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چکیده
مقدمــه :گردوغبــار قابــل اشــتعال ذراتــی هســتند کــه وقتــی در هــوا تحــت شــرایط خاصــی پراکنــده
میشــوند خطــر انفجــار را بــه همــراه دارنــد .پراکندگــی ذرات گردوغبــار در مقــدار و غلظــت کافــی میتوانــد
ســبب احتــراق ســریع و انفجــار شــود .هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک گردوغبــار قابــل اشــتعال در
برخــی از صنایــع مرتبــط در شهرســتان شــاهرود بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه از روش  NIOSH 0500جهــت بررســی غلظــت گردوغبــار در کارخانههــای
موردبررســی ،اســتفاده شــد .ســپس جهــت بررســی ریســک جرقهزنــی ،ارزیابــی ریســک بــه روش
تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــر و اثــرات ناشــی از آن ( )FMEAصــورت پذیرفــت .همچنیــن منابــع اصلــی
احتمالــی انفجــار ثانویــه نیــز توســط مشــاهده و مصاحبــه بــا مدیــران و سرپرســتان مشــخص شــد.
یافتههــا :نتایــج بررســی غلظــت گردوغبــار قابلانفجــار در بیــن صنایــع موردبررســی نشــان داد بیشــترین
تولیــد گردوغبــار مربــوط بــه صنایــع  PVCبــا غلظــت  74 ± 43میلیگــرم بــر مترمکعــب میباشــد .نتایــج
ارزیابــی ریســک  FMEAنیــز نشــان داد وســایل و تجهیــزات انتقــال مــواد ،خشـککنها ،تجهیــزات برشــکاری
و ســوراخکاری ،موتورهــا و تابلــو برقهــا از پــر ریســک تریــن وســایل و تجهیــزات در ایجــاد جرقــه و اشــتعال
میباشــند .همچنیــن بررســیها نشــان داد ،ســیلوها بــا ظرفیــت نگهــداری باالیــی کــه دارنــد میتواننــد
مهمتریــن منابــع احتمالــی انفجــار ثانویــه باشــند.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد غلظــت گردوغبــار قابلانفجــار نســبت بــه حداقــل غلظــت
قابلانفجــار بســیار پاییــن میباشــد ولــی بــا توجــه بــه منابــع وســیع جرقهزنــی و منابــع بــزرگ ذخیرهســازی
محصــوالت پــودری کــه وجــود دارد ،توجــه بــه انفجــار گردوغبــار در برخــی از ایــن صنایــع ،بســیار حائــز
اهمیــت میباشــد.

مقدمه
عــاوه بــر مثلــث شناختهشــده آتــش یعنــی اکســیژن ،حــرارت
و منبــع ســوخت ،پراکندگــی ذرات گردوغبــار در مقــدار و غلظــت
کافــی میتوانــد ســبب احتــراق ســریع و شناختهشــدهای بهعنــوان
شــعلهوری انفجــاری شــود .اگــر ایــن رویــداد توســط یــک محفظــه
مثــل ســاختمان ،اتــاق ،ظــروف و یــا تجهیــزات فراینــد محدود شــود،
میتوانــد منجــر بــه افزایــش فشــار و انفجــار شــود .ایــن پنــج عنصــر
(اکســیژن ،حــرارت ،ســوخت ،پراکندگــی و فضــای محبــوس کننــده)
بهعنــوان پنجضلعــی انفجــار گردوغبــار شناختهشــدهاند[.]2 ,1
گردوغبــار قابــل اشــتعال ذرات بســیار ریــزی هســتند کــه وقتــی

