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 :مقدمه 

 در سایه توجه به مسائل         با کیفیت  یکی از مهمترین اهداف صنایع بزرگ، تولید بیشتر و            

 تندرست، محفوظ از بیماریها و      بهداشت، ایمنی و محیط زیست به منظور داشتن نیروی کاری سالم،           

امروزه مدیرانی موفق می باشند که کار و تالش         . باشدحوادث شغلی و محیطی عاری از آالینده ها می         

همراه سازند و با پیشرفت علم و تکنولوژی به فن آوری           HSE و الزامات مربوط به      خود را با مقررات   

 .یابند دست بهداشت، ایمنی و محیط زیستپیشرفته در مسائل 

بسیار بارز بوده    در این میان نقش نیروی انسانی بعنوان مهمترین عامل و محور توسعه پایدار             

و توجه به شرایط محیط کار و اهتمام به کاهش میزان مواجهه افراد با عوامل گوناگون زیان آور محیط                   

ریت بهداشت، ایمنی و    کنار استقرار سیستم های مختلف مدی     لذا در . ای می باشد  کار دارای اهمیت ویژه   

محیط زیست دسترسی به شاخص ها و استانداردهای مناسب در قالب الزامات قانونی جهت ارزیابی                

آور محیط کار و راندمان عملکرد سیستم های کنترلی اجتناب ناپذیر            مخاطرات مواجهه با عوامل زیان    

 .است

ه به مستندات قانونی مربوطه     در ایران حدود تماس شغلی با عوامل زیان اور محیط کار با توج            

و با هدف حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمی و           )  قانون کار  96 ماده   1 قانون کار، تبصره     85ماده  (

ای کشور   روانی نیروی انسانی کار و بهداشتی نمودن محیط کار، توسط کمیته فنی بهداشت حرفه                  

(ITCOH)یار داخلی ارئه شده است در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان تنها مع. 

مخاطرات خاص این   بدلیل وجود   پتروشیمی   در صنعت    استانداردهای بهداشت شغلی  رعایت  

از این رو مدیریت بهداشت،       .صنایع از جنبه بهداشت حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است            

ارائه شده از   ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ضمن اعمال کامل شاخص های              
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سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با استناد به مراجع علمی معتبر و در راستای نیازهای                  

این صنعت در عرصه نسبت به تکمیل این شاخصها با توجه به نیازهای مجتمع های تحت پوشش                     

تماس شغلی   از کتابچه حدود      دراین مجموعه حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا عیناً         . اقدام نمود 

مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقتباس گردیده و در برخی                     

موارد خاص با توجه به شرایط و نیاز صنعت پتروشیمی موارد مختصری اضافه گردیده است که                      

 برخی از آنها عبارتند از استاندارد روشنایی در صنعت پتروشیمی، تعدیل حدود تماس شغلی برای                  

)  برای بلند کردن بار    TLVاختالالت اسکلتی عضالنی و مقادیر      (ارگونومی  ساعات کاری غیر معمول،     

که با ذکر منابع اصلی آنها در این          . ..مقادیر توصیه شده صدا برای اتاقهای کنترل و دفاتر اداری و               

 TLVدفترچه   ذکر شده در این مجموعه مطابق با          TLVهمچنین مقادیر   . مجموعه لحاظ گردیده است   

 . بازنگری و به روز گردیده است ACGIH* 2005سال 

در پایان از کلیه متخصصان و کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای تقاضا می شود با ارسال                  

 نظرات و پیشنهادات سازنده خویش به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، صندوق پستی                     

و یاپست   زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی       ، امور بهداشت، ایمنی و محیط           6896-19395

 .در تکمیل این مجموعه ما را یاری فرمایند admin@npchse.netالکترونیکی 

 

 1384بهمن           

 مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

                                                 
* ACGIH, TLVs & BELs , 2005 (American Cinfrence of Governmental Industrial Hygienists) 
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 »حد تماس شغلی«مستندات قانونی تدوین و کاربرد

 : قانون کار85ماده 

 مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی           برای صیانت نیروی انسانی و منابع      

جهت جلوگیری از   (و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       ) جهت تأمین حفاظت فنی   (حفاظت فنی 

شود، برای کلیه کارگاه ها،      تدوین می ) بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار              

 .وزان الزامی استکارفرمایان، کارگران و کارآم

 : قانون کار96 ماده 1تبصره 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه               

 .بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد

قاء سطح سالمت جسمی و روانی نیروی انسانی         طبق مستندات قانونی فوق و با هدف حفظ و ارت          

کار و بهداشتی نمودن محیط کار و نهایتاً حفظ سالمت محیط زیست الزم است که مشاغل و فرآیند تولید،                     

بنحوی طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرند که میزان عوامل زیان آور محیط کار از حد مجازی که از                        

بر این اساس مجموعه حاضر     . زش پزشکی تعیین گردیده، تجاوز نکند     طرف وزارت بهداشت و درمان و آمو      

توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور تهیه و به تأیید و امضاء وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش                     

لذا رعایت مصوبات مذکور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان               . پزشکی رسیده است  

 .الزامی است
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 :پیشگفتار

روند رو به توسعه تکنولوژی در بخش های مختلف صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، انسان و به                

ویژه کارگران را با عوامل شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی متعددی مواجه ساخته که اثرات نامطلوب و                       

 .تبیماری زائی بسیاری از این عوامل بخوبی شناخته شده و به اثبات رسیده اس

این امر متخصصان و کارشناسان علوم بهداشتی را بر آن داشته تا به پیشگیری از اثرات ناخواسته                     

مضر این عوامل بپردازند چرا که در غالب موارد بیماری های شغلی غیر قابل درمان بوده و اصوالً پیشگیری                    

های محیط کار تا حدی است که       قدم اول در این راه کاهش میزان آالیند       . از کلیه جهات بهتر از درمان است      

به ) افراد% 95بیش از   ( شواهد علمی و عملی و تحقیقاتی نشان بدهد که تقریباً تمامی کارکنان در معرض                

این نکته پایه و اساس تعیین حدود مجاز عوامل فوق الذکر را در              . اثرات سوء این عوامل دچار نخواهد شد      

 .محیط کار تشکیل می دهد

د سایر کشورهای در حال توسعه از دستاوردهای مختلف تکنولوژی جدید برای             کشور ما نیز همانن   

تر برای تمامی افراد ملت      رسیدن به خود کفایی و تولید بهتر و درآمد سرانه بیشتر و نهایتاً تأمین زندگی مرفه               

و علمی  سود می برد و در این راستا ناگزیر است که عوارض ناخواسته این تحوالت نیز برخوردی آگاهانه                    

 .داشته باشد

لذا تدوین حدود مجاز ملی برای آلوده کننده های محیط کار امری اجتناب ناپذیر است به نحوی که                  

دست اندرکاران علوم بهداشتی و صاحبان صنایع و کارکنان را تا آنجا که ممکن است از بالتکلیفی نجات                     

 .یط کار در اختیار آنان قرار می دهدداده و ضوابط مشخص و واحدی را برای کنترل عوامل زیانبار مح

شکی نیست که در حال حاضر امکانات تجهیزاتی و تحقیقاتی ما این اجازه را نمی دهد که با مسئله                   

برخوردی صددرصد پژوهشگرانه داشته باشیم و آنچه که به عنوان حد مجاز مشخص می کنیم حاصل                      

ه ای کشور تصمیم گرفت با مطالعه حدود مجاز        بدین جهت کمیته فنی بهداشت حرف     . مطالعات خودمان باشد  
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معروف جهانی آنهائیکه بیشتر با وضعیت مملکت ما هم آهنگی دارند برگزیند و با بازنگری دوساالنه و                      

 .فراهم شدن امکانات الزم تجدید نظرهای ضروری را انجام دهد

اده متخصصین و دانش    این کتاب به عنوان راهنما می تواند برای سالم سازی محیط کار مورد استف              

آموختگان بهداشت حرفه ای قرار گیرد بنابراین استفاده و تفسیر حدود مجاز مزبور محدود به کسانی است                   

که دانش الزم را برای آنها آموخته باشند و از محدودیتهایی که ممکن است در حاالت مختلف عملی پدید                     

.  حدود مجاز با آلودگی محیط کار بدست آورند          آید آگاهی داشته و بتوانند تفسیر صحیحی از تطابق این           

. مطالعه اسناد و مدارکی که بر پایه آن حدود مجاز وضع گردیده می تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد                   

جهت استفاده از این کتاب مقدمه هر بخش را به دقت مطالعه و در موارد ضروری با متخصصین مربوطه                       

مسئولیت عواقبی که از کاربرد غیر صحیح این حدود مجاز بوجود آید و یا               مشورت نمایند، بدیهی است که      

 .احیاناً مربوط به حاالت استثنایی و بسیار نادر باشد بعهده این کمیته نخواهد بود

را هر دو سال یکبار مطابق      » حد تماس شغلی  « کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور کتاب معیارهای       

 مورد تجدید نظر قرار می دهد، لذا کلیه اسناد و مدارک بدست آمده در                 با مقتضیات و الویت های کشوری     

 موارد اعالم شده در کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت               رارتباط با تأیید یا د    

 .و در صورت تأیید در چاپ بعدی ملحوظ خواهد شد

 گیری اعضاء کمیته کشوری و کمیته های       کتاب بازبینی شده حاضر، حاصل دو سال کار مداوم و پی          

فرعی عوامل زیان آور شیمیایی و عوامل زیان آور فیزیکی است که خود بیانگر حجم عظیم کار و در عین                       

حال ارزشمند بودن کار اعضاء محترم کمیته کشوری بهداشت حرفه ای تدوین کننده چاپ اول کتاب مذکور                 

 .می باشد

 رکمیته فنی بهداشت حرفه ای کشو

1380-1378 
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 )AOE(1نحوه انتخاب معیارهای حد تماس شغلی

 برای انتخاب معیار حد تماس شغلی مواد شیمیایی با کارآئی عملی مناسب، مدارک علمی                      :بخش اول 
بسیاری مطالعه شد و وضعیت صنایع کشور و توانائی علمی و تجربی جامعه مد نظر قرار گرفت و به                          

 در شرایط فعلی مملکت توجه الزم مبذول گردید و درنهایت کمیته             "حدود مجاز "روشهای کاربری اعمال    
فنی بهداشت حرفه ای کشور، معیارهای تماس شغلی چهار مرجع تدوین کننده را با هم مقایسه نموده و از                    

 :بین آنها یکی را برگزید، مراجع مزبور عبارتند از

1-2TLV,s         از مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا )ACGIH(3   و  1994-98 تا   1992-93 سال 
 .1993-98براساس » 1993می «و شاخص های بیولوژیک تماس در TLV,s  درباره4گزارش سالیانه کمیته ها

این معیار توسط بازار     . 1992 سال   HSE(2( از مدیریت ایمنی و بهداشت انگلستان          1COSHH معیار   -2
 . مشترک اروپا هم پذیرفته شده است

 .1990 سال NIOSH(4(ز انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا  ا3REL معیار -3

 .1990 سال )OSHA( از مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا PEL 5 معیار-4

برای تعیین مواد سرطانزا و درجات آن ها، توصیه های سازمان بین المللی کار تحت عنوان                        
Occupational Safety and Health Series   لی کشورهای استرالیا، بلژیک، فنالند، آلمان، ایتالیا،       و فهرست م

عالوه بر منابع   . ژاپن، سوئد، سوئیس، بریتانیا، روسیه و آمریکا مورد مطالعه و مقایسه و استنتاج قرار گرفت                
 استفاده  1999 سال   INTOX و   INCHEM و   1998 سال   TLVs و ACGIHباال هم چنین از دیسک فشرده       

 .گردید

 رد شاخص های بیولوژیک تماس، کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور مصوبات سال                 در مو   :بخش دوم 

 و شاخص های بیولوژیک     TLVsو گزارش سالیانه کمیته ها درباره      ACGIH 1994-98 تا سال     93-1992
 وگزارش هفتگی موسسه علمی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا از           1993-94برای سال   » 1993می  «تماس در 

 را مورد بررسی و استنتاج      HSE 1992 و برای تعداد محدودی از مواد آینده نگری سال           1990 تا   1985سال  
 .قرار داد

 و  1994-98 تا سال    1992-93در سال   ACGIH برای انتخاب حد تماس شغلی عوامل فیزیکی،         :بخش سوم 
 اس براس» 1993می  «و شاخصهای بیولوژیک تماس شغلی در           TLV,sگزارش سالیانه کمیته ها درباره       

                                                 
1 Allowable Occupational Exposure  
2 Threshold limit Values 
3 American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
4 Annual Reports of the Committees on Threshold Limit Valuse and Bological Exposure Indices,MAY 1993. 
1 The Control of Substances Hazardous to Health 
2 Health and Safety Executive 
3 Recommended Exposere Level 
4 National Institute for Occupational Safety and Health 

