع تعهدات افزایش رقابت، افزایش توقعات و تقاضاهای مکرر مشتری و تغییرات 

تولید کنندگان امروزی شده است.هر کمبود و انحراف در عملکرد محصول، باعث از دست دادن بازار میشود.این 

عوامل موجب شده که امروزه سازمان ها به استفاده از این تکنیک روی آورند تا به کمک آن مطمئن شوند 

 انه بازار میکنند. محصولی بی عیب و قابل رقابت رو
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 FMEAنمونه فرم  

 

 

 تاریخ ارزیابی مجدد: نام ارزیابی کننده مجدد: تاریخ ارزیابی: نام ارزیابی کننده: نام کارگاه:
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هر چه احتمال وقوع کوچک  .فراهم مینماید شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبی را برای تعیین اولویت های خطر

و هرچه درصورت وقوع یک حادثه تبعات آن از نظر مالی و جانی پایین باشد شاخص  .یرفتنی تر استباشد خطر پذ

 شدت کمتر بوده و ریسک نهایی نیز کمتر خواهد بود . 

اقدامات که  از لحاظ اولویت بندی فعالیت ها  مهم بوده و در کاهش شدت و احتمال وقوع حادثه  در ذیل به برخی 

 شده است .  مؤثر می باشد اشاره

 تغییر در طراحی  

اصالح نقص در زمان طراحی ،  جهت پیشگیری از  می بایست با توجه به  ارزشمند بودن  برای کاهش ریسک

هزینه های کاذب مالی و جانی اصالحات الزم در آن زمان و قبل از ورود به سایر مراحل  انجام شود و اگر نتوان 

گزینه های مختلف تا سطح پذیرفتنی  ید ریسک ناشی از آن خطر به وسیلهخطری را در هنگام طراحی حذف نمود با

ریسک  Action Planکاهش یابد و با کاهش احتمال وقوع و یا شدت حادثه ،  با تعریف و اجرایی کردن 

 راکنترل کرد . 

 استفاده از تجهیزات ایمنی در سیستم 

کنترل های مهندسی و ابزارهای  بایستی با کاربرد اگر نتوان خطرات را حذف نمود یا ریسک آن ها را کاهش داد

کارکرد  ایمنی این خطرات را کنترل  و ریسک عملکرد را کاهش داد و بهتر است به این منظور  بازرسی دوره ای در

 .و نگهداری ابزارهای ایمنی در نظر گرفته شود

ار گرفت که شرایط خطرناك را شناسایی کاهش ریسک نگردید  باید ابزارهایی به ک در صورتیکه کنترل ها منجر به

 .وبا ایجاد عالیم مناسب کارکنان را از خطر آگاه کند کرده

توجه به  مدیریت ، و اجرایی مانند تدوین دستورالعمل ها و آموزش کارکنان بهره برد و لیکن با از روشهای کنترل 

نرخ وسایل الکترومکانیکی بیشتر است  وال ازاینکه نرخ خطاهای انسانی به عنوان مهم ترین عامل  بروز حوادث معم

 .اثر ترین وآخرین راه برای کنترل خطرات استفاده میشود این اقدام کنترلی به عنوان کم

 پذیرش ریسک 

که مقدار  آن توسط تیم ارزیابی ریسک در هر سازمان مشخص  .مقداری از ریسک بایستی پذیرفته شود باالخره

به سمت   مشخص شده جهت هر ریسک  ،  Action Planنامه ریزی و اجرای می شود . و سعی می شود با بر

 ریسک قابل قبول حرکت کنیم . 
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 ،وکاربرد روشهاي مكملتر  بررسی هاي کامل ارزیابی هاي تكمیلی 

معموال در کنترل و حذف عوامل حادثه از یک روش خاص به تنهایی استفاده نمی شود و با توجه به نتایج ارزیابی از 

 ههای مختلف ،  جهت حل مشکل و  بهبود شرایط ،  استفاده می شود . را

 