در هــوا تحــت شــرایط خاصــی پراکنــده میشــوند خطــر انفجــار
را بــه همــراه دارنــد .انفجــار گردوغبــار زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه یــک تــوده شــناور گردوغبــار مخلــوط بــا هــوا توســط یــک
عامــل شــروعکننده دریــک محفظــه بســته مشــتعل شــده و فشــار
گازهــای حاصــل از اشــتعال بهشــدت افزایــش یابــد [ .]2 ,1خطــر
انفجــار گردوغبــار قابــل اشــتعال در صنایــع مختلفــی ازجملــه مــواد
شــیمیایی ،مــواد غذایــی (مثــل آبنبــات ،شــکر ،ادویــه ،نشاســته،
آرد و علوفــه) غــات ،کــود ،تنباکــو ،الســتیک و پالســتیک ،کاغــذ و
کارتــن ،چــوب و مبلمــان ،منســوجات ،آفتکشهــا ،مــواد دارویــی،
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تصویر  :1نمای شماتیک انفجار ثانویه گردوغبار قابلانفجار

صنایعــی کــه تولیــد گردوغبــار قابــل اشــتعال میکنــد در ایــران بســیار
زیــاد میباشــد و اطالعــات کارگــران و سرپرسـتها در مــورد گردوغبــار
قابــل اشــتعال و ریســک انفجار آن بســیار محدود میباشــد .شهرســتان
شــاهرود نیــز دارای صنایــع بســیاری میباشــد کــه برخــی از ایــن
صنایــع ازجملــه صنایــع پالســتیک ،چــوب و کاغــذ ،آرد ،خــوراک دام،
ذرت ،نســاجی ،قنــد و شــکر و صنایــع فلــزی ،گردوغبــار قابــل اشــتعال
تولیــد میکننــد و ریســک انفجــار در ایــن صنایــع وجــود دارد .بــر ایــن
اســاس مطالعــه حاضــر باهــدف ارزیابــی ریســک گردوغبــار قابلانفجــار
در برخــی از صنایــع مرتبــط در شهرســتان شــاهرود انجامشــده اســت.
روش کار
ایــن مطالعــه بهصــورت مقطعــی در شهرســتان شــاهرود صــورت
پذیرفــت .غلظــت گردوغبــار در کارخانههــای موردبررســی بــا اســتفاده
از روش  0500 NIOSHکــه هــم بــرای ســنجش غلظــت گردوغبــار
کل در منطقــه تنفســی افــراد و هــم بــرای ســنجش غلظــت محیطــی
گردوغبــار اســتفاده میشــود ،اندازهگیــری شــد .بــر اســاس ایــن
روش ،نمونهبــرداری توســط پمــپ و فیلتــر  37میلیمتــری PVC
انجــام شــد .دبــی پمــپ نمونهبــردار بــر روی  2لیتــر بــر دقیقــه
تنظیــم گردیــد و بــا توجــه بــه حجــم هــوای عبــوری موردنیــاز کــه
طبــق روش  7تــا  133لیتــر میباشــد ،مدتزمــان نمونهبــرداری 30
دقیقــه تعییــن گردیــد .پــس از نمونهبــرداری ،نمونههــا بــه آزمایشــگاه
انتقــال داده شــد و غلظــت گردوغبــار در محلهــای موردبررســی ،بــر
اســاس روش وزن ســنجی و بــا اســتفاده تــرازو آزمایشــگاهی مــدل
 KERN770محاســبه گردیــد .تعــداد کارخانههایــی کــه بــرای
نمونهبــرداری انتخــاب شــدند بــا توجــه بــه تعــداد کل کارخانههایــی
کــه گردوغبــار قابلانفجــار منتشــر میکننــد و ســطح اطمینــان 95
درصــد ،بــا اســتفاده از نرمافــزار  16 ،Stataعــدد محاســبه گردیــد.
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رنــگ ،زغالســنگ ،فلــز (مثــل آلومینیــوم ،کــروم ،آهــن ،منیزیــم،
روی) ،عملیــات بازیافــت و  ....وجــود دارد [.]1