5 Permissible Exposure Limit 
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 و توصیه های   1980سال  ) دفتر بین المللی کار   ( و همچنین دایره المعارف بهداشت و ایمنی شغلی          94-1993
ISO1   و کتاب های بهداشت صنعتی و سم شناسی تألیف          1988 سال Patty2    و  1981 و   1978 چاپ سال های 

 . مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت1982
 

 :یی حد تماس شغلی مواد شیمیا-بخش اول

مواد شیمیایی معلق در هوا در غلظت های بخصوص فاقد اثرات سوء بر سالمتی انسان هستند                    : تعاریف
بطوریکه اگر شاغلین بصورت مستمر و هر روز در تماس با این غلظت ها باشند عارضه ای در آنان بروز                       

 تفاوت در حساسیت    ولی بدلیل .  می نامند 3AOEاین مقادیر را اصطالحاً حد تماس شغلی          . نخواهد نمود 
افراد، این احتمال وجود دارد که درصد جزئی از شاغلین در تماس با غلظت هایی برابر و یا حتی کمتر از                        
حد تماس شغلی احساس ناراحتی نمایند و درصد جزئی تری نیز بصورت جدی تحت تأثیر قرار گرفته و                    

متخصصین طب  . پیشرفت نموده یا توسعه یابد    عارضه قبلی آنان تشدید شده و یا بیماری شغلی مبتال به آنان             
 .کار باید این گروه از افراد را شناسایی و تحت مراقبت ویژه قرار دهند

عالوه بر حساسیت های فردی عوامل دیگری نیز می توانند در تماس با غلظت های برابر یا کمتر از                  
مله می توان خصوصیات ارثی و      حد تماس شغلی در بروز اثرات سوء بر سالمتی مؤثر باشند که از آن ج                  

مادرزادی، سن، عادات فردی، استعمال سیگار، مواد مخدر، درمان های دارویی و تماس های قبلی با مواد                    
 .شیمیایی را نام برد

استعمال دخانیات می تواند سیستم های بدن را در برابر مواد سمی تضعیف نموده و نیز باعث تشدید                
 موجود در محیط کار شود منابع اصلی که در تعیین حد تماس شغلی مورد                 اثرات بیولوژیک مواد شیمیایی   

اطالعات حاصل از تجارب محیط کار، مطالعات تجربی بر روی           : استفاده و استناد قرار گرفته اند عبارتند از       
 منبع مذکور، بر این اساس مبنای تعیین حد تماس شغلی برای مواد                 3انسان و حیوانات و یا ترکیبی از          

یایی مختلف متفاوت است و بعالوه در تعیین آن برای برخی مواد پیشگیری از بیماری یا عارضه ای                      شیم
تحریک، تخدیر، آزار دهندگی و استرس زایی مبنا و پایه          : خاص مورد نظر بود و در مواردی نیز حاالتی نظیر         

 .تعیین حد تماس شغلی قرار گرفته اند

ت اطالعات مورد استفاده برای تعیین حد تماس شغلی          بدلیل تفاوت های موجود در کیفیت و کمی       
لذا بمنظور تعیین مقدار دقیق حد تماس         . مواد مختلف، ارقام تعیین شده دارای دقت یکسانی نمی باشند           

 .شغلی می بایست جدیدترین و مطمئن ترین مستندات و اطالعات مورد استفاده قرار گیرند
                                                 

 International Standard Organiziation 19881  
2 Patty,s Industrial Hygien and Toxicology 
Voulme1: Industrrial Hygiene & Toxicology 
Voulme2: General Princiles 1978 
Voulme2A :Toxicology 1981 
Voulme 2B : Toxicology 1981 
Voulme 2C: Toxicology 1982  
3 Allowable Occupational Exposure 
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 بمنظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار استفاده نمود و           از حدود تماس شغلی باید بعنوان راهنما و       
 :نباید در مواردی که ذیالً به آنها اشاره می شود استفاده گردد

ارزیابی یا کنترل آلودگی هوای شهرها، تخمین سمیت مواد در تماس های مداوم و بی وقفه،                       
اوت با شرایط متداول و معمول، به        هنگامیکه زمان کار طوالنی تر از حد معمول باشد، در شرایط کار متف               

 . یا شرایط جسمی خاصریتنهایی برای اثبات یا رد وجود یک بیما

بعالوه حدود تماس شغلی نباید بعنوان مرز قطعی بین حد ایمن و حد خطر تلقی شوند و علیرغم                    
 عقل و   این واقعیت که تماس با غلظت های برابر با حدود تماس شغلی باعث صدمات شدید نمی شود ولی                 
 .منطق حکم می کند که غلظت تمام آالینده های هوای محیط کار در پایین ترین سطح ممکن حفظ شود

بنا به مراتب پیشگفت حدود تماس شغلی فقط باید توسط افراد آموزش دیده مورد استفاده قرار                    
 .د نظر قرار دهندگیرند و متخصصین طب کار نیز باید مجموعه عوامل تأثیرگذار را در ارزیابی های خود م

 8 عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در              :AOE-TWA(1( متوسط سنجش زمانی  
 ساعت کار در هفته بطوریکه تماس مستمر و روز به روز با این مقدار تقریباً در کلیه                  40ساعت کار روزانه و     

 ساعت کار و شروع     8نی بین پایان    کارگران باعث ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد مشروط بر آنکه فاصله زما           
 8 ساعت نباشد زیرا گمان می رود دستگاه های دفاعی بدن بتوانند سموم حاصل از                  16مجدد آن کمتر از      

 .ساعت کار را دفع و یا بوسیله پدیده های بیولوژیکی خنثی نمایند

 که تماس   عبارت است از غلظتی از ماده شیمیایی        :AOE - STEL(2( حد تماس شغلی کوتاه مدت    
 .کوتاه مدت با آن باعث ایجاد عوارض ذیل نگردد

خواب آلودگی بنحوی که باعث ایجاد حادثه شده و         :  تغییرات غیرقابل برگشت ج    :تحریک ب : الف
 .یا عکس العمل های فرد برای دور شدن از عامل حادثه ساز مختل و یا کارآئی وی را کاهش دهد

STEL      صیه شده است که عالوه بر اثرات سمی مزمن دارای اثرات            برای آندسته از مواد شیمیایی تو
حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمی حاد ناشی از تماس کوتاه مدت با غلظت های باالی آنها درانسان                    

 .یا حیوان گزارش شده باشد

  دقیقه ای می تواند   15 دقیقه تجاوز نماید، این زمان          15زمان تماس شغلی کوتاه مدت نباید از           
 دقیقه ای  15 ساعت کار مداوم تکرار شود مشروط بر آنکه فاصله بین دو دوره               8 مرتبه در طول     4حداکثر تا   

 TWA یک حد تماس مستقل و جداگانه نیست بلکه مکمل حد            STELدر هر حال    .  دقیقه کمتر نباشد   60از  
وزانه توصیه شده    متوسط سنجش زمانی نباید از حد ر         –می باشد و در هر حال میزان حد تماس شغلی             

 دقیقه  15در صورتیکه مشاهدات اثرات بیولوژیک ناشی از تماس تائید نماید می توان مدت زمان              . فزونی یابد 
 .را تغییر داد

                                                 
1 Time Wheighted Average 
2 Short Term Exposure Limit 
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 عبارت از غلظتی است که تماس شغلی با بیش از آن حتی                :AOE-C(1( حد تماس شغلی سقف   
 امکان پذیر نباشد    2که پایش لحظه ای    در صورتی  AOE-Cبرای یک لحظه نیز مجاز نیست، برای سنجش           

می توان به جز مواردی که ماده شیمیایی دارای اثر تحریک کنندگی آنی در کوتاه مدت است در بقیه موارد از                    
 . دقیقه ای استفاده نمود15نمونه برداری در زمان های 

ی توان برحسب   کاربرد دارد و برای سایر مواد م       AOE-Cبرای برخی مواد مانند گازهای محرک فقط        
نکته مهم آن است که هرگاه غلظت ماده           . اثرات فیزیولوژیک آنها از یک یا دو معیار حد استفاده نمود              

 معیار حد مذکور تجاوز نماید امکان ایجاد مخاطره برای افراد              3شیمیایی در هوای محیط کار از یکی از           
 .وجود خواهد داشت

 که حدود تماس شغلی تعیین شده براساس             کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور عقیده دارد          
 دارای ارزش کمتری نیستند زیرا بنابر       "عوارض جسمی " در مقایسه با حدود مربوط به        "تحریکات جسمی "

 می تواند تحت تأثیر مواد شیمیایی یا عوامل بیولوژیک            "تحریکات جسمی "شواهد رو به تزاید موجود،        
 .شوند "ضایعات جسمی"باعث شروع، تشدید یا تسریع 

  با حد تماس شغلی سقف        )AOE-TWA(  متوسط سنجش زمانی    ـمقایسه حد تماس شغلی      

)AOE-C:(     سقف عبارت از مرز معینی است که غلظت نباید از آن بیشتر شود و برای                   ـحد تماس شغلی 
 براساس اثرات اختصاصی آنها تعیین      AOEگروهی از مواد استفاده می شود که غالباً اثرات آنی داشته و                
 حدی است که بطور مشروط       )AOE-TWA(می شود در حالیکه حد تماس شغلی متوسط سنجش زمانی            

 آن  TWA را مجاز می سازد زیرا در طی زمانی که متوسط سنجش زمانی                AOEنوسان مقادیر به باالتر از       
 مقادیر کمتر از     نوسان نماید مشروط بر آنکه     AOEتعیین می شود غلظت ماده می تواند به باالتر یا پایین تر از            

AOE       البته متوسط سنجش زمانی را می توان برای یک روز کاری و در              .  مقادیر باالتر از آنرا جبران نمایند
 و نوسان مجاز قاعده ای است که       AOEبرخی موارد نیز برای یک هفته کاری محاسبه نمود، البته رابطه بین              

 به عواملی بدین شرح بستگی      AOEلظت به باالتر از     در برخی موارد کاربرد ندارد زیرا مجاز بودن نوسان غ         
 ـآیا آالینده در غلظت های زیاد حتی در کوتاه مدت ایجاد مسمومیت می نماید یا خیر                ـ  ماهیت آالینده   : دارد

 و باالخره تعداد دفعات و طول مدت زمانی که غلظت های باال اتفاق             ـآیا اثرات آالینده تجمعی است یا خیر        
 .می افتد

 هنگام تصمیم گیری در مورد وجود یا عدم وجود وضعیت مخاطره آمیز کلیه موارد فوق را باید                   لذا
 )C-TWA-STEL(باید توجه داشت که روش نمونه گیری برای تعیین انواع حدود مجاز                . در نظر داشت  

ت و   می توان از یک نمونه گیری کوتاه مد       )C(متفاوت است بطور مثال برای تعیین حد تماس شغلی سقف            

                                                 
1 Ceiling Value 
2 Instanous Monitoring 
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 به تعداد کافی نمونه در یک شیفت یا یک دوره کامل کاری             TWAمختصر استفاده نمود ولی برای تعیین حد        
 .نیاز است

 ):Excursion Limits( محدوده های نوسان

 آنها معین شده است بدلیل عدم وجود اطالعات          )AOE-TWA(تعداد کثیری از مواد شیمیایی که        
 هشت ساعته در حد      )AOE-TWA(با این وجود حتی در صورتیکه       هستند   STELکافی سم شناسی فاقد      
از آنجا که تجربیات    . نوسان کوتاه مدت غلظت به باالتر از آن، باید کامالً کنترل شود           . مقادیر تعیین شده باشد   

 )AOE-TWA(سم شناسی و بهداشت صنعتی دالیل و شواهد مشخصی برای تعیین مقادیر مجاز افزایش                   
 هر فرایند کاری باید بقدر کافی کنترل شده باشد تا نوسان غلظت در آن در حدود قابل                      ارائه می دهند لذا  

قبول انجام شود و حداکثر نوسان پیشنهاد شده نیز باید مرتبط با نوساناتی که غالباً در فرآیند واقعی صنعت                     
 .مورد نظر اتفاق می افتد باشد

 بهداشت صنعتی انجام شده نشان داده است        مطالعه بر روی تعداد زیادی از تحقیقات و بررسی های        
 بوده  2 تا   5/1که مقادیر تماس کوتاه مدت عموماً دارای توزیع لگاریتمی نرمال با انحراف معیار هندسی از                  

از آنجا که بحث کامل تئوری و اختصاصات توزیع لگاریتمی نرمال از حیطه مبحث فعلی خارج است                    . اند
 .مهم توضیح مختصری ارائه می شودلذا در رابطه با برخی اصطالحات 

در توزیع لگاریتمی نرمال، شاخص تمایل مرکزی عبارت است از آنتی لگاریتم میانگین لگاریتم                   
 بوده و میانگین هندسی آن همیشه کوچکتر از میانگین حسابی            )Skewed(این توزیع چاوله    . مقادیر نمونه ها 

در توزیع لگاریتمی نرمال، انحراف معیار هندسی       . دارداست به مقداری که بستگی به انحراف معیار هندسی          
)sdg(            از همه مقادیر، بین     % 26/68 عبارتست از آنتی لگاریتم انحراف معیار لگاریتم های مقادیر نمونه وsdg / 

mg  وsdg mgقرار می گیرند . 