 پیگیري ارزیابی اجراي اقدامات ایمنی و 

نزدیک ترین شکل  ممکن به قابلیت اعتماد صد در صد دست یابند و پس از  برنامه های ایمنی تالش دارند تا به

 ات اصالحی جهت ارتقاء صورت گیرد .  اجرایی شدن و با بررسی و ارزیابی خروجی ها بصورت مدام اقدام
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  تكنیکHAZOP 

 تعریف HAZOP: HAZOP فرآیند، انسان و ماشین  یك روش کیفی برای شناسایی خطرات مرتبط با

 .است

 HAZOP  به کمك کلمات راهنما، انحرافات مربوط به عملكرد پارامترها را شناسایی و مورد تجزیه تحلیل

  .دهد یقرار م

  استفاده از گروه متخصصان و این تكنیك، شناسایی خطرات را با(طوفان ذهنیBrain Storming )

 کند و در پی کشف علل و اثرات خطرات بالقوه است. شروع می

  نوع بطور کلی چهارHAZOP .وجود دارد 

1-  HAZOP ( فرآیندProcess:) 

  رویه کلی این نوعHAZOP ها و های جریان و نحوه استفاده از دستگاه  رامبر مرور فرآیندها و دیاگ

کندو با استفاده از کلمات تر تقسیم میتجهیزات تكیه دارد. سپس سیستم مورد مطالعه را به اجزاء ساده

 فرآیند دارد. راهنما سعی در شناسایی انحرافات 

2- HAZOP  انسانی (Human): 

 یك نوع خاص از HAZOP این نوع (.نسانی تمرکز دارد )تا خطاهای فنیاست که بیشتر بر خطاهای ا 

HAZOP بر پایه آنالیز وظایف کاری بنا شده است. اطالعات ورودی برای این نوع HAZOP  رویدادهای

 HAZOP کاری، جانمایی ایستگاه کاری و موضوعات مربوط به رابطه انسان و ماشین است. این نوع

 :خطاهای زیر را پوشش میدهد

 طراحی و نحوه استفاده ابزارآالت و کامپیوترها خطاهای مربوط به 

 خطاهای مربوط به تعیین نقش کارگر و صالحیت کاری آن در سیستم  

 .خطاهای مربوط به روابط کاری و انسانی 

3- HAZOP روی( هایProcedure: )  این نوعHAZOP های عملیاتی را مورد بازنگری   ها و توالی  رویه

 های فنی تمرکز دارد.   ای هم بر خطاهای انسانی و هم بر سیستمههروی HAZOP قرار میدهد.

4- HAZOP  ( نرم افزاریSoftware) 

  این نوعHAZOP   .برای شناسایی خطاهای ممكن بالقوه در توسعه نرم افزارها کاربرد دارد 
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  اهدافHAZOP: 

  .اهداف زیر میتوانند مدنظر قرار گیرند 

 حیطه مورد مطالعه منجر به اثرات مهم ایمنی و عملیاتی شوند.  شناسایی تمام علل بالقوه ای که در 

 های موجود این اطمینان را بوجود میآورند که ریسك حاصل از   تصمیم گیری در مورد اینكه آیا طراحی

 خطرات شناخته شده در سطح قابل قبول قرار دارند یا خیر ؟

 .نیل به سطح ریسك قابل قبول 

  در شرکت بوسیله کاهش ریسك فرآیندهای مربوط به سطح قابل قبول و بیشینه سازی ارزش تسهیالت

 بهبود اثر بخشی عملیاتی.

  مراحل انجامHAZOP 

 1- :شروع 

  مطمئناً قبل از آغازHAZOP های مناسب فراهم گردد از جمله:  باید زمینه 

 های الزم.  تأمین منابع و حمایتتعهد مدیریت عالی به منظور  -الف 

 دن به کار اعضاء گروه اعتبار بخشی -بHAZOP .با شناساندن آنها و دادن اختیارات الزم به گروه 

 حمایت از تصمیمات گروه به منظور اجرای اقدامات پیشنهادی. -ج 

 ها و اطالعات فنی مورد نیاز   ها، طرح  ها، دیاگرام  در اختیار قراردادن منابع مورد نیاز از جمله نقشه -د

 فرآیند.