انفجــار گردوغبــار میتوانــد ســبب رویدادهــای فاجعهبــار از دســت
دادن زندگــی ،صدمــات و تخریــب ســاختمانها شــود .انجمــن ایمنــی
شــیمیایی و بررســی خطــر آمریــکا 281 ،حادثــه ناشــی از گردوغبــار
قابــل اشــتعال را در ســالهای  1980تــا  2005بررســی کــرد کــه
ایــن حــوادث ســبب مــرگ  119کارگــر ،صدمــه بــه  718نفر و آســیب
گســترده بــه تأسیســات صنعتــی متعــدد شــده اســت [115 .]4 ,3
کشــته و  2000زخمــی در معــدن زغالســنگ هلنــد 58 ،کشــته
و  177زخمــی در کارخانــه نســاجی چیــن 43 ،کشــته در کارخانــه
ذرت آمریــکا 36 ،کشــته و  10زخمــی در کارخانــه غــات آمریــکا14 ،
کشــته و  36زخمــی در کارخانــه شــکر آمریــکا 6 ،کشــته و  38زخمــی
در کارخانــه پلیاتیلــن آمریــکا 5 ،کشــته و  22زخمــی در کارخانــه
الســتیک ژاپــن 4 ،کشــته و  37زخمــی در کارخانــه آرد لنــدن و 5
کشــته و  2زخمــی در کارخانــه آلومینیــوم نــروژ ،تنهــا نمونههایــی از
خســارات انفجــار گردوغبــار قابــل اشــتعال میباشــد .در بســیاری از این
حــوادث ،کارفرمــا و کارگــران از وجــود خطــر انفجــار گردوغبــار قابــل
اشــتعال ،غافــل بودهانــد [ .]5در مطالع ـهای کــه عبــادت و همــکاران
( )2010جهــت بررســی ریســک انفجــار گردوغبــار قابــل اشــتعال انجام
دادهانــد نتایــج نشــان داد 4 ،عامــل شناســایی مکانهــای تجمــع
گردوغبــار قابــل اشــتعال ،مشــخص کــردن ویژگیهــای انفجــاری
گردوغبــار ،شناســایی منابــع بالقــوه جرقهزنــی و طراحــی سیســتم
بهگونـهای کــه انتشــار گردوغبــار بــه حداقــل برســد از عوامــل مهــم در
کنتــرل ریســک انفجــار میباشــد [.]4
اداره ایمنــی و بهداشــت حرفـهای ( )OSHAهنگام اعمــال تجدیدنظر
در اســتاندارد مدیریــت مــواد شــیمیایی خطرنــاک ،ذرات قابلانفجــار
را جــزء مــواد شــیمیایی خطرنــاک تعریــف نمــوده اســت .مــواد
شــیمیایی نظیــر گردوغبارهــای قابــل اشــتعال بایــد دارای برگههــای
اطالعــات ایمنــی مــواد شــیمیایی (MSDS: Material Safety
 )Data Sheetو برچســبگذاری مناســب باشــند .افــرادی کــه در
معــرض گردوغبارهــای قابــل اشــتعال قــرار میگیرنــد بایــد بــر اســاس
اســتاندارد مدیریــت مــواد خطرنــاک ،آمــوزش الزم را در ایــن زمینــه
دیــده باشــند [ .]6 ,4انفجــار اولیــه یــا اصلــی در تجهیــزات فراینــدی
در یــک منطقــه کــه گردوغبــار در آن تجمــع پیداکــرده اســت ممکــن
اســت گردوغبــار تجمــع یافتــه بیشــتری را در هــوا رهــا ســازد یــا
ســبب آســیب بــه یــک سیســتم محدودکننــده (مثــل لولــه ،ظــروف
یــا سیســتم جمعآوریکننــده گردوغبــار) شــود .درنتیجــه گردوغبــار
انباشتهشــده ،در هــوا پراکنــده میشــود و ممکــن اســت ســبب یــک
یــا چنــد انفجــار ثانویــه شــود (تصویــر  .)1ایــن انفجارهــا بــه دلیــل
افزایــش غلظــت گردوغبــار پراکندهشــده ،میتوانــد مخربتــر از
انفجــار اولیــه باشــد .بســیاری از مرگومیرهــا و صدمــات در حــوادث