از % 5د،   باشن 0/2اگر مقادیر تماس کوتاه مدت در یک موقعیت معین دارای انحراف معیار هندسی               
 برابر بیش از میانگین هندسی خواهند بود و اگر در فرآیندی تغییرپذیری بیش از این مقدار                 13/3کل مقادیر،   

باشد آن فرآیند تحت کنترل مناسب نبوده و باید اقدامات الزم برای کنترل شرایط کار انجام شود و اساس                      
 ندارند نیز بر    STEL هستند ولی    )AOE-TWA(ی  پیشنهاد حد نوسان برای دسته ای از مواد شیمیایی که دارا         

 .این مسئله استوار است

 فراتر رود البته نه برای بیش از          )AOE-TWA( برابر   3نوسان در میزان تماس شاغل می تواند از          
 5 ولی تحت هیچ شرایطی نباید از        )AOE-TWA( دقیقه در خالل یک روز کاری و بشرط حفظ           30مجموعاً  

 .برابر تجاوز نماید

این نتیجه گیری ساده ای از توزیع لگاریتمی نرمال غلظت است، ولی در هر حال بهتر است توسط                   
متخصصین بهداشت صنعتی مورد استفاده قرار گیرد درصورتیکه نوسانات تماس در حدود پیشنهاد شده                  
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رد نظر   بوده و نتایج مو     0/2حفظ شوند، انحراف معیار هندسی مقادیر اندازه گیری شده غلظت در حدود                
 .حاصل خواهد شد

 آن  STEL یک ماده شیمیایی موجود باشد،        STELدر صورتیکه اطالعات سم شناسی برای تعیین         
 . نسبت به حد نوسان اولویت خواهد داشت

 »سرطان زائی«

1Aسرطان زا تائید شده انسانی : 

ا سرطان زا   براساس مدارک مستدل از طریق مطالعات اپیدمیولوژیکی ماده شیمیایی برای انسان ه              
 .می باشد

2Aمشکوک برای سرطان زائی در انسان  

اطالعات کیفی از سرطان زائی ماده شیمیایی در حد کفایت مورد قبول قرار گرفته است ولی در                     
اطالعات ارائه شده کمبودهایی بشرح زیر وجود دارد که باعث تردیدهایی در تأثیر سرطان زائی ماده                        

 :شیمیایی در انسان می گردد

  اطالعات متناقض-فال

  اطالعات ناقص از لحاظ کمیت-ب

 ماده شیمیایی در مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی سرطانزا می باشد و شرایط خاص سم شناسی                 -ج
مشابهت الزم با   ) اثرات وارده ) ها(مورد هدف، نوع بافت و مکانیزم       ) ها(تماس، اندام ) ها(، راه )ها(دز(ماده  

 .ان را دارا می باشدتماس های شغلی کارگر

 در شرائطی است که شواهد محدودی از سرطان          2Aبطور اساسی طبقه بندی سرطان زائی در حد          
زائی برای انسان موجود می باشد ولی از طرفی شواهد کافی در حیوانات آزمایشگاهی با شباهت زیاد سم                     

 .شناسی ماده شیمیائی با شرایط انسانی گزارش شده باشد

3Aائید شده برای حیوان با ارتباط ناشناخته بر انسان سرطان زا ت: 

) ها(راه  ) دز نسبتاً زیاد  (ماده سرطان زا برای حیوانات آزمایشگاهی در شرایط خاص سم شناسی              
مورد هجوم و مکانیزم اثر وارده ممکن است با شرایط تماس کارگر شباهت نداشته باشد و مطالعات                         

 . بیشتری را در جوامع انسانی تماس یافته مورد تائید قرار نمی دهداپیدمیولوژیکی موجود خطر بروز سرطان

4Aغیر قابل طبقه بندی بعنوان یک عامل سرطان زا انسانی : 

ماده شیمیائی است که نگرانی هائی را در سرطان زائی برای انسان ها پدید آورده است ولی این ماده                  
مطالعات بر روی حیوانات    .  ارزیابی قرار گرفته شود    بعلت فقدان اطالعات کافی نمی تواند بطور صحیح مورد       

نمی تواند نشانه هائی از   ) شرایط آزمایشگاهی بر روی بافت زنده        (IN VITROآزمایشگاهی یا بصورت     
 .سرطان زائی فراهم آورده بشکلی که بتوان ماده یاد شده را در یکی از دستجات قبلی طبقه بندی نمود
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5Aی بعنوان یک عامل سرطان زا انسانی مشکوک نبودن ماده شیمیائ: 

ماده شیمیائی براساس مطالعات صحیح اپیدمیولوژیکی مشکوک به سرطان زائی در جوامع انسانی                
این مطالعات اپیدمیولوژیکی دارای جامعیت مناسب در زمینه پیگیری مناسب برنامه پژوهشی و با               . نمی باشد

بوده است تجزیه و تحلیل آماری اطالعات بدست آمده از          سوابق تماس شغلی قابل اطمینان در دزهای زیاد         
. مطالعات یاد شده دال بر نتیجه گیری در مورد عدم سرطان زائی ماده شیمیائی بطور قابل مالحظه می باشد                   

شواهد بدست آمده از مطالعات سم شناسی در مورد مکانیزم اثرات وارده نیز عدم سرطان زائی ماده شیمیائی                  
 .نی قرار می دهدرا مورد پشتیبا

در مورد ماده شیمیائی که اطالعات سرطان زائی آن ها در انسان یا حیوان گزارش نشده است                       
 .هیچگونه طبقه بندی سرطان زائی بر آنها منظور نمی گردد

کارگرانی که به   . تماس های شغلی به تمامی سرطان زاها می بایست در حداقل میزان نگهداشته شود            
بدون حد مجاز مشخص، مواجهه دارند می بایست بطور صحیح برای حذف بیشترین               1Aسرطان زاها طبقه  

با حد مجاز تماس مشخص      1Aبرای سرطان زاهای    . حد ممکنه هنگام تماس به ماده سرطان زا مجهز گردند         
، تماس کارگر از طریق تمام راهها می بایست بطور دقیق در پائین ترین              3A و   2Aو عوامل سرطان زا در حد       

 .ممکنه زیر حد مجاز شغلی کنترل شودحد 

 :»پوست«نمادگذاری 

مشخص شده اند از جمله موادی هستند که سهم قابل توجهی از جذب              » پوست«موادی که با نماد     
کلی حاصل از تماس با آنها از طریق پوست است مانند جذب مخاطی و چشمی در اثر تماس با بخارات و                      

ماس مستقیم پوست با ماده شیمیایی جذب می شوند افزودنیهای موجود در            یا اینکه احتماالً بیشتر از طریق ت      
هر چند برخی   . محلولها و یا مخلوطها می تواند بطور قابل مالحظه ای قابلیت جذب پوستی را افزایش دهند              

مواد می توانند سبب تحریک یا التهاب و یا حساسیت پوستی در شاغلین گردند، ولی این خصوصیات در                     
ولی در هر حال ضایعات پوستی      . دخیل نبوده اند  » پوست«ای مربوط به لزوم یا عدم لزوم ذکر نماد           ارزیابیه

بطور قابل مالحظه ای سبب افزایش جذب از راه پوست می گردند در مواقعیکه اطالعات کمی ناچیزی در                   
 تعیین حد تماس    ارتباط با جذب پوستی گازها و بخارات و مایعات توسط شاغلین وجود داشته باشد، کمیته              

شغلی مواد شیمیائی پیشنهاد می کند که مجموع یافته های حاصل از مطالعات بر روی بیماریهای جلدی حاد                  
و مطالعات در زمینه تماسهای مکرر پوستی بر روی حیوانات یا انسان، همراه با قدرت مواد شیمیایی برای                     

شود بطور کلی در صورتیکه یافته های موجود       بکار گرفته   » پوست«جذب، در تصمیم گیری برای نمادگذاری       
نشان دهد جذب ماده شیمیایی از طریق دستها و یا ساعدها در طی مدت کار روزانه قابل مالحظه است و                       

انجام می پذیرد بر پایه     » پوست« پایین باشد، نمادگذاری       AELباالخص ماده شیمیایی مورد نظر دارای          
 1000( نسبتاً کم    LD50 حیوانات در مورد مواد شیمیایی که دارای          یافته های حاصله از سمیت حاد بر روی      

بکار برده شود و نیز در مواردیکه        » پوست«باشند، باید نماد    ) میلی گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن یا کمتر          
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قابل مالحظه را   ) سیستمیک(تماس پوستی مستمر ماده شیمیایی بر روی پوست نشانه هایی از اثرات عمومی              
 1موقعیکه مواد شیمیایی بسرعت بداخل پوست نفوذ می کنند        . الزم است » پوست«می دهد نمادگذاری   نشان  

هنگامیکه اثرات عمومی مربوط به سایر راههای تماس حاکی از اهمیت جذب پوستی در ایجاد مسمومیت                   
پایین مسائل   AELو با   » پوست«مواد شیمیایی دارای نماد      . می تواند مورد توجه قرار گیرد     » پوست«نماد  

خاصی را برای فرآیندهایی که مواد شیمیایی هوابرد با غلظت زیاد منتشر می کنند به وجود آورد باالخص                     
تحت شرایطی که مدتی طوالنی سطح وسیعی از پوست در معرض تماس قرار می گیرد در چنین شرایطی                    

برای تعیین  . به کار برده شود   ممکن است روشهای ویژه ای برای پیشگیری یا کاهش و یا قطع تماس پوستی               
 .نسبت سهم تماس پوستی به کل مقدار ورود سم به بدن باید از روشهای پایش بیولوژیکی استفاده نمود

فصل شاخصهای بیولوژیک تماس حاوی تعدادی از شاخصهای بیولوژیک پذیرفته شده می باشد و               
مشاهده . ماده شیمیایی مورد نظر به کار می رود      به عنوان ابزار تکمیلی در هنگام ارزیابی تماس کلی کارگر با            

برای ماده شیمیایی مورد نظر، هشداری است که نشان می دهد نمونه برداری هوا به تنهایی                   » پوست«نماد  
برای تعیین قطعی میزان تماس کافی نیست و بر اقداماتی که برای حفاظت کامل کارگر در مقابل جذب                       

 .پوستی الزم است تأکید می نماید

 :»حساسیت«نمادگذاری 

مربوط به موادی است که حتی تماس کوتاه مدت و نامکرر با آنها در غلظتهای                  » حساسیت«نماد  
 .نیز می تواند سبب بیماری شغلی گردد» حد تماس شغلی«کمتر از 

 
 توضیح سایر نمادهایی که درجداول بکار رفته است

 :مواد شیمیایی با ترکیبات متغیر

 :ز تجزیه ماده پلی تترافلورواتیلن ترکیبات ناشی ا-1

تجزیه حرارتی زنجیره فلورو کربن در هوا منجر به تشکیل اکسیدهای کربن، فلور و اکسیژن                       
با توجه به اینکه مواد مزبور از طریق هیدرولیز در محلولهای قلیایی تجزیه می شوند لذا سنجش                    . می گردد

ا کنون حد تماس شغلی برای پلی تترافلورواتیلن         کمی به فلوراید می تواند شاخص تماس محسوب گردد ت         
تعیین نگردیده است اما باید غلظت این ماده در هوای تحت کنترل در پایین ترین حد ممکن نگهداشته شود                    

  )Algofton,Fluon,Teflon,Tetranنامهای تجاری این ماده عبارت است از (

   ):AOE-TWA=5 mg/m3(  گرد و غبار کلی–دمه های حاصل از جوشکاری 

ترکیب دمه ها و نیز مقدار آنها      . دمه های ناشی از جوشکاری را نمی توان به آسانی طبقه بندی نمود           
تجزیه مورد تأیید مواد موجود در دمه های       . تابع آلیاژ مصرفی، فرایند و نوع الکترودهای جوشکاری می باشد        

آزمایش ممکن نیست، فلزات و       جوش کاری بدون توجه به ماهیت فرایند جوشکاری و سیستم مورد                 
                                                 

1 Higher Octanol-Water Partition Coefficients 
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آلیاژهای واکنش زا مانند آلومینیم و تیتانیوم که در مجاورت گاز بی اثر و محافظ مانند آرگون با روش قوس                     
 جوش داده می شوند، نسبتاً دمه های کمی تولید کنند اما تشعشعات شدید ایجاد              )Arc - Welded( الکتریکی

 .شده می تواند تولید ازن نماید

رایندی نیز در هنگام جوشکاری فوالد با روش الکتریکی حاصل می شود که میزان دمه های                چنین ف 
 .تولید شده به مراتب کمتر است

بدون کاربرد گازهای   (جوشکاری آلیاژهای آهن با روش قوس الکتریکی در محیطهای اکسید کننده             
ی ازن، مونوکسید کربن به وجود       موجب تولید مقدار قابل توجهی دمه می گردد و می تواند به جا             ) بی اثر 
این حالت دود و دمه های حاصل عموماً ناشی از به هم پیوستن ذرات، معلق در هوا است که شامل                      . آورد

در هنگام جوش کاری فوالد ضد       . می باشد) بسته به نوع آلیاژ   (آهن، منگنز، سیلیکون و سایر ذرات فلزی          
 .، ترکیبات کرم نیکل را می توان در دمه های حاصله یافت با روش قوس الکتریکی)Stainless Steels(زنگ 

در ساخت برخی از الکترودهای روکش دار و الکترودهای دارای روانساز مغذی ترکیبات فلوراید به               
کار رفته است لذا فیومهای حاصل از جوشکاری با الکترودهای مزبور بیشتر به شکل فلورایدها ظاهر                       

لیل فوق فیومهای ناشی از جوشکاری قوس الکتریکی باید مکرراً مورد آزمایش            می گردد تا اکسیدهای آن به د     
. قرار گیرند تا مبادا میزان ترکیبات خاصی که احتمال وجود آنها می رود، از حد تماس شغلی تجاوز نماید                    

ارزیابی براساس غلظت کلی دمه در مواردی امکان پذیر است که هیچگونه ماده سمی در الکترود                           
، فلز و یا روکش فلز مورد جوشکاری به کار نرفته باشد و وضعیت و شرایط به تشکیل گازهای                     جوشکاری

 .سمی کمک نکند
 

PNOCذراتی که به طریقه دیگری طبقه بندی نگردیده است : 

 .برای کسب اطالعات بیشتر به ضمیمه این فصل مراجعه شود

)C:(ین فصل مراجعه شود مواد خفقان آور ساده برای اطالعات بیشتر به ضمیمه ا. 

