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* نويســنده مســئول :فرشــید قربانــی شــهنا ،دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،قطــب
علمــی بهداشــت حرف ـهای و مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
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چکیده
مقدمــه :کنتــرل ذرات منتشــره از فرآیندهــای فــرآوری مــواد معدنــی و انتخــاب سیســتمهای اقتصــادی و
مناســب کنتــرل آلودگــی هــوا یــک امــر ضــروری اســت .ایــن مطالعــه باهــدف بررســی هزینه-ســود سیســتم
کنتــرل آلودگــی اجراشــده در واحدهــای سنگشــکن یــک شــرکت فــرآوری مــواد معدنــی و مقایســه آن بــا
پاالیــش گــر پرهزینهتــر فیلترخانــه صــورت گرفــت.
روش کار :سیســتم تهویــه مکنــده موضعــی ،مرطــوب ســازی و ســیکلون هــای بــازده بــاالی مــدل اســتایرمند با
اقتبــاس از اســتانداردها و راهنماهــای موجــود ،طراحــی و نصــب شــد .ســپس عملکــرد سیســتم مرطــوب ســازی
و تهویــه صنعتــی بــه صــورت مجــزا و تلفیقــی در کنتــرل ذرات منتشــره در هــوای محیــط کار ،مواجهــه فــردی
و انتشــار زیسـتمحیطی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در نهایــت آنالیــز هزینه-ســود ایــن سیســتم در مقایســه
بــا سیســتم پرهزینهتــر فیلتــر خانــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتههــا :بــازده سیســتم تلفیقــی در کاهــش میــزان مواجهــه فــردی و غبــار محیطــی در خــط یــک سنگشــکن
بــه ترتیــب  87و  95درصــد و در خــط دو سنگشــکن  88و  95درصــد بــود .همچنیــن غلظــت غبــار خروجــی
از سیســتم تهویــه در خــط یــک و دو سنگشــکن بــه ترتیــب  121/28 mg/m3و  112/68 mg/m3بــه دســت
آمــد .هزینــه ســاخت و راهبــری ســالیانه سیســتم تلفیقــی نســبت بــه فیلتــر خانــه بــه ترتیــب  2/17میلیــارد
ریــال و  992میلیــون ریــال کاهشیافتــه اســت و ســود ســاالنه جمـعآوری غبــار معدنــی توســط ســیکلون 518
میلیــون ریــال بــرآورد شــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده سیســتم تلفیقــی اجراشــده کاهــش قابلتوجهــی از
غبــار منتشــره در محیــط کار و محیطزیســت را داشــته اســت .همچنیــن مطابــق بــا تحلیلهــای اقتصــادی
صــورت گرفتــه ،در هزینههــای ســاخت و راهبــری ســالیانه سیســتم تلفیقــی در مقایســه بــا فیلتــر خانــه بــه
ترتیــب  73و  80درصــد صرفهجویــی شــده اســت و در کمتــر از  220روز هزینــه ســاخت و اجــرای پــروژه از
ســود جمـعآوری غبــار معدنــی توســط سیســتم تلفیقــی ،جبــران خواهــد گشــت بنابرایــن میتــوان در شــرایط
مشــابه ایــن سیســتم را بــه عنــوان یــک راهــکار مناســب و اقتصــادی پیشــنهاد داد.

مقدمه
در طــول  50ســال گذشــته بــا توســعه صنایــع در ایــران شــکلی
از یــک جامعــه صنعتــی در اســتانهای مختلــف بــه وجــود آمــده
اســت بــه طــوری کــه دههــا هــزار واحــد صنعتــی در کشــور
در حــال فعالیــت هســتند .بســیاری از ایــن صنایــع بــه علــت
مشــکالت فنــی و عــدم وجــود نیــروی کار متخصــص در خصــوص
محیطزیســت ،مــواد آالینــده را بــه شــکلهای مختلــف در
محیــط اطــراف پخــش مینماینــد [ .]1طبــق بــرآورد ســازمان