گذشــته بــه دلیــل انفجارهــای ثانویــه میباشــد [.]5 ,1

مرادپور و همکاران

یافتهها
نتایــج ارزیابــی غلظــت گردوغبــار قابلانفجــار در جــدول شــماره 1
ارائهشــده اســت .نتایــج نشــان داد بیشــترین میــزان تولیــد گردوغبــار
قابلانفجــار در بیــن صنایــع موردبررســی مربــوط بــه صنایع پالســتیک
میباشــد .صنایــع کارتنســازی ،آرد و چــوب در رتبههــای بعــدی
قرارگرفتهانــد .مقایســه غلظــت گردوغبــار قابلانفجــار بــا حداقــل
غلظــت قابــل اشــتعال نیــز نشــان داد ،غلظتهــای اندازهگیــری شــده
بســیار پایینتــر از حداقــل غلظــت قابــل اشــتعال میباشــند.
منابــع اصلــی دپــوی ذرات و گردوغبــار کــه میتوانــد منبــع انفجــار
ثانویــه باشــد بــه همــراه ظرفیــت نگهــداری در جــدول شــماره  2آمده
اســت .نتایــج نشــان میدهــد ســیلوها بــا ظرفیــت نگهــداری باالیــی
کــه دارنــد میتواننــد مهمتریــن منابــع احتمالــی انفجــار ثانویــه
باشــند.

جدول  :1نتایج ارزیابی غلظت گردوغبار در صنایع موردبررسی و مقایسه نتایج با حداقل غلظت قابل اشتعال
غلظت گردوغبار (g/
تعداد کارخانههای
نوع گردوغبار
نام صنعت
)m3
موردبررسی
تولیدی
PVC
)0/043( 0/074
3
صنایع پالستیک

صنایع کارتنسازی
صنایع آرد
صنایع چوب
صنایع خوراک دام
صنایع ذرت
صنایع نساجی
صنایع فلزی
صنعت قند و شکر
* :St1قابلیت انفجاری ضعیف
** :St2قابلیت انفجاری قوی
***  :St3قابلیت انفجاری بسیار قوی

کاغذ
آرد
چوب
گندم
نشاسته
پنبه
آلومینیوم
قند

جدول  :2منابع اصلی دپوی ذرات و گردوغبار
نام صنعت
صنایع پالستیک
صنایع کارتنسازی
صنایع آرد
صنایع چوب
صنایع خوراک دام
صنایع ذرت
صنایع نساجی
صنایع فلزی
صنعت قند و شکر

1
2
1
1
1
1
4
2

)0/015( 0/058
)0/031( 0/052
)0/018( 0/044
)0/012( 0/031
)0/015( 0/027
)0/011( 0/017
)0/012( 0/015
)0/007( 0/007

منبع
دستگاه خردکن ()crasher
دستگاه خردکن ()sheridder
سیلوها
جمعآوریکننده گردوغبار
سیلوها
سیلوها
دستگاه حالجی
جمعآوریکننده گردوغبار
جمعآوریکننده گردوغبار

حداقل غلظت قابل
اشتعال ()g/m3
200

*ST1

60
60
80
100
30
200

**ST2
ST1
ST2
ST1
ST2
ST1
***ST3
ST1

KSt

ظرفیت نگهداری (تن)
0/1-0/15
0/1-0/2
100-200
0/02-0/05
20-50
100-150
0/2-0/5
0/03-0/05
0/02-0/05
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تعــداد نمونههــا در هــر کارخانــه نیــز بــر اســاس قانــون ســه نســخهٔ،
ســه نمونــه اصلــی و یــک نمونه شــاهد بــوده اســت [ ]7کــه نمونههای
اصلــی در پرغبارتریــن محلهــای کارخانــه جمعآوریشــدهاند.
جهــت بررســی ریســک جرقهزنــی نیــز ارزیابــی ریســک بــه روش
تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــر و اثــرات ناشــی از آن ( )FMEAصــورت
پذیرفت.ارزیابــی ریســک بــه روش  FMEAرویکــردی گامبــهگام
بــرای شناســایی حــاال بالقــوه خرابــی و شکســت در فرآینــد طراحــی
و تولیــد یــک کاال یــا ارائــه یــک خدمــت و روشــی سیســتماتیک و
ســازمانیافته بــرای بررســی حــاالت شکســت در سیســتم میباشــد
[ .]8پــس از انجــام ارزیابــی ریســک  ،FMEAریسـکهای جرقهزنــی
از دیگــر ریسـکها جــدا گردیــد و نمــره اولویــت هــر ریســک ()RPN
بــا ضــرب ســه عــدد احتمــال ،شــدت و تشــخیص محاســبه گردیــد
و از بیــن آنهــا ریســکهای بــا باالتریــن نمــره اولویــت ریســک
انتخــاب شــدند .همچنیــن منابــع اصلــی احتمالــی انفجــار ثانویــه نیــز
توســط مشــاهده و مصاحبــه بــا مدیــران و سرپرســتان مشــخص شــد.
درنهایــت بــر اســاس غلظــت گردوغبــار اندازهگیــری شــده توســط
نمونهبــرداری ،ســطح ریســک جرقهزنــی محاسبهشــده توســط