 بایست مبادرت به تشكیل تیم مینان از ایجاد یك زمینه مناسب میبعد از حصول اطHAZOP  .نمود

 محوریت تیم با رهبر گروه است.

  مطالعهHAZOP .نیازمند یك رهبر ورزیده است 

  اعضاء گروهHAZOP : 

 های الزم را جهت مطالعه اعضاء گروه باید آموزشHAZOP .دیده باشند 

 های استاندارد آن صنعت را برای کنترل این   فرآیند و روشبالقوه  اعضاء گروه باید توانایی فهم خطرات

 خطرات داشته باشند.
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  حداقل یكی از اعضاء گروه باید مسئول کسب اطالعات از حوادث گذشته )در تسهیالت مشابه( باشد و

 موارد ضروری را پیگیری کند.

  بررسی مدارك و اطالعات فنی درHAZOP: 

 شوند:ررسی شامل موارد زیر میمستندات مورد نیاز جهت ب 

 های عملیات(  شرح عملیات )رویدادها و دیاگرام 

 های تجهیزات عملیاتی شرح استفاده از ابزارها و طرح 

 هامدارك مربوط به نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه 

 خیزی و . . .خیزی، زلزلهاطالعات محیط درونی و بیرونی مثل: دما، رطوبت، فشار، وضعیت آب و هوا، سیل 

  بررسی مدارك و اطالعات فنی درHAZOP: 

  فرآیندهای حیطه مورد مطالعه از لحاظ اطالعات فنی بررسی رهبر گروه باید اطمینان حاصل کند تمام

شده اند. همچنین باید از معتبر بودن اطالعات اطمینان حاصل شود و اطالعات ناقص و غیر معتبر مورد 

فرآیند قرار است که کنار گذاشته شود باید با توافق اعضاء رتیكه قسمتی از بررسی قرار نگیرد. در صو

 صورت نگیرد و دالیل مربوط به آن ثبت و به مدیریت عالی گزارش شود.

 های کوچكتر:  تقسیم سیستم به قسمت 

 های کوچكتری تقسیم شوند. اینها باید برای بررسی و تجزیه و تحلیل به قسمتفرآیندها و دستگاه 

 بندی  نباید اعضاء گروه را در به کار بردن کلمات راهنما دچار سردرگمی کند.تقسیم

 ها با توجه به اهداف و زمان مطالعه تصمیم گیری کند.   گروه همچنین باید در ریز شدن فرآیندها و فعالیت

 تا مشخص شود تا چه سطح پرداختن به جزئیات مورد نیاز و متناسب با اهداف است.

  زیر سیستم:انتخاب 

 ها بر اساس توالی عملیات و اهمیت با توجه به شناخت رهبر و اعضای گروه از فرآیند، زیرسیستم

 شوند. هر زیر سیستم باید دقیقاً شناسایی و به همه اعضاء معرفی گردد.فرآیندها انتخاب می

 :انتخاب پارامتر 

 ا را از طراحی تجزیه و تحلیل کنیم. بنابراین توان انحرافات آنهپارامترها از آن جهت اهمیت دارند که می

باید به دنبال پارامترهای مهم بود. اهمیت پارامترها توسط تجزیه و تحلیل و شناخت اعضاء گروه معین 

 گردد. این پارامترها طبیعتاً در صنایع مختلف متفاوت است.می
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 های نفتی و   ونه در غالب شرکتگروه باید مجموعه پارامترها را با توافق نظر مستند سازد. برای نم

 فرآیندهای پیوسته هستند از پارامترهای زیر استفاده شده است.شیمیایی که دارای 

  

 (Guide Wordانتخاب کلمات راهنما: )

  ( و  فرآیند ) مثل جریان، دما، فشار وکلمات راهنمای انتخاب شده باید متناسب با پارامترهای مهم...