)e:(                      مقداری است که نمایانگر گرد و غبار کلی است که فاقد آز بست بوده و سیلیس کریستالی آن کمتر از 
 .باشد% 1

)g:(                  برای . می باشد% 5مقداری است که نمایانگر گرد و غباری است که میزان سیلیس کریستالی که کمتر از
باشد کنترل محیط و ارزیابی شرایط محیط کار باید         % 5ی بیش از    گرد و غبارهایی که میزان سیلیس کریستال      

برای . که برای گرد و غبار قابل استنشاق تدوین گردیده انجام پذیرد           AOE-TWA=0/1 mg/m3در مقایسه با    
تعیین غلظت گرد و غبار قابل استنشاق باید نمونه برداری با وسایلی باشد که راندمان جمع آوری آن در                       

 .فصل آمده استضمیمه این 

)i:( گرد و غبار کلی Total Dust/particulate  
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)j:(                    مقدار حد تماس شغلی ذکر شده برای گرد و غبار قابل استنشاق می باشد برای تعیین غلظت گرد و غبار 
قابل استنشاق باید ضمن عبور هوا، تنها ذراتی که در محدوده اندازه های ذکر شده در ضمیمه این فصل است                   

 . سطح دستگاه نمونه بردار جمع آوری گرددبر روی

)k:(نمونه برداری بدون جمع آوری بخارات باید انجام گیرد . 
 

 : حدود تماس شغلی برای مواد شیمیایی 
 )TLV(حد آستانه مجاز 

 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی
مبنای تعیین حد 

آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع آتش گیر، بی رنگ و با بوی میوه ای 
از نظر واکنشی بسیار فعال می باشد / مطبوع

و دستخوش واکنش های متعدد تراکمی، 
افزایشی و پلیمریزاسیون می شود واکنش آن 

با کلراید کبالت کلرات جیوه، پر کلرات 
 حساس و انفجاری ایجاد جیوه محصوالت

واکنش آن با اکسیژن می تواند . می نماید
 .انفجاری باشد

 تحریک و         -
بویژه در  (سوزش  

 )قسمت چشمها
A3 05/44   C- 25ppm - 

 Acetaldehydeاستالدئید 
CH 3 CHO 

1 

ساخت / مایع قابل اشتعال با بوی تند
استات سلولز، استیک، آئینه دراید 

 -خت پالستیک ها سا- استات-مونوموایتیل
 حشره کشها و در صنایع -مواد داروئی

 نساجی و کوآگوال

 تحریک و         -
 سوزش

- 60 ppm15 
STEL- 

ppm10 

 

 Acetic acidاسید استیک
CH 3 COOH 

Ethanoic, acid 
Methane Carboxylic 

acid 

2 

مایع قابل احتراق با بوی تند اسید استیک 
 پالستیک ها و -استات سلولز/ ساخت الیاف

اینیل استات، خوشبو کننده ها و مواد و
 منفجره

 تحریک و         -
 سوزش

- 09/102 
       - 
 
 

ppm5 
 
 
 

 Aceticانیدرید استیک     
anhydride 

2O)CO CH3( 
Acetic oxide, Acetyl 

oxide 
Ethanoic anhydride 

 

3 

در حاللهای / مایع بسیار فرار و قابل اشتعال
 -صنعتی و مواد واسط شیمیایی در رنگ ها

ال دهنده بصورت حالل در صنایع چرم و ج
 الستیک

 تحریک و         -
 سوزش

A4 
BEI 05/58 

ppm1000 
STEL-     

 
 
 

ppm750 
 

ppm1500 -C 
 

 Acetonاستون 

CH3- O- CH3 

Dimethyl keton, ketone 
Propane 2 - propanone 

4 

تهیه اسید آلفافنا / مایع با بوی بادام تلخ
ترهای  ساخت اس-اکریلیک استون های آن

 آکریلیک

دستگاه عصبی      
 فقدان     -مرکزی
 اکسیژن

SKIN 10/85   
 استون سیانوهیدرین

Acetone cyanohydrin 
,as CN 

5 

به عنوان حالل در / مایع بی رنگ معطر
فرآیندهای استخراج هیدروکربن ها 

بخصوص بوتادین و جداسازی اسیدهای 
 چرب از روغن های گیاهی

 -فقدان اکسیژن    
 A4 05/41 تنفسی

 STEL - 60  

ppm       
 

40ppm        
 
 

 Acetonitrileاستونیتریل 
CH3 CN 

Cyanomethane , 
Ethynitrile, Methyl 

Cyanide 

6 

مایع قابل اشتعال با بوی شکوفه پرتقال 
ساخت مواد خوشبو کننده و ماده واسط در 

 ساخت تعدادی از مواد شیمیایی آلی

تحریک و       -
 سوزش

 چشمی
- 15/120      - ppm10  استوفنونAcetophenone 

C8 H8 O 
7 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 .در صنایع جوشکاری استفاده می شود/ گاز
 خفگی و          -

احساس تحریک    
 تنفسی

- -     

ppm1      
 
 
 
 
 
 

  استیل آمینوفلورن-2
2-Acetyhamino flourene 

C16 H11 NO 
AAF, 2.AFF, N- 
ACETYL- 2-AMINO 
FLUORENE, FFA. 
2.FFA, 2- 
FLUORENYL 

ACETAMIDE 

8 

 ACETYLENEاستیلن      -)C( - 02/26 -  خفگی- جوشکاری/ گاز بیرنگ با بوی سیر
CH= HC 

9 

- - - - 

رجوع شود 
به بی دی 
 کلرو استیلن

 

 استیلن دی کلرید
ACETYLENE 

DICHLORIDE 
CHCL- CHLD 

 دی کلرو    2و1رجوع شود به      
 اتیلن

1,2 
DICHLOROETHYLEN

E 
 

10 

الل، ماده به عنوان ح/ مایع با بوی تند
افزودنی در ضد آتش کردن پلی اورتانها، 

 پلی اولفین ها و پلی استرین ها

 تحریک          -
 وسوزش

- 7/345 

- 
 
 
 
 
 

ppm1        
 
 
 
 
 
 

 تترا برومید استیلن
ACETYLENE 

TETRABROMIDE 
B2- HC- CHB2 

SYMMETRICAL 
TETRABROMOETHY

ANE 
TBE,1,1,2,2- 
TETRABROMO 

ETHANE 

11 

 ضد درد و تورم/ یپودر کریستال
 برخی از اوقات     -

 آلرژن
- 15/180 - mg/m3 5 

ACETYLSALICYLHC 
ACID 

 C9اسید استیل سالسیلیک        
H8O4 

ASPIRIN 

12 

مایع قابل اشتعال با بوی زننده ساخت گلی 
سرول رزین های با پلی استر متیونین مواد 

 داروئی و علف کشها

 تحریک و         -
 سوزش

SKIN 
A4 06/56 

C- 0/1 ppm  
 
 
     

 

 ACROLINاکرولین 
CH2 CHCHO 

ACRALDEHYDE, 
ACRALDEHYDE, 

ALLYLADEHYDEE, 
PROPENAL, 2-

PROPENAL 

13 

مونومر قابل واکنش واسط در / کریستال
 تولید مواد شیمیایی آلی

 سرطان-

 دستگاه عصبی -
 مرکزی

SKIN 
A3 08/71 

- 
 
 
 
 
 
 

0,03 mg/m3 
 
 
 
 
 

آمید  اکریل
ACRYLAMIDE 
CH2=CHCONH2 

ACYLAMID 
MONOMER, 
ACRYLIC AMID, 
PROPENAMID, 2-

PROPENAMID 

14 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع خورنده بی رنگ با بوی مشخص 
در ساخت رزین های اکریلیک به / آکرید

 عنوان عامل پوشش دهنده در رنگها

تحریک و       -
 سوزش

تولیدمثلی   -تناسلی
SKIN 

A4 06/72     - - 
 ACRYLICاسید اکریلیک    

ACID 
C3 H4 O2 

15 

/ ع شفاف بی رنگ شدیداً قابل اشتعالمای
 در ساخت الیاف آکریلیک، الستیک نیتریل

 SKIN  سرطان-
A2 05/53 

   - 
 
 
 
 

ppm2 
 
 
 
 
 

 Acrylonitrileاکریلونیتریل 
H2C-CHCN 

Acrylonitrile monomer; 
AN; 

VCN; Caynoethylene; 
Propenenitrile; 2-

propenenitrile 
Viniyl cyanide. 

16 

خت نایلون و فوم های پلی سا/ جامد
 تهیه استرها برای روان کننده ها و -اورتان

 ماده چسبنده در پودرهای قابل پخت نان

 تحریک و         -
 سوزش

- 14/146 -  5mg/m3  Adpic acidاسید آدپیک 

C6H10O4 
17 

تولید نایلون / مایع روغنی بی بو و بی رنگ
 .و به عنوان حالل در سنتز سایر مواد آلی

 Adiponitrileآدیپونیتریل  SKIN 10/108     - ppm2 ی تنفس-
C6H6N2 

18 

بعنوان حشره کش استفاده می شود / جامد
 غیر آتش گیر با بوی متوسط مواد شیمیایی

 SKIN  کبدی-
A3 93/364 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 mg/m3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aldrinآلدرین 
C12H8cl6 

Octalene; HHDN; 
1,2,3,4,10,10-
Hexacholoro- 

1,4,4a,5,8,8,8a- 
hexacholoro 

endoyeox- 1,4,5,8- 
Dimethanonaphthalene. 

19 

و / برای تولید استرها در تهیه رزینها/ مایع
به عنوان . پالستی سایزرها استفاده می شود

 .یک واسطه برای دارو است

 تحریک و         -
 SKIN 08/58 سوزش

  ppm4 – 
STEL 

 
 

ppm2 
 
 
 

 Allyl alcoholآلیل الکل 
H2c=cHcH2oH 

AA; Allyl alcohol; vinyl 
Carbonid; 1-propane-3-

0-proponel 

20 

به عنوان یک واسطه در ساخت دی / مایع
کلروهیدرین و گلیسرول، سنتز ترکیبات 

 آلیل استفاده می شود

 A3 50/76  اثرات کبدی-

ppm2 –
STEL 

 
 
 

ppm1    
 
 
 
 

 Allyl cholorideآلیل کلرید 
H2c=cHcH2cl 

3-chloropropene; 1-
chloro-2 

-propene; 3- 
chloropropylene 

 

21 

به عنوان یک واسطه رزین و به عنوان / مایع
یک تثبیت کننده ترکیبات کلرینه، رزینها، 

 وینیل و الستیک استفاده می شود

تحریک و       -
 سوزش

 التهاب پوستی -
 حساس شدن

A4 14/114 

 ppm 10 –C 
 
 
 
 
 
 
 

ppm5 
 
 
 
 
 
 
 

 Allylآلیل گلیسیدیل اتر        
glycidyl 

Ether 
C6H10o2 

AGE;1- Allyloxy-2-3 
Epoxypropane; Glycidyl 

Allyether;[(2-
propenyloxy) 

Methlyl] oxirane. 
 