 ،FMEAمنابــع اصلــی احتمالــی انفجــار ثانویــه و شــاخص شــدت
انفجــار ()Kstکــه بــرای هــر آالینــدهای محاسبهشــده و در متــون
مختلــف آمــده اســت ،نتایــج تحلیــل گردیــد.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395
نتایــج ارزیابــی ریســک  FMEAجهــت شناســایی نقــاط بــا ریســک
بــاالی جرقهزنــی و اشــتعال در جــدول شــماره  3آمــده اســت.
نتایــج نشــان میدهــد تجهیــزات انتقــال مــواد ،خشــککنها،
تجهیــزات برشــکاری و ســوراخکاری ،موتورهــا و تابلــو برقهــا از
خطرناکتریــن تجهیــزات در ایجــاد جرقــه و اشــتعال میباشــند.

تجهیزات

RPN

مارپیچ انتقال

280

خشککن

360

صنایع آرد

موتورها

420

صنایع چوب

تابلو برق

300

صنایع خوراک دام

نوار نقاله

280

صنایع ذرت

تابلو برق

300

صنایع نساجی

تابلو برق

300

برشکاری و سوراخکاری

480

خشککن

200

نام صنایع
صنایع پالستیک
صنایع کارتنسازی

صنایع فلزی
صنعت قند و شکر

بحث
ایــن مطالعــه باهــدف ارزیابــی ریســک گردوغبــار قابلانفجــار در
برخــی از صنایــع مرتبــط در شهرســتان شــاهرود صــورت پذیرفــت.
نتایــج نشــان داد کــه غلظــت گردوغبــار قابلانفجــار در صنایــع
موردبررســی بســیار پایینتــر از حداقــل غلظــت قابلانفجــار
یــا اشــتعال میباشــد .بااینحــال بیشــترین غلظــت گردوغبــار
قابلانفجــار در صنعــت پالســتیک و از نــوع  PVCبــوده اســت.
یکــی از واحدهــای صنعــت  PVCعمــل بازیافــت محصــوالت
معیــوب را بــر عهــده دارد و محصــوالت معیــوب را پــس از خــرد
شــدن ،مجــددا ً وارد چرخــه تولیــد میکنــد .عمــل خــرد شــدن،
مخلــوط کــردن و انتقــال مــواد پــودری جهــت اســتفاده مجــدد،
ســبب تولیــد گردوغبــار زیــادی میگــردد .عــدم کنتــرل منافــذ
انتشــار گردوغبــار ،عــدم اســتفاده از تهویــه موضعــی مناســب و
عــدم نظافــت روزانــه ســطوح ســبب پراکنــده شــدن گردوغبــار در
هــوای محیــط و تجمــع گردوغبــار بــر روی ســطوح میگــردد کــه
در صــورت افزایــش غلظــت میتوانــد در اثــر ایجــاد جرقــه توســط
تجهیــزات ،ســبب انفجــار گــردد .وردربروگــن ( )2011علــت انفجــار
در کارخانــه تولیــد قنــد و شــکر در شــهر ونــت ورس آمریــکا را
موردبررســی قــرار داد و نتایــج نشــان داد  5عامــل نظافــت نامناســب
محیــط کار ،وجــود مکانهایــی بــرای انباشــته شــدن گردوغبارهــا،
طراحــی نامناســب تجهیــزات انتقــال شــکر ،ریســک جرقهزنــی در
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جدول  :3نتایج ارزیابی ریسک  FMEAجهت شناسایی نقاط با ریسک
باالی جرقهزنی