همچنین دیگر عملیات سیستم ) مثل روشن شدن یا خاموش شدن دستگاه، تست کردن، نگهداری و ... 

 .( باشد. 

 هایی از کلمات راهنما در ادامه نمونهHAZOP شوندفرآیند و انسان و رویه شرح داده می: 

  کلمات راهنماHAZOP  :فرآیند 
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  کلمات راهنمایHAZOP  :انسان 

 هنما برای  کلمات راHAZOP  :رویه  
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  مراحل انجامHAZOP 

 :تعیین انحرافات پارامتر 

  ترکیب هر کلمه راهنما با هر پارامتر یك انحراف را تشكیل میدهد. در واقع منظور انحراف از مقدار

طراحی شده است. نكته مهم در اینجا این است که مطمئن شویم طراحی موجود درست است. پس باید با 

 از مدارك و اطالعات از قابل قبول بودن طراحی موجود اطمینان حاصل کنیم.  استفاده

  اثرات باید در اهداف مطالعهHAZOP  معین شده باشند. اماHAZOP  یك روش کیفی است و از این

 بابت کامالً متكی به تجزیه و دانش اعضاء گروه است.

 گیری کرد باید اقدامات ودن اثرات تصمیمدر صورتیكه به دلیل اطالعات ناقص، نتوان راجع به مهم ب

بایست مستند شود و از آن گزارش تهیه مضاعفی فراهم شود تا این ابهام رفع گردد. این اقدامات می

 گردد.

 :پیشنهاد اقدام اصالحی 

  اقدامات اصالحی باید در جهت رفع علت، کاهش وخامت علت، کاهش بروز علت و رضایتمندی شغلی

ل و زمان بازنگری اقدامات در نظر گرفته شده باید مشخص گردد. این اقدامات به باشد. همچنین مسئو

 لحاظ اهمیت باید به مدیریت عالی گزارش شوند.

 پایانHAZOP : 

 در صورتیكه بررسی ترکیب تمام کلمات راهنما و پارامترها در هر مورد تمام شد به سراغ موارد بعدی می

 رویم. 

 فرآیند ام شده پنداشت. رهبر گروه باید دائماً در پی بهبود مستمر اما هیچگاه نباید کار را تمHAZOP 

تر و به روزتر اعضاء به اطالعات، همچنین توجه باشد. کامپیوتری کردن تكنیك به منظور دسترسی سریع

های علل ممكن مشكالت، توجه به فاکتورهای   های طوفان ذهنی، بكارگیری چك لیست  بیشتر به فعالیت

فرآیند ی و کمك گرفتن از مدیریت برای تصمیم گیری بهتر اقداماتی در جهت بهبود مستمر انسان

HAZOP .است 

 HAZOPبرگه چك لیست 

 تواند متفاوت باشد. اما نمونه زیر میتواند حالت برگه چك لیست معموالً بنا به نوع صنعت مورد مطالعه می

 باشد. HAZOPهای   تقریباً جامعی از چك لیست
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  مهم: پرکردن چك لیست نكتهHAZOP  باید بصورت افقی صورت گیرد یعنی بعد از تعیین انحراف و

 را کامل کنیم. HAZOPاثرات علل آن را مشخص کنیم و برای تك تك علل مطالعه 

 HAZOPجلسات 

 بایست ضوابط مربوط به زمان )تواتر(، مكان و شرکت کنندگان معین و در قبل از تشكیل جلسات می

 قید گردد.  HAZOPیی روش اجرا

  از اختیارات رهبر گروه این است که در صورتیكه یكی از اعضاء اصلی گروه غایب بود جلسات و حتی

 مطالعه را به تعویق بیاندازد تا زمانیكه آن شخص برگردد و یا جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.

