
 پژوهشي دستاوردهاي    پژوهشكده سنگ آهن و فوالد

 

 سولفورآنااليزر ودستگاه آب انتقال هاي لوله درساختار آن نوع وتعیین  آزبست الیاف  وجود بررسيعنوان پروژه:  

 گهر گل ومعدني صنعتي شرکت شیمي آزمايشگاه

 گهر گل ومعدني صنعتي شرکت اي حرفه بهداشت واحدمحقق:  داخلي نوع:

 مشاور صنعتي:  دانشگاه :  

 52/60/3131تاريخ شروع:  استاد راهنما: 

 52/36/3135: تاريخ پايان  آب و محیط زيستبخش پژوهشي: 

] 

 ه:چكيد

بزرگ، توليد بيشتر و با کيفيت، در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست  يكي از مهمترين اهداف صنايع

(HSE .به منظور داشتن نيروی کار سالم و تندرست، محفوظ از بيماری ها و حوادث شغلي و محيطي عاری از آالينده هاست )

ارزشيابي محيط  باشد.مر، در گرو پيش بيني، شناسايي و کنترل مخاطرات بهداشتي محيط کار ميبديهي است تحقق اين ا

های شغلي يكي از اصلي ترين کانون های توجه در بهداشت حرفه ای و صنعتي است. يكي از مسائل مطرح در بهداشت حرفه 

 ای، ارزيابي اثرات زيان آور گرد و غبار آزبست يا پنبه نسوز است.

آزمايشگاه  اندازه گيری سولفور دستگاهارزيابي کمي و کيفي نمونه ليفي سفيد رنگ مورد استفاده در اين طرح جهت در  

 به الياف از ای قطعه  و آب انتقال لوله از ای قطعه ابتدامرکزی و نمونه لوله انتقال آب شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

)دانشكده بهداشت محيط دانشگاه علوم  معتمد آزمايشگاه به و شده هيهت اندازه گيری سولفور دستگاه در شده کارگرفته

  نوری ازميكروسكوپ آزبست الياف شمارش جهتشد.  ارسال آزبست الياف نوع و وجود وعدم وجود جهت  پزشكي تهران(

 با( Backett Wallton) بكت والتون وگراتيكول( 011× 011) بزرگنمايي با(  PCM) کنتراست فاز روش در استفاده برای

  .گرديد. استفاده استاندارد قطر و طول نسبت

 :نتايج 

مورد آماده سازی و آناليز قرار گرفت . نتايج ارزيابي کمي و  NIOSH9002نمونه ليفي سفيد رنگ : نمونه مورد نظر با روش 

 لياف آزبستي مي باشند.کيفي نشان داد که ليف های تشكيل دهنده ساختار نمونه از الياف پشم شيشه بدون هر گونه ا

نمونه لوله انتقال آب: اين نمونه با استفاده از روش فوق تحت آماده سازی و آناليز مشخصات نوری مواد آن ايزوتوپ قرار گرفت 

و نتايج منتج از بررسي مشخصات نوری الياف موجود در ساختار اين نمونه نشان داد که هيچ گونه الياف آزبستي با 

Elongation در ساختار آن بكار نرفته است . قابل ذکر است که وجود الياف غيرآزبستي از قبيل پشم شيشه، پشم  مثبت

 سنگ و ولستونايت در ساختار نمونه فوق مشاهده مي شود.

 

 