بهداشــت جهانــی ســاالنه  500هــزار نفــر پیــش از رســیدن بــه ســن
بلــوغ ،بــه علــت قــرار گرفتــن در معــرض غلظتهــای محیطــی
ذرات معلــق میمیرنــد .در بریتانیــا بــه تنهایــی ،ایــن رقــم در
حــدود  10هــزار نفــر اســت .همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی،
هزینــه ســالیانه بهداشــتی ناشــی از آلودگــی هــوا را در کشــورهای
اتریــش ،فرانســه و ســوئیس در حــدود  30میلیــارد پونــد بــرآورد
کــرده کــه مطابــق بــا  6درصــد مجمــوع میــزان مرگومیــر اســت.
در ایاالتمتحــده هزینــه ســالیانه بهداشــتی ناشــی از غلظــت ذرات،
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 1دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،قطــب علمــی بهداشــت حرف ـهای و
مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان،
ایــران
 2دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،قطــب علمــی بهداشــت حرفـهای و مرکــز تحقیقــات
علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 3اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،قطــب علمــی بهداشــت حرف ـهای ،مرکــز تحقیقــات
علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
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روش کار
مطالعــه حاضــر در دو واحــد سنگشــکن یــک شــرکت معدنــی
ســرب و روی صــورت گرفــت .مــواد معدنــی اولیــه پــس از خردایــش
و دانهبنــدی در واحــد سنگشــکن ،در فراینــد تولیــد کنســانتره
ســرب و روی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــرای کنتــرل
آالیندههــای منتشــره ناشــی از نــوار نقالههــا و ســرناها در محیــط
کار و کاهــش مواجهــه شــاغلین ،از سیســتم تهویــه موضعــی بــا
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بالــغ بــر  23میلیــارد پونــد بــرآورد شــده اســت .بــر اســاس گــزارش
بانــک جهانــی بــرآورد خســارات ســالیانه آلودگــی هــوا در ایــران
نشــان میدهــد کــه خســارت مرگومیــر ناشــی از آلودگــی هــوای
شــهری ،ســاالنه  640میلیــون دالر معــادل  0/57درصــد از تولیــد
ناخالــص داخلــی اســت [.]3 ,2
انتشــار ذرات در هــوای محیــط کار در بســیاری از فرآیندهــای
فــرآوری مــواد معدنــی اجتنابناپذیــر اســت .غبــار تولیدشــده از
فعالیتهــای معدنــی یــک موضــوع مهــم در ارتبــاط بــا تأثیــر
آن بــر ســامت انســان ،محیطزیســت ،ایمنــی و بهــرهوری
میباشــد .از مهمتریــن منابــع انتشــار غبــار در ایــن فرآیندهــا
سنگشــکنها ،ســرند هــا و نــوار نقالههــا میباشــند .موضوعــات
مربــوط بــه انتشــار غبــار تحــت تأثیــر چندیــن پارامتــر شــامل
شــرایط آب و هوایــی ،فرایندهــای مکانیکــی ،خصوصیــات مــواد
و فنآوریهــای کنتــرل میباشــد [ .]5 ,4بــا افزایــش دانــش
در مــورد اثــرات زیانبــار آالیندههــای محیطــی ،صنایــع بــا
مقــررات ســختگیرانهتری بــرای تخلیــه هــوای آلــوده ناشــی از
فعالیتهــای مختلــف بــه محیــط مواجــه میشــوند .ایــن مقــررات
بــه طــور فزاینــدهای ســختگیرانه هســتند و حــدود قانونــی انتشــار،
بــه طــور مــداوم در حــال کاهــش اســت[.]6
امــروزه اهمیــت کنتــرل آلودگــی هــوا بــا توجــه بــه بیماریهــای
مختلــف ناشــی از آلودگــی هــوا افزایــش یافتــه اســت [.]7
سیســتمهای کنتــرل غبــار یکــی از روشهــای کنتــرل مهندســی
میباشــند کــه شــرکتهای فــراوری مــواد معدنــی بــه منظــور
کنتــرل غبــار و کاهــش مواجهــه کارگــران بــا آن ،بــه طــور گســترده
مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد [ .]8مطالعــات مختلــف ،تجهیــزات
کنترلــی متنوعــی ازجملــه اســپری آب ،ســیکلون ،اســکرابر ،فیلتــر
خانــه و رســوب دهندههــای الکترواســتاتیک را جهــت کنتــرل ذرات
توصیــه نمودهانــد [ .]11-9سیســتمهای مرطــوب ســازی یکــی از
قدیمیتریــن و ســادهترین روشهــای کنتــرل ذرات در فرآیندهــای
فــرآوری مــواد معدنــی اســت ،در اکثــر فرآیندهــای فــرآوری مــواد
معدنــی از اســپری آب در محــل تولیــد و انتشــار غبــار جهــت کنتــرل
و فرونشــانی آن اســتفاده میشــود [.]12-8
از روشهــای دیگــر کنتــرل غبــار در ایــن فرآیندهــا اســتفاده از
سیســتم تهویــه موضعــی اســت .غبــار جمــع شــده توســط سیســتم
تهویــه موضعــی بایــد در اســتاندارد تعریفشــده وارد محیطزیســت
شــود .یکــی از تجهیــزات پرکاربــرد و کمهزینــه در کنتــرل و
جم ـعآوری ذرات هوابــرد ســیکلون هــا میباشــند .از مزایــای مهــم
ایــن پاالیــش گــر در مقایســه بــا ســایر تجهیــزات همچون اســکرابرها
و فیلتــر خانــه ،ســهولت تعمیــر و نگهــداری و هزینههــای ناچیــز
آن اســت .نقطهضعــف عمــده ســیکلون هــا در مقیــاس صنعتــی،
بــازده نســبتاً کــم آنهــا در جم ـعآوری ذرات ریــز میباشــد [.]13

فیلترخانــه بــه دســتهای از وســایل کنتــرل آلودگــی هــوا اطــاق
میگــردد کــه از فیلتــر و فراینــد فیلتراســیون جهــت پاالیــش هــوا
اســتفاده مینماینــد .فیلترخانــه در صــورت طراحــی صحیــح بــازده
باالیــی در حــذف ذرات هوابــرد بــا قطــری تــا حــد  0/01میکرومتــر
دارنــد [.]14
کاربــرد سیســتمهای مرطــوب ســازی ،ســیکلون و پاالیــش گرهــای
تلفیقــی در کنتــرل ذرات صنایــع مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.
مطابــق نتایــج مطالعــات مختلــف انجامشــده کاربــرد پاالیــش
گرهــای تلفیقــی در جم ـعآوری ذرات گزینــه خوبــی بــرای کنتــرل
آلودگــی در صنایعــی بــا محدودیتهــای اقتصــادی و ف ّنــاوری
قدیمــی هســتند [ .]15-9نظــر بــه هزینههــای نســبتاً زیــاد اولیــه
و نیــز هزینههــای عملیاتــی روشهــای مختلــف کنتــرل آلودگــی و
عــدم بازگشــت ســرمایه در بعضــی از واحدهــای صنعتــی ،قســمت
بازیافــت و کنتــرل آالیندههــا و خصوصــاً بخــش کنتــرل آلودگــی
هــوا بــه بخشــی زائــد و بــا بــار اقتصــادی بیبازگشــت تبدیلشــده
اســت .ازاینروســت کــه تــاش عمــدهٔ محققــان زمینههــای
بهداشــت حرفــهای و محیطزیســت در ســالهای اخیــر ،نهتنهــا
متوجــه ابــداع روشهــای جدیــد در تصفیــه ،بلکــه متوجــه یافتــن
روشهــای کمهزینهتــر در ایــن زمینــه شــده اســت [ .]6یکــی از
راهبردهــای موجــود در مدیریــت آلودگــی هــوا ،راهبــرد مبتنــی بــر
آنالیــز هزینه-ســود میباشــد .در ایــن راهبــرد ســعی بــر آن اســت تــا
بــا ارزیابــی روشهــای مختلــف کنتــرل آلودگــی هــوا ،فوایــد ناشــی
از کنتــرل آن و همچنیــن بــرآورد و مقایســه هزینــه ایــن روشهــا،
بهتریــن گزینــه کنترلــی کــه از لحــاظ هزینــه نیــز مقــرون بــه صرفــه
بــوده بــرای شــرایط مــورد نظــر انتخــاب گــردد [ ]1بــا توجــه بــه
حجــم قابلتوجــه غبــار منتشــره از منابــع آالینــده در صنعــت مــورد
مطالعــه ،پیشبینــی میشــود کــه بــرای تصفیــه غبــار جمــعآوری
شــده از منابــع ،نیــاز بــه غبارگیرهــای پرهزینهتــری همچــون فیلتــر
خانــه باشــد کــه دارای هزینههــای قابلتوجــه ســاخت و راهبــری
اســت .هــدف از ایــن مطالعــه طراحــی سیســتم تلفیقــی مرطــوب
ســازی بــا پاالیــش گــر ســیکلون جهــت کنتــرل ذرات منتشــره از
منابــع مولــد آالینــده دو خــط سنگشــکن و مقایســه هزینه-ســود
ایــن سیســتم بــا پاالیــش گــر پرهزینهتــر فیلتــر خانــه میباشــد.