نــوار نقالــه و عــدم وجــود سیســتمی بــرای کنتــرل انفجــار اولیــه
از مهمتریــن عوامــل انفجــار در ایــن صنعــت بــوده اســت [ .]9در
صنعــت قنــد و شــکر موردبررســی در مطالعــه حاضــر نیــز تمامــی
عوامــل ایجادکننــده انفجــار کــه در مطالعــه وردربروگــن ذکرشــده
اســت ،یافــت میشــد.
نتایج مقایســه شــاخص شــدت انفجــار ( )Kstدر بیــن گردوغبارهای
موردبررســی نیــز نشــان داد گردوغبــار آلومینیــوم بــا  Kstبرابــر
 415و درجــه قابلیــت انفجــاری بســیار قــوی ،از خطرناکتریــن
گردوغبارهــای موجــود در صنایــع موردبررســی میباشــد کــه در
صــورت افزایــش غلظــت میتوانــد ســبب انفجــاری قــوی شــود.
مولینــگ ( )2012و همــکاران در مطالعـهای کــه بــر روی گردوغبــار
قابلانفجــار آلومینیــوم انجــام دادنــد ،گردوغبــار آلومینیــوم را یکــی
از خطرناکتریــن گردوغبارهــای قابلانفجــار معرفــی کردنــد نتایــج
نشــان داد  4پارامتــر انــدازه و غلظــت گردوغبــار آلومینیــوم ،میــزان
اکســیژن و اکسیداســیون ،انــرژی اشــتعال اولیــه و حالــت انتشــاری
گردوغبــار ،از عوامــل مهــم در انفجــار ایــن گردوغبــار میباشــد
[ .]10نتایــج حاصــل از بررســی منابــع اصلــی دپــوی ذرات و
گردوغبــار کــه میتوانــد منجــر بــه انفجــار ثانویــه گــردد نشــان
داد ســیلوها بــا ظرفیــت نگهــداری باالیــی کــه دارنــد میتواننــد
مهمتریــن منابــع احتمالــی انفجــار ثانویــه باشــند .ظرفیــت
نگهــداری مــواد پــودری در برخــی از ســیلوها ماننــد ســیلوهای
ذخیــره آرد ،در حــدود  200تــن میباشــد و درصورتیکــه
مــوج انفجــار اولیــه بتوانــد ایــن مخــزن را متالشــی کنــد حجــم
عظیمــی از گردوغبــار قابلانفجــار در محیــط پراکنــده میشــود و
انفجــار ایــن حجــم از گردوغبــار میتوانــد ســبب تخریــب بخشــی
از کارخانــه یــا حتــی کل کارخانــه شــود .وردربروگــن ()2011
علــت اصلــی تخریــب صددرصــدی کارخانــه تولیــد قنــد و شــکر
را انفجــار ثانویــه گــزارش کــرده اســت کــه ناشــی از رســیدن
مــوج انفجــار بــه  3ســیلوی بــزرگ ذخیــره شــکر بــوده اســت [.]9
جمعآوریکنندههــای گردوغبــار ،دســتگاه خردکــن و دســتگاه
حالجــی از دیگــر تجهیــزات مهمــی هســتند کــه میتواننــد در
صنایــع موردبررســی ســبب انفجــار اصلــی شــوند .در مطالعــهای
کــه یــوان و همــکاران ( )2015جهــت بررســی تجهیــزات درگیــر در
انفجــار گردوغبــار در صنایــع مختلــف انجــام دادهانــد نتایــج نشــان
داد مهمتریــن عامــل انفجــار اصلــی در صنایــع غذایــی ،ســیلوها،
در صنایــع فلــزی و چــوب ،جمعآوریکنندههــای گردوغبــار و در
صنایــع پالســتیک ،خردکنهــا میباشــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه
کامــ ً
ا منطبــق بــا نتایــج مطالعــه حاضــر میباشــد [.]11
نتایــج حاصــل از ارزیابــی ریســک  FMEAنیــز نشــان داد ،تجهیــزات
انتقــال مــواد ،خشــککنها ،تجهیــزات برشــکاری و ســوراخکاری،
موتورهــا و تابلــو برقهــا از پــر ریســکترین تجهیــزات در ایجــاد

