
 ودستگاه آب انتقال هاي لوله درساختار آن نوع وتعیین  آزبست الیاف  وجود عنوان پروژه:  بررسي

 گهر گل ومعدني صنعتي شرکت شیمي آزمايشگاه سولفورآنااليزر
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 مشاور صنعتي:  دانشگاه :  

 25/06/1393تاريخ شروع:  استاد راهنما: 

 25/10/1393تاريخ پايان:   آب و محیط زيستبخش پژوهشي: 

 

 چكیده:

بزرگ، تولید بیشتر و با کیفیت، در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محیط  يكي از مهمترين اهداف صنايع

محفوظ از بیماري ها و حوادث شغلي و محیطي عاري از ( به منظور داشتن نیروي کار سالم و تندرست، HSEزيست )

آالينده هاست. بديهي است تحقق اين امر، در گرو پیش بیني، شناسايي و کنترل مخاطرات بهداشتي محیط کار 

باشد. ارزشیابي محیط هاي شغلي يكي از اصلي ترين کانون هاي توجه در بهداشت حرفه اي و صنعتي است. يكي مي

 در بهداشت حرفه اي، ارزيابي اثرات زيان آور گرد و غبار آزبست يا پنبه نسوز است. از مسائل مطرح

 اندازه گیري سولفور در اين طرح جهت ارزيابي کمي و کیفي نمونه لیفي سفید رنگ مورد استفاده در دستگاه 

 اي قطعه  و آب انتقال لوله از اي قطعه آزمايشگاه مرکزي و نمونه لوله انتقال آب شرکت معدني و صنعتي گل گهر ابتدا

معتمد )دانشكده بهداشت محیط  آزمايشگاه به و شده تهیه اندازه گیري سولفور در دستگاه شده کارگرفته به الیاف از

 آزبست الیاف شمارش شد. جهت ارسال آزبست الیاف نوع و وجود وعدم وجود دانشگاه علوم پزشكي تهران( جهت 

 بكت والتون وگراتیكول( 400× 100) بزرگنمايي با(  PCM) کنتراست فاز روش در استفاده براي  نوري ازمیكروسكوپ

(Backett Wallton )گرديد. استفاده استاندارد قطر و طول نسبت با 

 

 

 

 

 

 



 

 گهر آهن گلسنگ 1عنوان پروژه:  بررسي ژئوشیمیايي و توزيع فلزات سنگین در کانسنگ معدن شماره 

 محمدرضا احمدي کوهبناني محقق: نوع: دانشجويي

 مشاور صنعتي:  دانشگاه : دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند

 1/92تاريخ شروع:  طهاستاد راهنما: دکتر بابك آل

 1/93تاريخ پايان:   بخش پژوهشي: آب و محیط زيست

 

 چكیده:

)ايران( واقع شده است. کانسار گل  کیلومتري جنوب غرب سیرجان در استان کرمان 50معدن سنگ آهن گل گهر در 

کیلومتر قرار دارد. ذخیره اين کانسار به طور  4کیلومتر و عرض  10آنومالي مجزا در مساحتي به طول  6گهر شامل 

میلیون تن ارزيابي شده است. سازندهاي زمین شناختي شامل سنگهاي دگرگوني پالئوزوئیك،  1135تقريبي 

ئیك و نهشته هاي آبرفتي کواترنري است. سنگهاي دگرگوني پالئوزوئیك سنگهاي رسوبي مزوزوئیك و سنوزو

کمپلكس گل گهر را تشكیل داده که قديمي ترين تشكیالت منطقه را شامل مي شوند. مطالعه مغزه هاي حاصل از 

ي و گمانه هاي اکتشافي نشان داد که مگنتیت مهم ترين کاني اقتصادي است. بر اساس ترکیب شیمیايي، کاني شناس

میزان بازيابي کانسنگ گل گهر به سه قسمت مگنتیت فوقاني، اکسیده و مگنتیت تحتاني)با میزان گوگرد بیشتر از 

نمونه از سه گمانه  23%( تقسیم شده است. به منظور مطالعات ژئوشیمیايي و بررسي توزيع فلزات سنگین، تعداد 2

به روش  Vو  Pb, Mo, Mn, Fe, Cu, Cr, Co, Asانند اکتشافي برداشت شد. غلظت فلزات و شبه فلزات سنگیني م

( و فاکتور Igeoدر آزمايشگاه شرکت زرآزما تجزيه شدند. نسبت تمرکز، شاخص زمین انباشت) ICP-MSشیمیايي 

( براي عناصر محاسبه شد. از روشهاي آماري چند متغیره مانند ضريب همبستگي پیرسون، آنالیز EFغني شدگي)

( براي ارزيابي همبستگي و روند پاراژنزي استفاده شد. محاسبه نسبت PCAتحلیل مولفه اصلي)( و CAخوشه اي)