بابائی و همکاران

 ،Gهزینه سالیانه راهبری و تعمیرات
 ،Aهزینه برق
 ،Bهزینه آب مصرفی
 ،Cهزینه سوخت
 ،Dهزینه تعمیرات
برای فیلترخانه ،رابطه باال به صورت زیر خالصه میشود:
G=A+D

زیرا  0 = Bو  0 = Cمیباشند.
و بــرای سیســتم تلفیقــی مرطــوب ســازی و تهویــه صنعتــی بــه
صــورت زیــر میباشــد:
G=A+B+D
هزینــه بــرق مصرفــی در سیســتم تلفیقــی شــامل هزینــه بــرق

پمــپ آب و هواکــش سیســتم تهویــه بــود و هزینــه بــرق مصرفــی
فیلترخانــه شــامل هزینــه بــرق کمپرســور هــوا و هواکــش در نظــر
گرفتــه شــد کــه کل هزینههــای بــرق مصرفــی بــر اســاس تــوان
مصرفــی تجهیــزات و مــدت زمــان کارکــرد ســالیانه محاســبه گردیــد.
همچنیــن هزینــه آب مصرفــی سیســتم تلفیقــی بــر اســاس دبــی
سیســتم اســپری آب و مــدت زمــان کارکــرد ســالیانه محاســبه
گردیــد .هزینــه تعمیــرات سیســتم تلفیقــی بــر اســاس اطالعــات
مربوطــه شــامل هزینــه کارکــرد کارکنــان ،تجهیــزات مصرفــی،
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اقتبــاس از اســتانداردهای ( )20-50-VSو ( )01-99-VSکمیتــه
تهویــه صنعتــی آمریــکا [ ]16و بــرای سنگشــکنها از منابــع
و راهنماهــای معتبــر اســتفاده شــد[ .]5روش محاســبات سیســتم
تهویــه طبــق روش فشــار ســرعت کــه توســط کمیتــه تهویــه
صنعتــی آمریــکا معرفــی شــده اســت ،انتخــاب گردیــد [.]16
بــه منظــور انتخــاب پاالیــش گــر مناســب و اقتصــادی ،غلظــت و
انــدازه ذرات غبــار در محیــط کار مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در
گام بعــدی بــا توجــه بــه غلظــت و انــدازه ذرات روشهــای مختلــف
تصفیــه ذرات کــه قابلاجــرا بودنــد مــورد بررســی قــرار گرفــت .در
ارتبــاط بــا پاالیــش گــر ،از اســکرابر بــه دلیــل از دســت دادن مــواد
بــاارزش بازیافتــی و ســود حاصــل از جمــعآوری غبــار ،اســتفاده
نشــد ،همچنیــن کاربــرد رســوب دهندههــای الکترواســتاتیک بــا
توجــه بــه هزینههــای بــاال و مالحظــات فنــی ،خــارج از تــوان
شــرکت بــود .فیلتــر خانــه و سیســتم تلفیقــی ســیکلون و مرطــوب
ســازی دو گزینـهای بــود کــه بــرای کنتــرل آلودگــی ایــن شــرکت در
نظــر گرفتــه شــد .در نهایــت پــس از طراحــی و بــرآورد هزینههــای
ســاخت و راهبــری ایــن دو گزینــه ،سیســتم تلفیقــی بــه دلیــل
هزینههــای پاییــن ســاخت و راهبــری ،انتخــاب گردیــد.
بــه منظــور طراحــی سیســتم مرطــوب ســازی عوامــل مؤثــر بــر
ایــن سیســتمها شــامل انــدازه ذرات و قطــرات اســپری شــده،
نــوع و الگــوی پاشــش قطــرات و زاویــه پاشــش مطابــق راهنماهــای
موجــود تعییــن شــد [ .]17-12گام اول در طراحــی ســیکلونها،
انتخــاب مــدل ســیکلون بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــود .پــس
از بررســیهای صــورت گرفتــه از ســیکلون بــازده بــاالی مــدل
اســتایرمند اســتفاده گردیــد و ابعــاد هندســی آن مشــخص گردیــد.
پــس از اجــرای ایــن سیســتم ،مواجهــه فــردی ،انتشــار در محیط کار
و محیطزیســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
بــه منظــور تعییــن توزیــع ســایز و بــار جرمــی غبــار در ســایز
بندیهــای متفــاوت از دســتگاه Portable Dust Monitor
مــدل  1/108-Grimmاســتفاده شــد .جهــت تعییــن غبــار
قابــل استنشــاق و کل محیــط کار از روش  NIOSH0600و
 NIOSH0500اســتفاده گردیــد .مــواد و تجهیــزات مــورد اســتفاده
شــامل پمــپ نمونهبــرداری مــدل  PCXR3-224ســاخت شــرکت
 SKCانگلســتان ،ســیکلون نایلونــی ،نگهدارنــده دوبخشــی فیلتــر
مــدل  Close Faceو فیلترهــای  PVCبــا قطــر  25 mmو
 37 mmبــود[ .]18نمونهبــرداری داخــل کانــال جهــت ارزیابــی
عملکــرد ســیکلون مطابــق اســتاندارد  3405-BSانجــام شــد [.]19
نمونهبــرداری بــه منظــور تعییــن تراکــم وزنــی ذرات در دو ایســتگاه
قبــل و بعــد از ســیکلون و در  4نقطــه بــه روش نمونهبــرداری
ایزوکینتیــک و بــا اســتفاده از پمــپ نمونهبــرداری و فیلتــر PVC
صــورت گرفــت.