مرادپور و همکاران

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی دانشــجویی بــا کــد اخــاق
 1394.139.IR.SHMU.RECاســت کــه بــا حمایــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــاهرود اجــرا شــده
اســت.
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جرقــه و اشــتعال میباشــند کــه تجهیــزات و عمــل برشــکاری و
ســوراخکاری در صنایــع فلــزی بــا ایجــاد جرقههــای بســیار در
نقطــهای کــه گردوغبــار فلــزی نیــز آزاد میگــردد ،بیشــترین
عــدد اولویــت ریســک را بــه خــود اختصــاص داد .تــاواوو ()2012
در مطالع ـهای عوامــل اصلــی تأمینکننــده جرقــه و حــرارت جهــت
شــروع آتشســوزی و انفجــار را موردبررســی قراردادنــد کــه نتایــج
نشــان داد جرقــه ناشــی از ضربــه بــا  25درصــد ،افزایــش حــرارت
درونــی بــا  11درصــد ،جرقــه ناشــی از اصطــکاک بــا  9درصــد،
جرقــه ناشــی از الکتریســیته بــا  9درصــد و شــعله بــاز بــا  8درصــد
از مهمتریــن عوامــل تأمینکننــده جرقــه و حــرارت جهــت شــروع
آتشســوزی و انفجــار میباشــند .نتایــج ایــن مطالعــه همچنیــن
نشــان داده اســت کــه ســیلوها ،سیســتمهای جمعآوریکننــده
گردوغبــار ،تجهیــزات خردکننــده ،سیســتمهای انتقــال مــواد،
خشــککنها ،کورههــا ،میکســرها و تجهیــزات صیقــل دهنــده
بــه ترتیــب از مهمتریــن تجهیــزات درگیــر در انفجــار گردوغبــار
میباشــند [ .]12نتایــج ایــن مطالعــه نیــز بــا نتایــج مطالعــه
حاضــر همخوانــی نزدیــک دارد .داشــتن اطالعــات انــدازه ذرات
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دهــد .در مطالعــه حاضــر انــدازه ذرات موردبررســی قــرار نگرفــت کــه
میتوانــد بهعنــوان محدودیــت ایــن مطالعــه مطــرح گــردد.
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Abstract
Intoduction: Combustible dust particles when dispersed in the air under special
conditions have a risk of explosion. Distribution of dust particles in sufficient amount and
concentration can cause rapid ignition and explosion. The aim of this study was to assess
the risk of combustible dust explosions, in the some related industries in shahroud.
Methods: To evaluate dust concentration, the NIOSH 0500 method was used. To
determine the combustion risk, risk assessment was conducted using the Failure Mode
Effects Analysis (FMEA). The main sources of possible secondary explosion were
determined by observation and interviews with managers and supervisors.
Results: The concentration of combustible dust in industries showed that the most
explosive dust generation was related to the PVC industry with a concentration of 43
± 74 mg per cubic meter. The FMEA risk assessment results also showed that the most
risky equipment in creating sparks and combustion include conveyors, dryers, cutting and
drilling equipment, motors and switchgear lightning. Also, the study showed silos with
their high storage capacity can be the most likely sources of secondary explosions.
Conclusions: This study showed that combustible dust concentration is much lower than
the minimum explosive concentration. However, due to the existence of combustion vast
resources and huge storage resources of powder products, dust explosion in some of these
industries is very important.