در مقايسه با میانگین غلظت عناصر در پوسته بااليي)کالرک(  Pbو  Fe, Cu, Ni, Co, Sتمرکز نشان داد غلظت عناصر 

. ضريب همبستگي و آنالیز را نشان داد V< Cu< Co< As< Pb< Fe< Sباالست. ضريب غني شدگي روند کاهشي 

نشان  Moو  Asو همچنین بین  Pbو  Feو بین  Cuو  S, Co, Niخوشه اي همبستگي مثبت معناداري میان عناصر 

دهنده رفتار ژئوشیمیايي مشابه و يا منشا مشترک اين عناصر باشد. عالوه بر اين، بررسي اولیه نشان داد که فرآوري 

مطالعه غیر از واناديم در باطله کارخانه نسبت به سنگ معدن مي شود که اين امر کانسنگ، باعث تمرکز عناصر مورد 

 در آينده مي تواند باعث بروز مشكالت زيست محیطي گردد.

 



  سازي گل گهر  با استفاده از روشزيست کارخانه گندلهعنوان پروژه: ارزيابي ريسك سالمت، ايمني و محیط

FMEA هاي بیزينو شبكه 

 محقق: زهره يزداني نسب دانشجويينوع: 

 مشاور صنعتي: مهندس وحید پاريزي موسسه تحقیقاتي:  دانشگاه صنعتي اصفهان

 14/05/92تاريخ شروع:  استاد راهنما: دکتر حسین مرادي

 13/05/93تاريخ پايان:  بخش پژوهشي: آب و محیط زيست 

 

 چكیده:

ترين کار در معادن يكي از دشوارترين و پرحادثه. شودمحسوب ميهاي اصلي توسعه بشري معدن کاري يكي از پايه

مشاغل بوده و هرساله شاهد حوادث بسیاري در آن هستیم. مديريت بهینه معدن، تنها به استخراج و تولید حداکثري 

همواره نیست بلكه عواملي چون ايمني کارگران و حفظ محیط از هرگونه آلودگي نیز حائز اهمیت است. مديريت معدن 

هاي نوين مديريت استفاده از تكنیك ارزيابي و بايد در جهت تعديل بین ايمني و تولید حداکثري باشد. يكي از روش

باشد که بر اساس باشد. ارزيابي ريسك مؤثرترين روش براي شناسايي دقیق و کامل خطرات ميمديريت ريسك مي

گیرد. با شناسايي دقیق و کامل خطرات موجود در محیط ر ميهايش موردبررسي قراآن هر شغل به تفكیك ريز فعالیت

وري توان راهكار کنترلي صحیح و مناسب را براي حذف يا کاهش حوادث ناشي از کار و افزايش ايمني و بهرهکار مي

با  گهر گل سازيگندله کارخانه زيستمحیط و سالمتايمني، ريسك ارزيابي باهدف که پژوهش اين درانتخاب کرد. 

 در زيست ومحیط سالمت ايمني، ريسك 65 تعداد گرديد هاي بیزين انجامو شبكه FMEAاستفاده از روش 

 در هاريسك درصد 22 حدود کرد، مشخص FMEAنتايج حاصل از روش . شدند شناسايي کارخانه مختلف هايبخش

 بنديدسته خطرکم يطبقه در درصد خطرات 29 و بحراني يطبقه در هاريسك درصد 49 بحراني، فوق يطبقه

 در بخش کوره نیز خطرکم هايحالت بیشترين آسیاب و ديسك و بخش در بحراني فوق هايحالت بیشترين .شوندمي

انتشار گردوغبار و  وRPN 270با عدد  هاي گازي در ورودي آسیابهاي حريق ناشي از مشعلداشتند. ريسك قرار

سوراخ  و PANازحد پر شدن بیش هايريسك و RPN عدد باالترين داراي RPN 256عدد  با NAOH2SO,بخارات 

 .هستند RPN عدد کمترين داراي RPN 50شدن ايراساليد بگ فیلتر بخش سرند و انتشار گردوغبار هر دو با عدد 

 بیشترين میكسر و واحد در بحراني فوق هايحالت داد که بیشتريننتايج حاصل از روش شبكه بیزين نشان مي

داد که میزان هاي بیزين  نشان و شبكه FMEAدارند. نتايج حاصل از روش  واحد سرند قرار در نیز خطرکم هايحالت

منظور کاهش سطح ريسك را ريسك منطقه موردمطالعه بسیار زياد  بوده که  لزوم اجراي اقدامات پیشگیرانه  به

ي ايمني ، توانايي بیشتري از اجراي سازد. اجراي اقدامات اصالحي در بخش ايمني  و کاهش ريسك بالقوهنمايان مي

 زيست و سالمت براي کاهش سطح ريسك منطقه دارد. ي محیطدرزمینهاقدامات اصالحي 