نمونهبــرداری جهــت تعییــن غبــار قابــل استنشــاق و کل محیــط کار
در  4حالــت (بــدون هیــچ سیســتم کنترلــی ،فعــال بــودن سیســتم
مرطــوب ســازی بــه تنهایــی ،فعــال بــودن سیســتم تهویــه بــه
تنهایــی و فعــال بــودن سیســتم تلفیقــی مرطــوب ســازی و تهویــه
صنعتــی) صــورت گرفــت .تعــداد نمونههــای فــردی و محیطــی در
هــر وضعیــت  3نمونــه بــود کــه در مجمــوع در هــر خــط سنگشــکن
 24نمونــه گرفتــه شــد .همچنیــن بــرای تعییــن بــازده پاالیــش گــر
در هــر حالــت (فعــال بــودن سیســتم تهویــه بــه تنهایــی و فعــال
بــودن سیســتم تلفیقــی تهویــه و مرطــوب ســازی)  3نمونــه گرفتــه
شــد .کــه در مجمــوع در هــر خــط سنگشــکن  12نمونــه مــورد
ســنجش قــرار گرفــت.
در ارتبــاط بــا ارزیابــی هزینههــای اجرایــی و راهبــری پــروژه از مــدل
هزینــه تجهیــزات اســتفاده گردیــد .ایــن مــدل یــک روش ســادهای
بــه منظــور بــرآورد هزینههــای مرتبــط بــا تجهیــزات کنتــرل
آلودگــی هــوا میباشــد .بــر اســاس ایــن مــدل در مطالعــه حاضــر دو
نــوع هزینــه شــامل هزینــه ســاخت و هزینــه راهبــری تجهیــزات در
نظــر گرفتــه شــد .بــه منظــور تعییــن هزینــه راهبــری ،ایــن هزینــه
بــه دو بخــش راهبــری و تعمیــرات تقســیم شــد ،کــه بــا اســتفاده از
رابطــه کلــی زیــر محاســبه گردیــد [:]14
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مــدت زمــان متــداول تعمیــرات در مــاه و بــا اســتفاده از رابطــه زیــر
محاســبه گردیــد:
)M = (T)(W)(C) + (S
 ،Mهزینه سالیانه تعمیرات (ریال)

)(N)(P)(S) + (T)(W)(C
Q

=M

 ،Mهزینــه ســالیانه تعمیــرات (ریــال بــر هــر فــوت مکعــب جریــان
هــوا)
 ،Nتعداد کیسهها
 ،Pتعویض سالیانه کیسه صافی ()%
 ،Sهزینه تعویض کیسه صافی (ریال)
 ،Tزمان متداول تعمیرات (ساعت در هفته)
 ،Wتعداد هفتههای زمان کارکرد
 ،Cهزینه کارکرد کارکنان در هر ساعت
 ،Qدبی جریان هوا (فوت مکعب بر دقیقه)
در نهایــت هزینــه کل ســالیانه از رابطــه زیــر بــه دســت میآیــد
[:]14
T=G+X+Y
در این رابطه:

 ،Tهزینه کل سالیانه (ریال)
جدول  :1ابعاد هندسی سیکلون استایرمند
DC
ابعاد
اندازه ()m
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یافته ها
میــزان دبــی هــوای مــورد نیــاز بــرای خــط سنگشــکن یــک CFM
 13193و بــرای خــط دوم سنگشــکن  13270 CFMبــرآورد شــد.
بــا توجــه بــه مشــابه بــودن منابــع و تجهیــزات انتشــار آلودگــی،
سیســتم تلفیقــی در هــر واحــد سنگشــکن شــامل دو اســپری آب
و ســه ســیکلون بــازده بــاال (اســتایرمند) بــود .سیســتم مرطــوب
ســازی بــا در نظــر گرفتــن عوامــل مؤثــر در بــازده آن تعبیــه شــد.
در ایــن مطالعــه در هــر خــط سنگشــکن از  2نــازل مخروطــی بــا
دبــی  3/2لیتــر بــر دقیقــه اســتفاده شــد .سیســتم تهویــه صنعتــی
طراحــی و اجــرا شــد .بــا توجــه بــه اینکــه دبــی هــوا در دو خــط
سنگشــکن اختــاف چندانــی نداشــت ابعــاد هندســی ســیکلون
یکســان بــود .ایــن ابعــاد در جــدول  1نشــان دادهشــده اســت .غلظت
غبــار کل و قابــل استنشــاق در چهــار حالــت ذکرشــده در خــط یــک
و دو سنگشــکن در جــدول  2نشــان دادهشــده اســت .همچنیــن
غلظــت غبــار داخــل کانــال در دو حالــت ذکرشــده در هــر خــط در
جــدول  3ارائــه گردیــده اســت.
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جدول  :2نتایج سنجش غبار قابل استنشاق و کل در محیط کار
بدون هیچگونه
سیستم کنترلی

فعال بودن سیستم
مرطوب سازی به تنهایی

فعال بودن سیستم
تهویه به تنهایی

فعال بودن هر دو سیستم
مرطوب سازی و تهویه صنعتی

نوع سیستم

غلظت غبار قابل استنشاق
()mg/m3

15/87 ± 2/26

7/41 ± 41

4/36 ± 1/07

1/91 ± 0/42

غلظت غبار کل ()mg/m3

62/09 ± 9/91

33/5 ± 4/38

16/20 ± 3/06

2/985 ± 0/71

خط یک سنگشکن

خط دو سنگشکن

44

غلظت غبار قابل استنشاق
()mg/m3

14/02 ± 1/59

6/44 ± 0/56

3/75 ± 0/68

1/60 ± 0/39

غلظت غبار کل ()mg/m3

59/64 ± 7/94

30/46 ± 2/20

14/28 ± 1/30

2/87 ± 0/26
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 ،Tزمان متداول تعمیرات (ساعت در هفته)
 ،Wتعداد هفتههای زمان کارکرد
 ،Cهزینه کارکرد کارکنان در هر ساعت
 ،Sهزینه تجهیزات مصرفی (ریال)
هزینــه تعمیــرات ســالیانه فیلترخانــه بــر اســاس رابطــه زیــر محاســبه
گردید [:]14