 عهده دارد.به یكی از افراد حاضر در جلسه منشی گروه است که وظایف زیر را 

 های   آماده کردن برگهHAZOP 

 ها در جلسات   ثبت بحثHAZOP 

 تدارك پیش نویس گزارش جلسه  

  دستور جلسهHAZOP تواند به شكل زیر باشد:می 

  معرفی و شناساندن اعضاء و دیگر شرکت کنندگان 

  ارائه مطالبی کلی برای شرکت کنندگان موقت راجع بهHAZOP  و اهداف آن 

 قدامات اصالحی گذشته و پیگیری وضعیت آن بررسی ا 

  ارائه عملیات یا گره ای که قرار است مورد مطالعهHAZOP .قرار گیرد 

  آنالیز عملیات با روش بیان شده 

 ارزیابی شده  بندی مواردجمع 

 :HAZOPگزارش 

  کیفیت گزارشHAZOP  ات  بستگی به مهارت اعضاء دارد. با این حال گزارشات باید بر اساس جلس

HAZOP  بایست در گزارش قید های اولیه و توافقات درون گروهی می  شكل بگیرد. ارائه نتایج و یافته

گردد. قبل از تهیه گزارش نهایی پیش نویس آن به اعضاء داده شود و پس از بازنگری و ارائه توضیحات 

 گزارش نهایی تهیه شود.
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 :HAZOPمزایای 

 ها بیشتر تمرکز داشته   برای مطالعه انتخاب کنیم و روی کدام پارامتر ابتكاری بودن اینكه چه سیستمی را

 دهد.را ارائه می HAZOPباشیم نتایج متفاوتی از 

 های ممكن یك روش تكمیلی به منظور شناسایی همه ریسك 

 کند. استفاده از کلمات راهنما به تقویت طوفان ذهنی کمك زیادی می 

 های عملی بهتر و اینكه چطور آنها را بیان کنیم.  من کار و آموزشهای ای  تقویت درك نیاز برای روش 

 :HAZOPمعایب 

 .در صورتیكه بخواهیم جزئیات بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم زمان زیادی را باید صرف کنیم 

 متكی به دانش افراد 

 فرآیند در تكمیل جداول کند که غالباً افراد متخصص ماهیت این سیستم ایجاب میHAZOP  شرکت

 گیرد.داشته باشند و اکثر افراد درگیر با کار را اعم از اپراتورها، سرپرستان و کارگران ساده در بر نمی

 بندی  ریسك به دلیل کمی نبودن عدم طبقه 

 بندی  کمی در این سیستم پیش بینی نشده است. لذاهیچ گونه اولویتFMEA  تر را مدل تكامل یافته

HAZOP است از دقت الزم  به علل و اثرات مهم تر بروز خطا بكاهد. علل و اثرات ممكن دانند. تعددمی 
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 مثال برای كی HAZOP فرآیند:  

  

 شماره مدارك:                                

:بررسی تاریخ    

 :بررسیمورد  محل

 نام شخص بررسی کّنّنده:
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 مثال  HAZOP :انسان 

 د.وظیفه اپراتور تنظیم فشار و حرارت درون کوره است.همچنین اپراتور یك اپراتور کوره را در نظر بگیری

می بایست بوته حاوی فلز را به میزان یك تن پر کرده و به داخل کوره هدایت نماید.توزین توسط یك 

دقیقه اپراتور می بایست فشار کوره را تنظیم کرده و  30بعد از مدت  باسكول مجاور کوره انجام می گیرد.

 است. HAZOPا خارج سازد. هدف بررسی انحرافات اپراتور از وظیفه محوله با کمك روش بوته ر

 :شخص�مورد�مطالعه:�اپراتور�كوره�����������������زمان�مورد�مطالعه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال  HAZOP :دستورالعمل انبارش بشكه های حاوی تینر به این صورت تهیه شده است:    رویه 

 شكه روی هم تا سه ردیفقرار دادن ب -1

 نگهداری بشكه ها در دمای مطلوب-2

 ها بوسیله نوشتن کلمه تینر روی بشكهشناسایی بشكه ها -3