22 

به عنوان یک افزودنی غذائی و / مایع
 چاشنی استفاده می شود

 تحریک و         -
 سوزش

- 16/148 ppm3 -
STEL 

ppm2 
 

 آلیل پروپیل دی سولفید

Allyl propyl disulfide 
C6H12S2 

23 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 به عنوان یک پاک کننده به عنوان/ جامد

REFRACTOR برای کاربردهای 
 GRANINالکترونیکی به عنوان 

CEMENT در کوره ها و BRICKS 

- A4 96/101 - 
 

10 mg/m3 
 

 α-Aluminaاکسید آلومینیوم 
Al2o3 

Aluminum oxide 
24 

به عنوان یک پوشش برای حفاظت / جامد
 ار می رودفلزات دیگر بک

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی -
تحریک و       -

 سوزش
تحریک و       -

 سوزش
 تحریک و سوزش

- 

98/26 

98/26 

98/26 

98/26 

98/26 

 

10mg/m3 

5 mg/m3 

5 mg/m3 

2 mg/m3  

2 mg/m3 

 Aluminumآلومینیوم    
Al 

Metal dust 
Pyropowders 

Welding fumes 
Soluble salts 

ALKYLS (NOC(d)) 
 

25 

 ساینده برای به عنوان یک/ جامد
 کاربردهای الکترونیکی

  برای مقاومت ها در کوره ها-

  تنفسی-

 تحریک و -
 سوزش

A4 96/101 - 
 

10      mg/m3 
 

 اکسید آلومینیوم
oxide Alumina 
Al2o3 

 

26 

بواسطه سرطان زائی آن کاربرد / جامد
وسیعی ندارند و باید از تماس با آن 

 .اجتناب شود

 A1 23/169  سرطان خون-

    - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 آمینو دی فنیل
4-Amino diphenyl 

c6H5c6H4NH2 
4-Aminobiphenyl; P- 

Aminobiphenyl; P- 
Amino 

Diphenyl; 
Biphenylamine; 4- 

phenylaniline 

27 

اتانول آمین در سنتز عوامل فعال / مایع
سطحی در امولسیفایرها و واکس ها اتانول 

 آمین با دیگر موارد بکار می رود

- - 08/61 
   ppm6 –

STEL 
 

ppm3 
 
 

-2آمینو اتانول                    
Aminoethanol 

NH2cH2cH2oH 
See Ethanolamine 

28 

سنتز آنتی هیستامین ه و سایر مواد / جامد
 داروئی

 سیستم دستگاه     -
 عصبی مرکزی

- 11/91 
- 
 
 

ppm5/0      
 
 

-2آمینو پیریدین                  
Aminopyridine 

NH2c5H4N 
Alpha- Amino pyridine; 

Alphapyridylamine 

29 

برای علف کشها و تنظیم کننده رشد / جامد
 گیاهان است

 سرطان زائی -
اثرات تولید مثل و 

 تناسلی
A3 08/84 

- 
 
 

 2/0     mg/m3 
 
 

  تری آزول4، 2، 1-آمینو
3-Amino-1,2,4-triazole 

C2H4N4 
See Amitrol 

30 

علف کش و منظم کننده ریشه / جامد
 گیاهان

 - تولید مثلی      -
 - A3 08/84 ناسلیت

 
0,2 mg/m3 

 

 Amitrol آمیترول
C2H4N4 

J-Amino-1,2,4-triazole 
31 

گاز محرک به عنوان کود در ساخت اسید 
 هیدرازین هیدرات هیدروژن -نیتریک
 به عنوان گاز سرد - آکریلونیتریل-سیانید
  کاتالیست تراکمی برای پلیمرها-کننده

 تحریک و         -
 سوزش

- 03/17 
ppm35 - 

STEL 
 
 

ppm25   
 
 
 

 Ammoniaآمونیاک 
NH3 

Anhydrous ammonia, 
Aqua 

Ammonia; Aqueous 
ammonia 

32 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در ساخت ترکیبات / جامد کریستالی سفید
مختلف آمونیاکی و پلی های خشک به 

عنوان یک رنگ ثابت کن در رنگرزی و 
نقاشی به عنوان کود، در لحیم کاری در 

و در پودرای شستشو در رزین ها وچسب ها 
 صنایع داروئی غذائی استفاده می شود

 تحریک و         -
 سوزش

- 50/53 
STEL-20
mg/m3    
 
 

10mg/m3 
 
 
 

دمه کلرید آمونیم                  
Ammonium 

Chloride fume 
NH4cl (fume) 

33 

 به طور تجارتی در پلیمراسیون -پودر سفید
 استفاده می شود

 SKIN  کبدی-
A3 00/431  

0.01 mg/m3 
 

 

 کپرفلورواوکتانوات آمونیا
Ammonium 

Perfluorooctanoate 
C8P15o2 *H4N 

34 

در ساخت علف ) جامد(کریستال سفید
کشهای تماسی مواد به تأخیر دهنده حریق 
است برای تولید گاز نیتروژن اکسید استفاده 

 می شود

 تحریک و         -
 سوزش

SKIN 
A3 13/114  

10 mg/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سولفامات آمونیوم       
Ammonium 

Sulfamate 
NH4So3NH2 

Ammate herbicide; 
Ammonium 

aminosalforate; 
Monoammonium; salt 

of 
Sulfamic acid; 

Sulfamate 
 

35 

- - - -  - 
 Amositeآموسیت 

 رجوع شود به آزبست
36 

به عنوان یک حالل برای الک و رنگ / مایع
در ساخت چرم مصنوعی سیمان فیلم های 

 الک ناخن، عوامل طعم دهنده و -عکاسی
  فسفر در المپ های فلوئورسنتحالل

 تحریک و         -
 سوزش

- 18/130 

- 
 
 
 
 
 
 

ppm100      
 
 
 
 
 
 

 n-Amylنرمال استات آمیل      
acetate 

cH3coo(cH2)4cH3 
Amyl acetic ester; Amyl 

acetic 
Ether; 1-pentanol 

acetate; 
Pentyl ester of acetic 

acid; 
Primary amyl actate 

37 

حالل برای نیترو سلولز به عنوان یک / مایع
 فرآورده های سلولوئیدی -و اتیل سلولز

آهار زنی پارچه و چوبهای پالستیکی 
شکل، الک چرم مصنوعی و کاغذهای 

 دیواری قابل شستشو

 تحریک و         -
 سوزش

- 130 

- 

 

 

 

 

 
 

ppm125      
 
 
 
 
 
 

-Secآمیل استات نوع دوم          
Amyl 

Acetate 
cH3cooH(cH3)c3H7 

1-Methyl butyl acetate; 
2- 

pentanol acetate; 2-
pentyl 

ester of acetic acid 
 

38 

/ یک ماده اساسی در ساخت رنگها/ مایع
. الستیک شتاب دهنده و آنتی اکسیدانها

داروهای مواد شیمیایی مورد مصرف در 
 علف کشها و قارچ - ایزوسیاناتها-عکاسی

 کشها

  فقدان اکسیژن-
SKIN 

A3 
BEI 

12/93 

      - 
 
 
 
 

ppm2 
 
 
 
 
 

آنیلین و هم خانواده آن              
Aniline And 

Homologs 
C6H5NH2 

Aminobenzene; aniline 
oil; 

Benzenamine; 
pherylamine 

39 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

هر دو ترتیب ارتو و پارا به عنوان / جامد
 و شکل ارتو برای Aیک واسطه رنگهای 

 سنتز استفاده GUAIANOLتولید 
 می شود

 SKIN  فقدان اکسیژن-
A3 15/123 

- 
 
 
 
 

ppm1/0      
 
 
 
 
 

 O-Anisdineارتو آنیزیدین 
NH2c6H4ocH3 

O-ortho amino anisole; 
2- 

Anisidine; O-
Methoxyaniline; 

P-Para aminoanisole; 4- 
Anisidine; P-

Methoxyaniline 

40 

 ترکیب واسطه -بلورین زرد قهوه ای/ جامد
 در تولید رنگ

 SKIN فقدان اکسیژن -
A4 15/123 - ppm1/0       پاراآنیزیدینP-Anisidine 

See o- Anisidine 
41 

در آلیاژهای با سرب در باطری های / جامد
ذخیره ای به عنوان یک عامل ضد آتش در 

منسوجات و پالستیک در رنگدانه ها و 
 در نساجی و -سرامیک ها در پالستیک

 .دباغی به عنوان تثبیت کننده بکار می رود

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی -

  سیستم دستگاه

 عصبی مرکزی

- 75/121  

 0,5  mg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنتیموان و ترکیبات آن              
Antimony 

And compounds 
Metal: 

Antimony powder; 
stibium; 

Synonyms of other 
compounds 

Vary depending upon 
the 

Specific compound 

42 

 مواجهه کارگران می تواند هنگام تشوید 

سنگ معدن سولفید ) برشته نمودن(
 آنتیموان رخ دهد

 سرطان -

 تنفسی -

 پنوموکونیوز
A2 50/171 - 

 
ppm5/0      

 

 محصوالت تری اکسید آنتیموان
Antimony trioxide 

production 
Sb2o3 

43 

 به عنوان جونده کش استفاده می شود/ جامد
 تنفسی -

  A4 27/202 تحریک و سوزش

0,3 mg/m3 
 
 
 
 
 

 ANTUید تیوکاربام) آلفا(آنتو 
C10H7NHc(NH2)S 

a-Naphthyl thio 
carbamide; 

a- Naphthyl thioureal, 1- 
Naphthyl thiourea 

44 

 در جوشکاری و به عنوان یک گاز بی -گاز
اثر برای پر کردن المپ های الکتریکی در 

 دوپینگ نیمه هادی

 Argonآرگون  - -    95/39 - خفگی -
Ar 

45 

خت آلیاژها ترکیبات آرسینک در سا/ جامد 
علف کشها، حشره کشها، رنگدانه ها و در 
جونده کشها و در نیمه هادیها و بعنوان 

محافظت کننده چوب در ساخت شیشه در 
 باطری ها

 -پوست( سرطان -
 )تنفسی

  تنفسی-

A1 
BEI 

92/74 
Varies 

 

0.01 mg/m3 

 

 

 

 

 عنصر و ترکیبات       –آرسنیک   
 معدنی

Arsenic, elemental and 
Inorganic compound 

 Asبرحسب 

46 

 
احتمال سرطان     

 -  - A2 زائی برای انسان
 محصوالت تری اکسید ارسنیک

Arsenic trioxide 
As2o3 

47 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

گازی در سنتز مواد آلی، در ساخت 
باطری های ذخیره سربی، اسیدی به عنوان 
گاز سمی جنگی و به عنوان یک عامل 
 دوپینگ برای ترکیبات الکترونیکی

  خون-

  کلیه-
- 95/77 

- 
 
 
 

ppm05/0      
 
 
 
 

 Arsineآرسین 
AsH3 

Arsine hydride, 
Arseniuretted 

Hydrogen; arsenious 
hydride; 

Hydrogen arsenide 
 

48 

یک اصطالح کان شناسی است که / جامد
شامل انواع مختلف مواد معدنی است و در 

 صنایع عایق سازی استفاده می شود

 سرطان -
  - A1 آزبستوزیس

 0,2  
Fibre/Litre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asbestosآزبست 
1-Chrusotile, serpentine, 

(3Mgo, 2sio2, 2H2o) 
2-Amphiboles 

-Amosite (5.5 Feo, 
1.5Mgo, 

8Sio2, H2o) 
-Anthophylite (7Mgo, 

8Sio2, H2o) 
-Tremolite (2cao, 5Mgo, 

8Sio2, H2o) 
-Actinolite (2cao, 
4Mgo, Feo, 8Sio2, H2o) 

49 

ر ساخت جاده پوشش بامها و در د/ جامد
 پوشش فلزات، ساختمان سازی و غیره

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی -

 سوختگی ها

A4 -  
 

5 mg/m3  
        

 Asphalt fumesدمه آسفالت 
Mineral pitch, Bitumen, 

Petroleum fumes 
50 

به عنوان یک علف کش استفاده / جامد
 می شود

 تحریک و         -
  A4 06/216 سوزش

5 mg/m3 
 
 
 
 

 Atrazineآترازین 
c8H14clN5 

2-chloro-4-ethylamino-
6- 

isopropylamino Lriazine

51 

به عنوان یک حشره کش و کنه کش / جامد
 استفاده می شود

  کولینرژیک-
BEI 

SKIN 
A4 

34/317  

0,2 mg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Azinphosآزینفوس متیل      
methyl 

C10H12N3o3PS2 
O, O-Dimethyl, S, [4-

oxo-1, 
2,3- benzo triazin 

-3 
(4H)-yl-

methyl]phosphorodithio
ate; 

Guthion 

52 

 سرامیک عکاسی و -در ساخت آجر/ جامد
ساخت مواد شیمیایی پایه کننده ها برای 

پالستیک ها روغنهای روان کننده و سوخت 
 جت بعالوه کش ها، کاشی

تحریک و       -
 سوزش

سیستم دستگاه   -
 گوارشی

 سوختگی ها -

 سمیت عضالنی

A4 3/137 

- 
 
 
 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 
 
 
 

باریم و ترکیبات محلول آن          
Barium 

And soluble compounds 
1-Barium nitrate; 

barium 
dinitrate; 

2- Barium chloride; 
barium 

dinitride; 

53 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان یک ماده حاجب در / جامد 
 - سیستم های تنفسیX-RAYآزمایشات 

و در رنگهای با  روده ای و ادراری -معدی
کیفیت باال و در ساخت شیشه و کاغذ 

 استفاده می شود

 پنوموکونیوز -

 التهاب برونش ها
- 43/233 - 

 
 mg/m3 10    

 