 ،Gهزینه سالیانه برای تعمیرات و راهبری
 ،Xهزینــه ســالیانه ســاخت ( 18درصــد هزینــه اولیــه ســاخت در
فیلترخانــه)
 ،Yهزینــه اســتهالک ســرمایه ( 6/67درصــد هزینــه اولیــه ســاخت
در فیلترخانــه)
هزینــه ســالیانه ســاخت ( )Xو هزینــه اســتهالک ( )Yدر سیســتم
تلفیقــی مطالعــه حاضــر در مجمــوع حداکثــر  5درصــد هزینــه
ســاخت در نظــر گرفتــه شــد [ .]14در نهایــت هزینههــای ایــن دو
سیســتم مقایســه و ســودهای مســتقیم و غیرمســتقیم پروژه بررســی
گردیــد.

بابائی و همکاران
جدول  :3نتایج سنجش غبار داخل سیستم تهویه
فعال بودن سیستم تهویه به تنهایی
قبل سیکلون

فعال بودن هر دو سیستم مرطوب سازی و تهویه صنعتی
قبل سیکلون

بعد سیکلون

خط یک سنگشکن (1619/49 ± 164/52 2574/23 ± 328/67 )mg/m3

1346/16 ± 97/68

121/28 ± 14/26

1407/08 ± 126/19 2341/54 ± 298/08

1238/97 ± 61/24

112/68 ± 16/01

خط دو سنگشکن ()mg/m3

بعد سیکلون
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تصویر  :1مقایسه بازده سیستم دو خط سنگشکن در کاهش مواجهه فردی ،انتشار محیطی و زیستمحیطی
جدول  :4جزئیات هزینههای طراحی ،ساخت و تجهیزات سیستم مرطوب سازی و سیکلون
تجهیزات

پمپ آب ،نازل و لوله آب

هود و کانال

سیکلون

هواکش

هزینه طراحی

جمع کل هزینهها

30

300

150

200

100

780

هزینه (میلیون ریال)

جدول  :5جزئیات هزینههای طراحی ،ساخت و تجهیزات اتاقک کیسهای
تجهیزات
هزینه (میلیون
ریال)

صافیهای کیسهای زیرساخت و اتاقک و نصب هود و کانال کمپرسور هوا هواکش هزینه طراحی
1/ 600

250

تصویــر  1نمــودار بــازده سیســتم مرطــوب ســازی و تهویــه
صنعتــی را بــه صــورت مجــزا و تلفیقــی در کاهــش مواجهــه
فــردی ،انتشــار ذرات در محیــط کار و انتشــار زیس ـتمحیطی
در هــر دو خــط سنگشــکن نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه محاســبات مربــوط بــه طراحــی فیلتــر خانــه چنانچــه
از ایــن سیســتم بــه منظــور کنتــرل ذرات منتشــره اســتفاده
میگردیــد بــرای خــط یــک و دو سنگشــکن بــه ترتیــب بــه تعــداد
 175و  174کیســه فیلتــر بــا قطــر  15 cmو ارتفــاع  2/5 mنیــاز
بــود .ایــن محاســبات بــه منظــور مقایســه فیلترخانــه بــا سیســتم

300

400

300

100

جمع کل هزینهها
2/ 950

تلفیقــی اجراشــده صــورت گرفــت .طبــق محاســبات و بــرآورد
هزینههــای بــه دســت آمــده ،هزینــه طراحــی و ســاخت و تجهیــزات
ســه دســتگاه ســیکلون اســتایرمند بــازده بــاال بــرای هــر خــط و
سیســتم مرطــوب ســازی (هزینههــای هــود ،کانــال ،ســیکلون هــا،
هواکــش ،پمــپ ،نــازل و لولــه آب) بــرای دو خــط سنگشــکن 780
میلیــون ریــال شــد .هزینــه طراحــی و ســاخت و تجهیــزات اتاقــک
کیس ـهای (هزینههــای صافــی کیس ـهای ،هواکــش ،کمپرســور هــوا،
زیرســاخت ،اتاقــک کمپرســور ،کابــل بــرق ،لولهکشــی بــاد ،هــود و
کانــال) در دو خــط سنگشــکن  2/95میلیــارد ریــال بــرآورد شــد.
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مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95
جدول  :6مقایسه هزینههای سالیانه سیستم تلفیقی مرطوب سازی و تهویه صنعتی با فیلترخانه (میلیون ریال)
هزینه ساخت و استهالک سالیانه

هزینه راهبری

هزینه تعمیرات

کل هزینه سالیانه

نوع سیستم
سیستم تلفیقی مرطوب سازی و تهویه صنعتی

39

204

8

251

اتاقک کیسهای

728

442

74

1/ 244

نوع سود و سود
مستقیم
بازیافت مواد باارزش از دست رفته
کاهش هزینههای راهبری و تعمیرات در مقایسه با سیستمهای پرهزینهتر مانند اتاقک کیسهای
غیرمستقیم
کاهش تعمیرات و خرابی دستگاهها مانند الکتروموتورها در اثر غبار
کاهش هزینههای بهداشتی و بیماری کارکنان و غرامتهای ناشی از آن با توجه به اینکه در غبار هوای کارگاه غلظت باالیی از کوارتز بود و همچنین
کاهش شکایات سازمانهای مربوطه
کاهش هزینههای زیستمحیطی و شکایات سازمانهای مربوطه
کاهش هزینههای در ارتباط با ایمنی محیط کار و حوادث با توجه به اینکه تراکم باالی غبار موجود در محیط کار منجر به حوادث جانی و مالی میگردد
و همچنین افزایش بهرهوری
کاهش شکایات مردمی با توجه به کنترل غبار زیستمحیطی
جدول  :8سود مستقیم از مواد جمعآوری شده به وسیله سیستم تهویه صنعتی
قیمت هر تن غبار جمع شده به وسیله تهویه
صنعتی (میلیون ریال)
1/5

کارکرد سالیانه
(روز)

مواد معدنی جمعآوری شده در هرروز در دو
خط سنگشکن (تن)

جمع کل سود (میلیون
ریال)

144

2/4

518/4

جزئیــات هزینههــای طراحــی ،ســاخت و تجهیــزات بــرای سیســتم
تلفیقــی اجراشــده و اتاقــک کیســهای در جــداول  4و  5ارائهشــده
اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده بــا اجــرای ایــن سیســتم
تلفیقــی بالــغ بــر  2/17میلیــارد ریــال از هزینــه ســاخت و 992
میلیــون ریــال از هزینههــای راهبــری و تعمیــرات ســالیانه
در مقایســه بــا فیلترخانــه صرفهجویــی شــده اســت .مقایســه
هزینههــای ســالیانه سیســتم تلفیقــی مرطــوب ســازی و تهویــه
صنعتــی بــا فیلترخانــه در جــدول  6ارائــه گردیــده شــده اســت.
ســودهای حاصــل از کنتــرل آلودگــی در ایــن پــروژه شــامل
ســود مســتقیم و غیرمســتقیم سیســتم کنترلــی میباشــد کــه
در جــدول  7بــه آن اشارهشــده اســت .روزانــه حــدود 1200
کیلوگــرم غبــار در هــر خــط توســط ســیکلون هــا جم ـعآوری
میشــود .در جــدول  8ســود مســتقیم از مــواد جمــعآوری
شــده بــا توجــه بــه  3456ســاعت کارکــرد ســالیانه ( 144روز
کارکــرد ســالیانه) ارائــه گردیــده اســت.
46

بحث

در مطالعــه حاضــر بــه بررســی کنتــرل غبــار هــوا در دو واحــد
سنگشــکن یــک شــرکت معدنــی و مقایســه هزینه-ســود
سیســتم اجراشــده بــا پاالیــش گــر فیلترخانــه پرداختــه شــده
اســت .در ارتبــاط بــا اســتانداردهای مــورد اســتفاده در ایــن
مطالعــه بــه منظــور طراحــی سیســتم تهویــه مکنــده موضعــی
بــا مطالعـهای کــه مهریــزی و همــکاران و همچنیــن مطالعــات
مشــابهی کــه قربانــی و بهرامــی انجــام دادهانــد ،مــورد مقایســه
و تطبیــق قرارگرفتــه اســت [.]22-20
در صنعــت مــورد بررســی بــا توجــه بــه اینکــه تراکــم غبــار
بســیار بــاال بــوده ،سیســتمهای تهویــه مؤثرتریــن روش جهــت
کنتــرل غبــار منتشــره بــود .بــا توجــه بــه اندازهگیریهــای
صــورت گرفتــه ،بــه دلیــل تراکــم بســیار بــاالی ذرات منتشــره
ناشــی از منابــع آالینــده و همچنیــن نیــاز بــه بازیافــت مجــدد
ذرات کــه بــرای صنعــت مــورد مطالعــه ارزش اقتصــادی
داشــتند ،بهتریــن و کمهزینهتریــن وســیله ،اســتفاده از

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 20:12 +0430 on Monday June 25th 2018

جدول  :7سودهای مستقیم و غیرمستقیم سیستم تلفیقی مرطوب سازی و تهویه صنعتی

بابائی و همکاران
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سیســتم تلفیقــی مرطــوب ســازی و ســیکلون بــازده بــاال بــود.
مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده سیســتم مرطــوب ســازی
نقــش مؤثــری در پیشــگیری از تولیــد غبــار و حــذف ذرات
هوابــرد دارد .بــازده سیســتم مرطــوب ســازی در حــذف ذرات
کل و قابــل استنشــاق بــه ترتیــب بیــش از  53و  46درصــد
بــود .نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن
زمینــه مطابقــت دارد.
 Gottesfeldو همکارانــش در مطالعـهای از اســپری آب جهــت
کاهــش ذرات قابــل استنشــاق ســیلیس در سنگشــکنها
اســتفاده کردنــد .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه ایــن سیســتم
میتوانــد تأثیــر مثبتــی بــر ســامت کارکنــان ایــن صنعــت
داشــته باشــد [ .]23همچنیــن  Prostanskiمطالعــهای بــا
عنــوان کاربــرد سیســتم اســپری آبوهــوا بــه منظــور بهبــود
کنتــرل ذرات در معــادن انجــام داد .نتایــج مطالعــه نشــان
داد سیســتمهای اســپری آب بــرای معادنــی بــا تراکــم غبــار
منتشــره بــاال مؤثــر هســتند همچنیــن در ایــن مطالعــه بــازده
حــذف ذرات معلــق کل  %42بــه دســت آمــده بــود [ .]24در
مطالعــه حاضــر سیســتم مرطــوب ســازی نقــش مؤثــری در
افزایــش بــازده سیســتم تلفیقــی داشــت بااینحــال اســتفاده
از ایــن سیســتم بــه صــورت منفــرد در فرآیندهایــی بــا تراکــم
غبــار بــاال کافــی نیســت .جهــت پاالیــش ذرات جمــعآوری
شــده از ســه دســتگاه ســیکلون بــازده بــاالی مــدل اســتایرمند
در هــر خــط مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،دلیــل اســتفاده از
ایــن مــدل ســیکلون آن اســت کــه بیشتریــن بــازده را در
حــذف ذرات نســبت بــه ســایر مدلهــا دارد .بــازده سیســتم
تهویــه صنعتــی بــا توجــه بــه نتایــج اندازهگیــری در حــذف
ذرات کل و قابــل استنشــاق در بــه ترتیــب بیــش از  73و
 72درصــد بــود .در گزارشــی کــه توســط  EPAمنتشرشــده
اســت ،پیشــنهاد گردیــده اســت کــه بــه هنــگام تراکــم بــاالی
ذرات در محیــط و نیــز زمانــی کــه دبــی جریــان ورودی بــه
ســیکلون ،بــاال باشــد ،بــه منظــور دســتیابی بــه بــازده باالتــر
در جمــعآوری ذرات بــا ســایزهای مختلــف ،از ســیکلونهای
مــوازی اســتفاده شــود [.]25
قربانــی و همــکاران در مطالع ـهای مشــابه بــه منظــور کنتــرل
غبــار واحــد خردایــش یــک صنعــت کربــور سیلیســیم از
ســیکلون هــای بــازده بــاالی اســتایرمند اســتفاده کردنــد.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه پاالیــش گــر ســیکلون نقــش
بســیار مؤثــری در کنتــرل آلودگــی هــوای محیــط کار و انتشــار
زیس ـتمحیطی دارنــد [ .]21همچنیــن  Gopaniو همــکارش
در مطالعــهای در صنعــت ســیمان بــه منظــور جمــعآوری
ذرات از ســیکلون بــازده بــاالی مــدل اســتایرمند اســتفاده