 Bariumسولفات باریم       
sulfate; 
BaSo4 

54 

 یک فعال در ترکیبات قارچ کش ها/ جامد

BENLATE و یک خاصیت باز 
دارندگی برمایت ها دارد در صنعت نساجی 

ساخت رنگدانه ها و دربعضی از و 
 محصوالت کشاورزی استفاده میشود

 التهاب پوست -

 A4 32/290 تحریک وسوزش
- 
 
 

 mg/m3 10    
 
 

 Benomylبنومیل 
c14H18N4o3 

fungicide 
Ascaracide 

55 

یکی از هیدروکربنهای سیکلیک / جامد
 است که در هوای آلوده هم وجود دارد

 - -     A2 3/228  سرطان-
 Benz(a)آنتراسن ) آلفا(بنز

Anthracene 
C18H12 

56 

یک حالل مهم بخصوص برای / مایع
 زایل کننده های رنگ در ساخت -الستیک

پالستیک و مواد شیمیایی آلی نیز استفاده 
 می شود

  سرطان-
SKIN 

A1 
BEI 

11/78 
STEL 2,5
ppm  
 

0,5 ppm 
 
 

 Benzeneبنزن 
c6H6 

Ben10; phenylhydride 
57 

برد اصلی آن در تهیه مواد رنگی کار
می باشد همچنین در آزمایشگاهها به عنوان 

معرف در تشخیص خون و شناسائی 
 پراکسید هیدروژن در شیر بکار می رود

 SKIN )خون( سرطان-
A1 23/184 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 Benzidineبنزیدین 
NH2c6H5NH2 

4,4-Bianiline; 4-4- 
Biphenyl 

diamine; 1-1- Biphenyl-
4,4- 

diamine; 4,4- 
Diaminobiphenyl-P- 

Diaminodiphenyl 

58 

هیچ استفاده تجارتی ندارد و به / جامد
عنوان یک ترکیب خالص بجز برای آنالیز 

 در دود سیگار یافت -استفاده نشده است
 می شوند

 - -    A2 30/252  سرطان-
 Benzo (b)بنزوبتافلورانتن 

Fluoranthene 
C20H12 

59 

ان یک آلوده کننده محیط در بعنو/ جامد
 در دود سیگار یافت -نظر گرفته شده است

 .می شوند

 - -    A2 30/252  سرطان-
 Benzo (α)بنزو آلفاپیرن     

pyrene 
C20H12 

60 

به عنوان واسطه / بلوری زرد رنگ/ جامد
در تولید هیدرواسیون بکار می رود همچنین 

 واسطه ای در تولید رنگ ها

 تحریک و         -
 ینایی ب-سوزش

- -    - - 

 Quinoneرجوع شود به 

 پارابنزوکینون
P-bENZOQUINONE 

C,H4O2 

61 

بعنوان واسطه شیمیائی و ماده اولیه / مایع
در تهیه بنزوئیل کلراید و بنزوئیل پراکسید 

 رنگ مختلف بکار 8و در سنتز حداقل 
 می رود

تحریک و       -
 سوزش

 سرطان

SKIN 
A2 50/195   ppm  1/0-C - 

لراید بنزوتری ک                 
Bezotrichloride 

C7H5CL3 
62 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کاربرد اصلی آن در تهیه بنزوئیل / مایع
پراکسید میباشد همچنین در فرموالسیو 

نعلف کشها و ساخت داروهای عطریات 
 بکار میرود

 تحریک و         -
 -A4 57/140   ppm  5/0 سوزش

C 
- Benzogl chloride 

C7H5CLO 63 

 به عنوان کاتالیست در صنعت -جامد
یک و به عنوان اکسید کننده در سفید پالست

کردن روغن هایخوراکی، واکس ها و 
 چربی ها به کار میرود

 تحریک و         -
     A4 22/242 -  mg/m3 5 سوزش

 Benzoylپراکسید بنزویل 
Peroxide 
C4H10O4 

64 

مایع در ساختار عطریات به عنوان حالل 
برای استات سلولز و نیترات و رزین های 

عی، جال دهنده و جوهرهای مصنوعی و طبی
 چاپ

 تحریک و         -
 سوزش

A4 18/150 - ppm  10      استات بنزیل 
Benzyl acetate 

65 

به عنوان مایع واسط شیمیایی در ساخت 
 -رنگ ها، افزودنی بنزین و دارو سازی

روغن های روان ساز، دباغی و ترکیبات 
 چهار ظرفیتی آمونیوم به کار میرود

تحریک و       -
 سوزش

 تنفس
A3 58/126 

       - 
 
 
 

ppm  1       
 
 
 

 Benzylکلرید بنزیل         
Chloride 

C6H5CH2CL 
a-Chlorotoluene; 

chloro methyl benzene. 

66 

جامد و یکی از مواد اصلی در تکنولوژی 
 فضایی و واکنشهای هسته ای

 )تنفسی(سرطان

  بریلوزیس-

 
A1 01/9 

STEL0,01 
mg/m30,002
mg/m3  

 

 ات آنبریلیم و ترکیب
Beryllium and 

Compounds 
Be 

67 

به عنوان عامل انتقال حرارت / جامد
همچنین به عنوان ضد قارچ در زمان حمل 
 پرتقال با کشتی و سنتز مواد آلی بکار میرود

      ppm  2/0 - 20/154 -  تنفسی-
 Biphenylبی فنیل 

C6H5C6H5 
Diphenyl 

68 

در ساخت نیمه هادی ها و برای / جامد
نک کردن ترموالکتریک و کاربرد در خ

 تولید نیرو

تحریک و       -
 سوزش

تحریک  -
 وسوزش

 تنفسی

A4 

83/800 

83/800 
- 
 

mg/m 
3 10    

5mg/m3      
 
 

 Bismuthتلوراید بیسموت 
Telluride 

Bi2Te3 
Undoped 

Se doped; Selenium 
Sulfide 

69 

در ساخت لعابها و مینا در ترکیبات / جامد
 ی لحیم کاری فلزاتپاک کننده و برا

و  تحریک         -
چشم، بینی،   (سوزش

دستگاه تنفسی،       
و دستگاه   ) پوست

 تناسلی  

A4 متنوع  mg /m36  
  

mg/m32       
                  

Borates 
compound,inorganic 

 
70 

درتولید بور، شیشه های مقاوم به / جامد
حرارت، مقاوم کننده رنگها و 

برابر حریق و ایزوالسپونهای سلولزی در 
 نیز در الکترونیک به کار میرود

 تحریک و         -
 سوزش

- 64/69  

10mg/m3 

 

 

 

 

 Boron Oxideاکسید بور 
B2O3 

Boric anhydride , Boric 
Oxide 

Boron trioxide 

71 

به عنوان کاتالیست در ساخت دی / مایع
بوران، بور با خلوص بسیار باال و در 

 نیمه هادی ها

تحریک و       -
 سوزش

 ی هاسوختگ
- 57/250 

-   mg/m3 
10 -C 

- 
 Boron تری برومید بور
Tribromide 

BBr3 
72 
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٢٠٦ از ٢٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان کاتالیست در مواد مصنوعی / گاز
آلی، در روغن لحیم کاری و برای اندازه 

 گیری نوترون

 تحریک و         -
 سوزش

- 82/67 
mg/m3   3 

-C  
 Boron تری فلوراید بور

Trifluoride 
BF3 

73 

 علف کش/ جامد
ریک و      تح    -

  A3 11/261 سوزش

10mg/m3 

 

 

 

 Bromacilبروماسیل 
C9H13BrN2O2 

5-Bromo-3-Sec-buthyl-
6- 

methylurecil 

74 

در ساخت اتیلن دی بروماید که به / جامد
عنوان عامل ضد تق تق در بنزین استفاده 

می شود در مواد مصنوعی آلی، سفید 
 کننده ها و تصفیه آب استفاده می شود

 تحریک و         -
 وزشس

- 81/159 ppm  2/0 
STEL 

1/0 ppm  برمBromine 

Br2 
75 

مایع به عنوان عامل فلورینه کردن در تولید 
فلورکربنها و به عنوان اکسید کننده در 

 سیستمهای جلو بر موشکها

 

 تحریک و         -
 سوزش

- 92/174 - ppm  1/0      
 پنتافلورید برم

Bromine pentafluoride 
BrF5 

76 

 200ppm - - - - .ن مایع آتش خاموش کنبه عنوا/ مایع

 برموکلرومتان
Bromochloro methane 

CH2BrCl 
 رجوع شود به

Chloro bromomethan 

77 

به عنوان واسطه شیمیایی در سنتز / مایع
مواد داروئی به عنوان حالل واکس ها، 

 گریس ها و روغنها

تحریک و       -
 سوزش

 کبدی

SKIN 
A3 80/252 

- 
 
 

5/0 ppm 
 
 

 Bromoformبوروفرم 
CHBr3 

Tribromo methan; 
Methyl tribromide 

78 

- 
سمیت عصبی،      

 کبدی تناسلی
- 122,99 ppm  10     -  

 بروموپروپان 1
1-Boromopropan 

79 

 .در ساخت کوپلیمر/ گاز قابل اشتعال

 . استایرن کوپولیمر االستومر-بوتادین
 A2 09/54  سرطان-

       - 
 
 
 
 
 

2ppm 
 
 
 
 
 
 

  تا دی انبو-3 و 1
1,3- Butadiene 

CH2=CH-CH=CH2 
Butadiene; Buta-1,3-

diene; 
Biethylene; Bivinyl; 

Divinil; 
Erythrene; 

Vinylethylene. 

80 

 Butaneبوتان       ppm  800 - 12/58 -  خواب آلودگی- به عنوان منبع سوخت/ گاز قابل اشتعال

C4H10 
81 

 - - - حالل، واسطه آتشگیر/ مایع بی رنگ
- 
 
 

ppm  5/0      
 
 

 Butane thiocl تیول –بوتان 
CH3CH2CH2CH2SH 

 رجوع شود به
Butylmercaptan 

82 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 -مایع بی رنگ با بو و مشخصات تند الکل
  واسطه-حالل

تحری -
ک و    

سوز
 ش

 اتوتوکسیک

SKIN 12/74 

ppm     50 –

C 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 n-Butanolنرمال بوتاتول 
CH3CH2CH2CH2OH 

Butane -1-ol. 
Butylalcohl 

Butanol, 1-Hydroxy 
Butane,-1 

n-propyl carboinol, 
n-Butyl 

alcohol 

83 

حالل در تهیه / مایع بی رنگ با بوی قوی
 متیل اتیل کتون بکار میرود

 تحریک و         -
 سوزش

  خواب آلودگی-

  چشمی-

- 12/74 

- 
 
 
 
 
 

ppm  100      
 
 
 
 
 
 

-Secبوتاتول نوع دوم             
Butanol 

CH3-CHOHCH2CH3 
2-Butanol. Butylene 

hydrate, 
2-Hydroxy butane, 

Methyl 
ethyl carbinol, see-Butyl 

alcohol 

84 

مایع در ساخت تترا بوتیل کلراید و 
به . تترابوتیل فنل به عنوان عامل آبگیر

عنوان ماده واسطه و حالل در تهیه داروها 
 و عطریات

 آلودگی خواب -

 A4 12/74 تحریک و سوزش
- 
 
 

ppm  100      
 
 
 

-tertبوتانول نوع سوم             
Butanol 

(CH3)3COH 
Tert-Butyl alcohol,2- 
Methyl -2-propanol. 
Trimethyl Carbinol. 

85 

مایع بی رنگ آتش گیر با بوی شبیه به 
استن مصرف به عنوان حالل، در صنایع 
پوشش دهی با سطوح، حذف واکس از 

بی رنگ روغنهای روانساز، تولید رزین های 
 مصنوعی چرم مصنوعی، الک وچسب

- BLE 10/74 
ppm  300 

 
 
 

ppm  200    
 
 
 

 Butanone 2 بوتانون 2

 رجوع شود به
Methyl ethyl ketone 

(MEK) 

86 

به عنوان عامل اتصال دهنده با قدرت / مایع
حاللیت عالی برای بسیاری از رزینها مورد 

 استفاده در پوشش سطوح

 SKIN 17/118  خون-
- 
 
 

ppm  25      
 
 
 

2-Butoxyethancl 
C4H9OCH2CH2OH 

EGBE;EthylenglyColm
onoButyl 

Ether, Butyl Cellosolve. 
Butyloxitol,Dowanol 
EB, Ektasolve EB. 

Jeffersol EB. 