کردنــد .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه بــازده کل ذرات 91/1
درصــد بــود [ .]26در مطالع ـهای دیگــر کــه توســط قربانــی و
همــکاران جهــت کنتــرل ذرات در کــوره ذوب یــک شــرکت
تولیــد فــوالد آلیــاژی انجــام دادنــد میانگیــن بــازده ســیکلون
هــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه  %73گزارششــده
اســت [ .]27قربانــی و همــکاران مطالعــهای جهــت کنتــرل
آالیندههــای هــوا در یــک شــرکت معدنــی انجــام دادنــد .در
ایــن مطالعــه بــه دلیــل تراکــم بســیار بــاالی ذرات منتشــره ،از
چهــار ســیکلون مــوازی بــرای دو کــوره ذوب اســتفاده گردیــد.
نتایــج بــه دســت آمــده از ســنجش میــزان ذرات نشــان داد کــه
بــازده ســیکلونهای مــوازی مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه
 %94میباشــد [ .]15مطالعــه حاضــر بــا مطالعــات ذکرشــده
در ایــن زمینــه مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت .دلیــل
اختــاف بــازده سیســتم در ایــن مطالعــه بــا مطالعات ذکرشــده
تراکــم غبــار ،قطــر و دانســیته ذرات بــود .بــا توجــه بــا نتایــج
اندازهگیــری کاربــرد تــوأم سیســتم مرطــوب ســازی و تهویــه
صنعتــی ،منجــر بــه بهبــود بــازده جم ـعآوری غبــار میگــردد.
بطوریکــه بــازده ایــن سیســتم تلفیقــی در حــذف ذرات کل
بیــش از  95درصــد و بــرای ذرات قابــل استنشــاق بیــش از
 87درصــد بــه دســت آمــد .همچنیــن غلظــت خروجــی ذرات
زیســتمحیطی کــه کمتــر از حــد مجــاز اســتانداردهای
زیســتمحیطی بــود.
 Ahujaباهــدف تأثیــر مرطــوب ســازی دیــواره ســیکلون
بــر بــازده جمــعآوری آن مطالعــهای انجــام داد کــه نتایــج
مطالعــه نشــان داد رطوبــت دهــی دیــواره ســیکلون تأثیــر
مثبتــی در افزایــش بــازده ســیکلون دارد بطوریکــه بــازده
ذرات  1-3میکرومتــر را حــدود  30درصــد افزایــش میدهــد
[ .]28نتایــج ایــن مطالعــه در ارتبــاط بــا بــازده سیســتمهای
تلفیقــی بــا نتایــج مطالعــات قربانــی و بهرامــی کــه از سیســتم
تلفیقــی ســیکلون و اســکرابر مــه پــاش بــا بــازده بیــش از
 %90استفادهشــده بــود ،مطابقــت دارد .همچنیــن طبــق
نتایــج گزارششــده غلظــت زیس ـتمحیطی خروجــی در ایــن
مطالعــات کمتــر از مقادیــر مجــاز ( )150 mg/m3ارائهشــده
توســط ســازمان محیطزیســت ایــران میباشــد [.]29-21
مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده از هزینــه ســاخت و اجــرای
پــروژه سیســتم تلفیقــی تهویــه صنعتــی و مرطــوب ســازی در
مقایســه بــا فیلترخانــه در دو خــط سنگشــکن ،در مجمــوع
بالــغ بــر  73درصــد در ایــن هزینههــا صرفهجویــی صــورت
گرفتــه اســت .همچنیــن طــی بررس ـیهای صــورت گرفتــه در
ارتبــاط بــا هزینــه راهبــری و تعمیــرات سیســتم تلفیقــی در
مقایســه بــا فیلترخانــه ،بــا اجــرای ایــن پــروژه ،ســالیانه حــدود
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بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه اســتفاده از سیســتم تلفیقــی
اجراشــده نقــش مؤثــری در کاهــش غبــار هــوای ایــن شــرکت
فــرآوری مــواد معدنــی داشــته اســت .ایــن سیســتم تلفیقــی
غبارگیــر از نظــر هزینههــای ســاخت ،راهبــری ،تعمیــرات
و مالحظــات مصــرف انــرژی نســبت بــه اتاقــک کیســهای
مقــرون بــه صرفهتــر بــوده و بــر ایــن اســاس اســتفاده از
ایــن سیســتم تلفیقــی در فرایندهــای مشــابهی کــه نیــاز بــه
سیســتمی اقتصــادی دارنــد ،پیشــنهاد میگــردد .انتظــار
مـیرود بــا اجــرای ایــن مطالعــه ،بــا کاهــش غبــار خروجــی از
ایــن صنعــت و بازیافــت غبــار توجیــه اقتصــادی مناســبی بــرای
طــرح فراهــم گــردد.
سپاسگزاری

از مدیــران و کارکنــان شــرکت معدنــی کــه جهــت اجــرای ایــن
پژوهــش همــکاری الزم را بــا مــا داشــتهاند ،کمــال تشــکر و
قدردانــی را داریــم .ایــن مقالــه حاصــل پایاننامــه کارشناســی
ارشــد بــا عنــوان “ طراحــی ،اجــرا و ارزیابــی سیســتم مرطــوب
ســازی و تهویــه صنعتــی جهــت کنتــرل ذرات منتشــره از
واحدهــای سنگشــکن در یــک شــرکت معدنــی” اســت کــه
بــا حمایــت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی ،درمانــی همــدان (شــماره طــرح
 )9312186799اجــرا شــده اســت.
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 80درصــد صرفهجویــی اقتصــادی خواهــد داشــت .در ارتبــاط
بــا مالحظــات مصــرف انــرژی کــه یکــی از دغدغههــای اصلــی
کشــورهای درحالتوســعه و بــه خصــوص ایــران میباشــد
سیســتم تلفیقــی اجراشــده بــه طــور فــراوان ای باعــث کاهــش
ایــن امــر مهــم گردیــده اســت .ســهم قابلتوجــه هزینــه
راهبــری و تعمیــرات فیلترخانــه مربــوط بــه هزینــه اســتهالک
ســالیانه ایــن نــوع از پاالیــش گرهاســت کــه بــه طبــع آن
هزینههــای باالیــی از تعمیــرات و اصــاح دوبــاره سیســتم
را بــرای کارفرمایــان خواهــد داشــت .ایــن در صورتــی اســت
کــه سیســتم تلفیقــی اجراشــده ســهم ناچیــزی در ارتبــاط بــا
اســتهالک و تعمیــرات خواهــد داشــت و گزینــه اقتصــادی و
مناســبی بــرای شــرکتهای مشــابه میباشــد.
ســود حاصــل از سیســتم اجراشــده همــان طــور کــه در جــدول
 7اشارهشــده اســت شــامل ســودهای مســتقیم و غیرمســتقیم
حاصــل از کنتــرل آلودگــی میباشــد .ســودهای مســتقیم
پــروژه بــا توجــه بــه نتایــج ارائهشــده قابلمحاســبه بــود ولــی
ســودهای غیرمســتقیم کــه تعــداد قابلتوجهــی از ســودهای
ایــن پــروژه را شــامل میشــود بــه دلیــل نبــود اطالعــات
دقیــق بــه ســختی قابلمحاســبه اســت .بااینحــال بــه نظــر
میرســد ســودهای مســتقیم پــروژه در مقابــل ســودهای
غیرمســتقیم آن ناچیــز بــوده و درصورتیکــه ســودهای
غیرمســتقیم قابلمحاســبه باشــند میتــوان بســیاری از
شــرکتهای مشــابه ایــن مطالعــه را مجــاب بــه کنتــرل
آلودگــی منابــع آالینــده خــود نمــود.
بــا توجــه بــه جــدول  ،8در کمتــر از  220روز هزینــه ســاخت
و اجــرای پــروژه از ســود جمــعآوری غبــار معدنــی توســط
سیســتم کنترلــی اجراشــده ،جبــران خواهــد گشــت .ایــن در
صورتــی اســت کــه قبــل از کنتــرل آلودگــی ،ســاالنه مقــدار
قابلتوجهــی از غبــار مــواد معدنــی هوابــرد مشــکالت فراوانــی
را ســبب میشــد .در ارتبــاط بــا هزینه-ســود مطالعــه
حاضــر  Chenو همکارانــش مطالعــهای بــه منظــور بررســی
هزینه-ســود پاالیــش گرهــای ســیکلون و الکتروســیکلون
انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه هزینــه ســرمایهگذاری
و ســاخت ســیکلون کمتــر از پاالیــش گــر الکتروســیکلون
میباشــد .بااینحــال هزینههــای عملیاتــی (افــت فشــار،

دبــی ،بــرق مصرفــی ،مصــرف انــرژی و  )...ســیکلون بیشــتر از
الکتروســیکلون میباشــد [ ]30همچنیــن در مطالع ـهای دیگــر
 Deshssesو همــکار وی از یــک راکتــور بیولوژیکــی جدیــد
بــه منظــور کنتــرل آلودگــی و مقایســه هزینه-ســود اســتفاده
کردنــد .نتایــج مطالعــات آنهــا نشــان داد کــه هزینههــای
ســرمایهگذاری ایــن سیســتم نســبت بــه فنآوریهــای
دیگــر مثــل بیوفیلتراســیون و اکســیدکنندههای کاتالیســتی
و حرارتــی کمتــر اســت بااینحــال هزینههــای عملیاتــی
سیســتم بیشــتر بــود کــه دلیــل آن نیــاز سیســتم بــه مــواد
شــیمیایی متنوعــی بــه منظــور اثربخشــی بهتــر نســبت بــه
فنآوریهــای دیگــر بــود [.]31
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are a major part of occupational diseases
in working environments. The aim of this study was to evaluate the risk factors of
musculoskeletal disorders by the Muscle Fatigue Assessment (MFA) method. This study
also sought to determine the effects of an ergonomic intervention on the mentioned risk
in an assembly industry.
Methods: This study was conducted on 15 people working in the assembly line. Medical
records of assembly line workers were reviewed and Nordic Musculoskeletal Questionnaires
(NMQ) after one year of intervention. Activities of these workers in the assembly line were
evaluated by the Muscle Fatigue Assessment method (MFA) and workers were given the
necessary training. Data were analyzed using the SPSS-16 software.
Results: The initial evaluations showed that neck, back, leg and knee, respectively in 6.67,
20 and 13.33% were in "very high" priority corrective measures. Re-assessments after the
intervention showed that percentage of people with musculoskeletal disorders in the neck
in the "very high" corrective actions changed to zero. The percentage of organs, with "high"
corrective actions before the intervention, was greatly reduced. For example, a reduction
was recorded around the waist from 60% to 33.33% and neck from 53% to 26.27% after the
intervention. A total of 30 cases of abnormalities were detected before the intervention,
and after the intervention this number reduced to 11.
Conclusions: According to MFA score, risk of musculoskeletal disorders was reduced by
intervention in this industry and according to Questionnaire, prevalence of musculoskeletal
disorders was also significantly reduced.