87 

مایع بی رنگ آتش گیر با بوی میوه در 
 - الک الکل-ساخت چرم مصنوعی

 پالستیک و شیشه های -فیلم های عکاسی
 ایمنی بکار می رود

 تحریک و         -
 سوزش

- 16/116 ppm  200 -
STEL 

ppm150 
 نرمال بوتیل استات

*n-Buthyl acetate 
C6H12O2 

88 

کاربرد در حاللها، حاللهای بخصوص / مایع
 الک الکلها، نساجی و پوشش کاغذ

 تحریک و         -
 سوزش

- 16/116 - ppm  200      
 بوتیل استات نوع دوم

Sec-Buthyl acetate 
C6H12O2 

89 

به عنوان افزودنی بنزین و به عنوان / مایع
 حالل الک الکل

 تحریک و         -
 سوزش

- 16/116 - ppm  200      
 بوتیل استات نوع سوم

Tert-Buthyl acetate 
C6H12O2 

90 
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٢٠٦ از ٣١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در ساخت پلیمرها و / مایع قابل اشتعال
 رزین ها در صنعت نساجی و پرداخت چرم

تحریک و       -
 سوزش

 حساس شدن
A4 17/128 - ppm  10      

 نرمال بوتیل اکریالت

*n-Buthyl acrylate 
C4H12O2 

91 

به عنوان واسطه شیمیایی در دارو / مایع
سازی حشره کشها، عوامل مصنوعی دباغی 

 و مواد شیمیایی الستیک

 تحریک و         -
 SKIN 14/73 سوزش

    ppm  5-C 
 
 

- 
 
 

 n-Butylamineنرمال بوتیل 
CH3(CH 2)2CH2NH2 

 ;-Aminobu tane. 1-1آمین
Butamine 

Butylamine 

92 

در واکنشهای بخصوص به عنوان / مایع
منبع آلی کروم در ساخت کاتالیست ها برای 

 پلیمریزاسیون اولفینها بکار می رود

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی
SKIN 22/230 

  mg/m3 1/
0 –C 
 
 

- 
 
 
 

 ترت بوتیل کرومات
Chromate (as Cro3) 

Tert- Butyl 
((CH3)CO)2Cro2 

Di-tert- Butyl ester of 
Chromic acid. 

93  

مایع بی رنگ شفاف به عنوان ترکیبی در 
 سیستمها رزین اپوکسی

 تناسلی -

  حساس شدن-
SKIN

: 
SEN 

21/130 
- 
 
 

25ppm 
 
 
 

 نرمال بوتیل گلسیدیل اتر
n-Butyl. Glycidyl ether 

C7H14O2 
BGE. 1,2-Epoxy-3-

butoxy 
Propane. 

94 

به عنوان حالل برای نیتر و سلولز / مایع
 روغنها -واتیل سلولز، صمغهای طبیعی

 رنگها و بسیاری پلیمرهای مصنوعی

 تحریک و         -
 سوزش

  سردرد-
- 19/146 - ppm  5       

 نرمال بوتیل الکتات
n-Butyl lactate 

C7H14O3 
 

95 

مایع قابل اشتعال به عنوان حالل به عنوان 
ر تولید حشره کشها و علف ماده بینابینی د

 کشها و به عنوان عامل بو در گاز طبیعی

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

 تحریک و         -
 سوزش

 - تولید مثل-
 تناسلی

- 19/90 - ppm  5/0      
 نرمال بوتیل مرکاپتان

n-Butyl mercaptan 
CH3-CH2-CH2-CH2-SH 

n-Butane thiol , 

96 

لید ماده بینابینی درتو/ مایع قابل انفجار
 عوامل فعال کننده plasticizersrرزینها

 سطحی و سایر تولیدات

 تحریک و         -
 سوزش

 
SKIN 22/150 - ppm  5       

 ارتو سکندری بوتتیل فنل
o-Sec- Betyl phenol 

C2H5(CH3)CHC6H4OH 
97 

مایع قابل اشتعال به عنوان ماده بینابینی در 
تولید ترت بوتیل بنزوئیک اسید در ساخت 

ترهای غیر اشباع و رزینهای آلکید پلی اس
 نیز بکار می رود

 تحریک          -
 وسوزش

 سیستم دستگاه     -
 قلبی و عروقی

 سیستم دستگاه -
 عصبی مرکزی

- 18/148 - ppm  1       

 پاراترت بوتیل تولوئن
P-tert- 8utyl toluene 

(CH3)C- C6H4CH 
TBT,1-Metyl -4-tert-

Butyl 
Benzene 

98 

فلزات در میله های در پوشش سایر / جامد
 .جوشکاری و میله ای کنترل راکتورها

 کادمیم، لیزر، نیمه هادیها، -باطری های نیکل
 .به کار می رود... باطری های خورشیدی و

 -سرطان -
 کلیوی

تب ناشی از دمه 
 فلزی

A2 
BEI 
A2 
BEI 

40/112 

  متغیر

mg/m3 
(I) 01/

0 

mg/m3
 (J) 002

/0 

 عنصر کادمیوم و ترکیبات آن
Cadmium elemental and 

compounds 
 Cdبر حسب

99 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در ساخت مصالح ساختمانی از قبیل / جامد
آهک سیمان و رنگ و سایر محصوالت 

 آرایشی و غذائی و داروئی

 تحریک و         -
 سوزش

- 09/100 - mg/m3 
(E) 10  Calcium Carbonate 

CaCo3 100 

متوقف کننده خوردگی در فلزات و / جامد
 ای سبکپوشش سطحی آلیاژه

    A2 09/156 - mg/m3001/0  سرطان-
Calcium chromate 

 crبر حسب 
CaCro42H2O 

101 

سنتز سیانید کلسیم و ترکیبات / جامد
سیانور استفاده برای گوگرد زدایی برخی از 

 فوالدهای ویژه

تحریک و       -
 سوزش

 التهاب پوستی
A4 11/80 - mg/m3 5/0     

 Calsiumسیانید کلسیم       
cyanamide 

CCaN2 
Calsium car bimide 

102 

ساخت مالت با گچ و سیمان و / جامد
 سایر مصالح ساختمانی

 تحریک و         -
 سوزش

- 10/74      - mg/m3 5 
Calcium hydroxide 

 Ca(OH)2هیدروکسید کلسیم
Hydrated Lime 

102 

جامد ساخت فوالد، آلومینیوم، شیشه و 
 کاغذ و مصالح ساختمانی

 تحریک و         -
 سوزش

- 08/56      - mg/m3 2 

Calcium Oxide 
 Caoاکسید کلسیم 

Lime, unslakedlim, 
Quick 

Lime, Pebble Lime, 
Burnt 

Lime, Burned Lime 

104 

جامد کریستالی در صنایع غذائی، داروئی و 
آفت کشها و جایگرین آزبست در عایق 

 کاری حرارتی

 تحریک و         -
 A4 -     - mg/m3(E) 10 سوزش

 مسیلیکات کلسی
Calcium 

Silicate(Synthetic) 
105 

جامد کریستالی اورترومبیک با رنگ های 
 گوناگون

 در مصالح ساختمانی

 تحریک و         -
 سوزش

- 14/136 - mg/m3
(E) 10   سولفات کلسیم 

Calcium Sulfate 
106 

جامد کریستالی سفید و در مواردی بی 
 رنگ و شفاف با بوی خاص

ی، آرایشی در ساخت مواد داروئی، بهداشت
 و حشره کشها، آفت کشها

تحریک و       -
 سوزش

 آسم
A4 23/152 

  ppm  4-
STEL 

 
 

ppm2 
 
 
 

 کامفر یا کافور مصنوعی
Camphor, Synthetic 

C10H16O 
2-Camphonone; 
haurelcamphor; 

Synthetic Camphor 

107 

جامد کریستالی سفید و یا ورقه ای با بوی 
 نامطبوع

سازی، عایق در صنایع پلیمر و پالستیک 
 کاری و رنگ سازی

تحریک  -
 وسوزش

سیستم مرکزی 
 عصبی

A4 
A4 

16/113 

16/113 

 

 

 

Stel-
3mg/m3 

stel-
10ppm 

 
 

 
 

1mg/m3 
5ppm 

 کاپروالکتام
Caprolactam 

C6H11NO 
E-Caprolactam; 2- 

oxohexa methylamine 
 Particulate-1گرد وغبار

 Vapor-2بخار 

108 

ند و خاص جامد کریستالی سفید با بوی ت
 به عنوان ماده ضد قارچ در کشاورزی

 التهاب پوستی -

 -تولید مثلی
 تناسلی

A4 
SKIN

06/349 

- 
 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 
 

 کاپتافول
Captafol 

C10H9CL4NO2S 
Cis-n[(1,1,2,2-tetra 
chloroethyl) thio]- 4-
Cyclohexene-1,2- 
dicarboximide; 

Difolatan 

109 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

یستالی سفید به صورت خالص، جامد کر
ضد قارچ در ./ رنگ و بدون بو می باشد
 کشاورزی

 تحریک و         -
 A3 60/300 سوزش

- 
 
 

mg/m3 5     
 
 
 

 Captanکاپتان 
C9H8CL3NO2S 

Captan; N-
(trihloromethyl-thio) 

4-Cyclohexane-1,2- 
dicabomide 

110 

جامد سفید یا خاکستری رنگ کریستالی و 
ا طیف یک حشره کش تماسی ب/ بدون بو

گسترده است به عنوان کنه کش و حلزون 
 کش نیز استفاده می شود

 کولنرژیک -

 -تولید مثلی
 تناسلی

A4 20/201 
- 
 
 

mg/m3 5     
 
 
 

 Carbarylکارباریل 
C12H11NO2 

Sevin; 1- Naphthyl- N- 
methyl carbamate; a-
Naphthyl-N- Methyl 

Carbamate 

111 

به / جامد کریستال سفید رنگ بدون بو
عنوان حشره کش دارای طیف گسترده در 

مورد مزارع، سبزی کاری ها، توتون 
کاری ها، درختان جنگلی و میوه دار به کار 

 .می رود

 A4 30/221  کولنرژیک-

- 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 

 Carbofuranکاربوفوران 
C12H15NO3 

Furadan; 2,3- Dihydro-
2,2- dimethyl-7-
benzofuranyl methyl 

Carbamate 

112 

به صورت اجسام سیاه رنگ و بدون بو و 
 1/0به طور معمول در بر دارنده کمتر از 

درصد ناخالصی به صورت حالل قابل 
در صنایع الستیک و ./ استخراج می باشد

 تایر، جوهر سازی، رنگ، پالستیک ها

 - A4  تنفسی-
- 
 
 

mg/m3 5/3    
 
 
 

 Carbon blackدوده 
(C) 

Acethylene black; 
Channel black; Furnace 
black; Lamp black 

;thermal black 

113 

برای دادن / گاز بی رنگ و اشتعال نا پذیر
 به نوشابه ها، خاموش کردن آتش Co2گاز 

و پیشگیری از آن به صورت پروپالنت 
آئروسلها و به عنوان یخ خشک در ایجاد 

انجماد در فرآیندهای تخمیر مواد غذائی نیز 
  می شودتولید

 01/44 -  خفگی-

ppm  30000-
STEL 

 
 
 

ppm500 
 
 
 
 

 Carbonدی اکسید کربن      
dioxide 

CO2 
Carbonic acid gas; Dry 

Ice 
  یخ خشک-اسید کربنیک

114 

 

دستگاه قلبی و    -
 عروقی

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 بیماری عصبی

SKIN 
BEI 14/76 ppm  12-C ppm 4    

Carbon disulfide 
 CS2سولفور کربن

Carbon bi Sulfide; 
Carbon disulphide 

115 

به طور عمده در شرایط / گاز بی رنگ
احتراق ناقص از سوختهای کربنی 

مخصوصاً موتورهای احتراق داخلی تولید 
مواجه شغلی کارگران در . می شود

محیط های بسته و بدون تهویه مناسب 
 گزارش شده است

 فقدان اکسیژن -

سیستم قلبی و    -
 عروقی

زی سیستم مرک  -
 عصبی

تناسلی-تولید مثلی

BEI 01/28 
- 
 
 

ppm  25      
 
 

Carbon monoxide 
 COمنوکسید کربن

Carbon oxide; Flue gas; 
monoxide 

116 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در درجه (جامد بیرنگ و غیر قابل اشتعال
و نمونه هایی با رنگ قهوه ای ) حرارت اتاق
استفاده وسیعی نداشته ولی در / مایل به زرد

 آلی یافت می شودسنتزهای مواد 

 تحریک و         -
 سوزش

  کبدی-
- 65/331 ppm  3/0-

STEL 
ppm  1/0 

Carbon tetrabromide 
 CBr4 117 کربن تترابروماید

به عنوان / مایع سنگین، شفاف و بیرنگ
. حالل و ماده خشکشویی استفاده می شود
در حال حاضر در تولید پروپالنت های 

 .فلوئورو کربن استفاده می شود

 کبدی -

 سرطان
SKIN 

A2 84/153 
ppm  10-

STEL 
 
 

ppm  5 
 
 
 

Carbon tetrachloride 
 CCl4تتراکلراید کربن 

Freon 10; Halon 104; 
Tetra chloro methane; 
Carbon tet; Carbon 

Chloride 

118 

- - - -    - - 

Carbonyl Chloride 
 CCl2کربونیل کلراید 

 رجوع شود به فسژن
Phosgene 

119 

 نگگاز بی ر

به عنوان ترکیب واسطه ای برای ساخت 
 ترکیبات آلی

 تحریک و         -
 سوزش

  تنفسی-

 مسمومیت ناشی -
 از فلوئور

- 01/66 ppm  5-
STEL 

ppm  2   
Carbonyl Fluoride 

 COF2کربونیل فلوراید 
Carbonoxy Fluoride. 

120 

جامد کریستالی بی رنگ، فرار، در دمای 
نور، معمولی به صورت بخار، در هوا و 

در صنایع عکاسی، . تغییر رنگ میدهد
الستیک سازی، روغن ها، آرایشی، دارویی 

 و رنگ سازی

تحریک و         -
 سوزش

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

  التهاب پوست-

SKIN 
A3 

 
11/110 

- 
 
 

ppm  5       
 
 

 Catecholکاتکول 
C6H4(OH)2 

1,2- Benzenediol 
;Pyrocatechole 

121 

 جامد فیبری سفید رنگ
ریک و      تح    -

 سوزش
- - - mg/m3 10     سلولزCellulose 

(C6H10O5)n 
122 

جامد کریستالی بی شکل و قابل ذوب، بی 
رنگ و در مواردی زرد رنگ به عنوان 
کاتالیست در پلیمریزه کردن و نیز در 

 عکاسی

 تحریک و         -
 سوزش

- 92/149      - mg/m3 2 Cesium hydroxide 
 CsOH 123هیدروکسید سزیم 

 یع ویسکوز، زرد رنگما

 به عنوان آفت کش و حشره کش
 کبدی -

 تشنج
SKIN 

A3 80/409 

- 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 
 

 Chlordaneکلردان 
C10H6CL8 

1,2,4,5,6,7,8,8- 
Octachlor- 3a- 4,7,7a- 
tetrahydro-4,7 – 
methanoindane; 
Velsicol 1068; 

Octachlor 

124 

 به جامد پارافینی زرد رنگ با بویی شبیه
 تربانتین در کشاورزی به عنوان حشره کش

 حساس شدن -

 کبدی
SKIN 

A3 414 

mg/m3 1-
STEL 

 
 
 

Mg/m3 5/0 
 
 
 
 

 کامفرکلره
Chlorinated Camphene 

C10H10CH8 
Toxaphene; Polychloro 
Camphene; 
Octahlorocamphene; 
Chlorinated Camphene 

60% 

125 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

نگ نیمه جامد پارافینی سفید مایل به زرد ر
در ساخت پاک کننده های خشکشویی به 

عنوان مواد افزودنی در صابون ها و پمادها، 
 در ساخت حشره کش

  کلوآکنه- -

  کبدی-
- 377 

- 
 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 
 

 دی فنیل اکساید کلره
O-Chlorinated diphenyl 

Oxide 
(C6H2CL3)2O 

Hexachlorodiphenyl 
Oxide; 

Hexachlorophenyl ether.

126 

 
 تحریک          -

 A4 91/70 وسوزش
ppm  1-

STEL 
 

ppm5/0 
 Chlorineکلر 

CL2 
Molecular Chlorine. 

127 

گاز قرمز رنگ مایل به زرد، با بوی نامطبوع 
 شبیه کلر و اسید نیتریک

 در صنایع نساجی، کاغذ سازی، تصفیه آب

 تحریک و         -
 سوزش

  برونشیت-
- 46/67 

ppm  3/0-
STEL 

 
ppm1/0 

Chlorine dioxide 
 CLO2دی اکسید کلر 

Chlorine Oxide; 
Chlorine Peroxide 

128 

گازی بی رنگ، خورنده با بوی شیرین و 
خفه کننده، در مواردی مایع سبز رنگ و در 

برخی موارد، جامد سفید رنگ به عنوان 
مشتعل کننده و عامل رانش هوا در موشک 

 و نیز در راکتورهای اتمی

 تحریک          -
 وسوزش

  تنفسی-
- 46/92 

   ppm  1/0-
C 
 

- 

Chlorine trifluoride 
 ClF3تری فلوراید کلر 

Chlorine fluoride; 
Chloro trifluoride. 

129 

مایع اشتعال پذیر، بی رنگ وشفاف، بوی 
تند در صنایع شیمیایی، چوب و نیز به 

 عنوان ماده ضد قارچ

 تحریک و         -
 سوزش

- 50/78 ppm  1-C 
 

-    

 کلرواستالدئید
Chloroacetaldehyde 

ClCH2CHO 
2- Chloro acetaldehyde 

2- Chloro ethanal 

130 

مایع بی رنگ متمایل به زرد، با بوی تند در 
عکاسی رنگی، در صنایع پلیمر، دارویی و 
نیز به عنوان گاز جنگی مصرف می شده 

 .است

 تحریک و         -
 سوزش

- 53/92   ppm  1-C 
 

-   

 Chloroacetoneکلرواستن 
CH2ClCOCH3 

Monochloro acetone; 1- 
Chloro-2-Propane 

131 

 معروف CNدر امور نظامی به عامل / گاز
 .بعنوان گاز اشک آور کاربرد دارد. است

تحریک و       -
 سوزش

 حساس شدن
A4 59/154  

ppm  05/0 
 
 
 
 
 

 کلرواستوفنون
Chloroacetophenone 

C6H5COCH2Cl 
Macer; CN;tear gas; 
Phenacyl Cloride; a- 
Chloro acetophene; 
Chloro methyl phenyl 
Ketone; 
Phenylchloromethyl 

Ketone. 

132 

مایع بی رنگ با بوی تند به عنوان ماده 
 و chloacetophonواسط در ساخت 

 سایر مواد شیمیایی

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی
SKIN 95/112 

ppm  -
STEL 

 
 

ppm 05/0 
 کلرو استیل کلراید

Chloroacetyl Chloride 
ClCH2COCL 

133 

مایع بی رنگ مایل به زرد رنگ با بوی 
 خاص شبیه بادام

به عنوان حالل، ماده واسط شیمیایی و هادی 
 حرارتی

 A3  کبدی-
SKIN

56/112 

- 
 
 
 

ppm  10      
 
 
 

 Chlorobenzeneکلروبنزن 
C6H5Cl 

Monochlorobenzene; 
Benzene chloride; 
Chlorobenzol; MCB; 

Phenyl Chloride 

134 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کریستال سفید با بوی شدید همانند فلفل 
استفاده توسط نیروی انتظاماتی برای کنترل 

 تصاعد ترکیب در انفجار -تظاهرات
 csمهمات جنگی در امور نظامی به عامل

 .معروف است

 تحریک          -
 وسوزش

A4 
SKIN

61/188 

  ppm  05/0 
–C 

 
 
 

-   
 
 
 
 
 

 اورتوکلرو بنزیلیدن
O-Chlorobenzylidene 

Malononitrile 
ClC6H4HC=C(CN)2 

Cs;OCBM;2- 
Chlorobenzal 

Malonitrile; Carson and 
Stoughton 

135 

مایع بی رنگ تا زرد کمرنگ و با بوی 
همانند کلروفوم به عنوان ماده اطفاء حریق 

 .کاربرد دارد

 سیستم دستگاه     -
 عصبی مرکزی

  کبدی-
- 39/129 

- 
 
 
 

ppm  200      
 
 
 

 کلرو برمومتان
Chloro bromomethane 

CH2BrCl 
Bromochlorome thane; 
CB,CBM,Halon 1011; 
Methylene Chloromide; 

Methyl Chlorobromide 

136 

 اشتعال پذیر با بوی تلخ و تند -مایع بیرنگ
 برای ساخت پالستیک های نئوپرن

)Polychloroprene Latex ( بکار
 .می رود

- - - - -      

 ن بوتادی3و1- کلرو-2
2-Chloro-1,3 Butadiene 

 رجوع شود به بتا کلروپرن

Chloroprene- β 

137 

 گاز بی رنگ

 به عنوان عامل -به عنوان آئروسل رانشی
سرد کننده و حالل و ترکیبی از رزین های 

 tetra fluroethy lene(فلوروکربن

polymer( 

 دستگاه قلبی و      -
 A4 47/86 عروقی

 
- 

 
 

ppm  1000     
 
 
 

Chlorodifluoromethane 
 CHClF2 کلرو دی فلورو متان

Freon 22; 
Monochlorodifluoromet

hane 

138 

مایع بی رنگ و در مواردی قهوه ای تیره با 
بوی هیدروکربن در ساخت مواد عایق، 
 الستیک مصنوعی و مواد ضد اشتعال

تحریک و       -
 سوزش

 کلرآکنه -

 کبدی

SKIN 50/226 

- 
 
 
 

mg/m3 1     
 
 
 
 

 )کلر% 42دارای (کلرو دی فنیل
Chlorodiphenyl(42%Chl

orine) 
C12H7Cl3 

Aroclor 1242;(Askarel); 
PCB;Polychlorinated 

biphenyl 

139 

 

تحریک و       -
 سوزش

 کلرآکنه -

 کبدی

SKIN 
A3 40/238 

- 
 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 
 
 

 )کلر% 52دارای (کلرو دی فنیل
Chlorodiphenyl(54% 

Chlorine) 
C6H2CL3C6H3Cl2 

PCB;(Askarel); 
Aroclor1254; 
Polychlorinated 

biphenyl 

140 

- - SKIN 
A3 53/92        - - 

  اپوکسی پروپان3و2- کلرو-1
1- Chloro-2,3- epoxy 

propane 
C3H5OCl 

 رجوع شود به اپی کلروهیدرین
Epichloro hydrine 

141 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

وی مایع بی رنگ، قابل اشتعال، روان، با ب
تند و خفقان آور، در مجاورت هوا یا نور، 

 به رنگ زرد، تغییر رنگ می دهد

 butyl butylدر سنتز مواد آلی و ساخت

alcohol ،aldehyde 

- SKIN 
A4 52/80       - -   

  کلرو اتانول-2
2- Chloroethanol 

CH2ClCH2OH 
 رجوع شود با اتیلن کلرو هیدرین
Ethylene Chlorohydrine 

142 

 - A1 50/62       - -   

 Chloroethyleneکلرو اتیلن 
CH2=CHCL 

 رجوع شود به وینیل کلراید
Vinyl chloride 

143 

مایع سنگین، بی رنگ و شفاف غیر 
آتشگیر، فرار با مزه ای شیرین و بوی 

 شیرین، مطبوع و خاص

  به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی

ه ها، تولید فلورو کربن ها برای سردکنند(
به عنوان استخراج ) رزین ها و پالستیک ها

 کننده و حالل صنعتی در داروسازی

دستگاه قلبی و    -
 عروقی

 کبدی -

 کلیوی -

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 -تولید مثلی
 تناسلی

A3 38/119 - ppm  10      

 کلروفوم
Chloroform 

CHCL3 
Methane trichloride; 

trichloro methane 

144 

ر بابوی خفه کننده برای مایع بی رنگ و فرا
 Chloromethyl methyl etherتعیین

به عنوان ماده واسط در تهیه رزین های 
 آنیونی

 A1 96/114 )تنفسی( سرطان-

- 
 
 
 
 
 

ppm  001/0     
 
 
 
 
 

 کلرو متیل اتر
Bis(Chloromethy) ether 

CLH2OCH2Cl 
Bis CME; BCME; 
chloromthyl ether; 
Dichloro mthyl ether; 
Oxybis 

(Chloromethane) 

145 

 مایع بی رنگ

 به عنوان عامل متیل کننده

تنفسی(سرطان -
( 

 تحریک وسوزش
A2 50/80      - -    

 کلرومتیل متیل اتر
Chloromethyl methyl 

ether 
CH3OCH2Cl 

Chlorodimethy ether; 
CMME; Chloromethoxy 
methane; Dimethyl 
Chloro ether; Methyl 

Chloromethyl ether. 

146 

 

تحریک و       -
 سوزش

 دستگاه قلبی و   -
 عروقی

 کبدی -

  کلیه

- 54/123 - ppm  2       

  نیتروپروپان-1-کلرو-1

1-Chloro-1–
itropropane 

CH3CH2CHCLNO2 

Korax; Lanstan 

147 
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٢٠٦ از ٣٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 گاز بی رنگ

در صنایع مواد غذایی به عنوان سردکننده و 
عامل رانش هوا به عنوان ماده مخرب الیه 

 ید و استفاده از آن باید کاهش یابدازن تول

 دستگاه قلبی و      -
 عروق

- 47/154 - ppm  1000     

 کلرو پنتا فلورو اتان

Chloropenta fluoro 
ethane 

CL CF2CF3 

FC 115; Fluorocarbon 
115 

148 

مایع روان با بویی تند و نافذ و اشک آور 
به عنوان ماده ضدعفونی کننده، حشره کش 

 methyl violet ساختو آفت کش، در
به عنوان گاز جنگی هم . استفاده می شود

 .استفاده شده است

تحریک و       -
 سوزش

 تنفسی
A4 39/164 - ppm  1/0      

 Chloropicrinکلروپیکرین 
CCL3NO2 

Trichloro nitro methane; 
Nitrochloroform; 

Nitrotrichloro methane 

149 

 و مایع بی رنگ، قابل اشتعال با بوی تند
تلخ به عنوان ماده ضد قارچ، در صنایع 

 .الستیک سازی

تحریک و       -
 سوزش

دستگاه قلبی و    -
 عروقی

 کبدی -

 خون

SKIN 54/88     - ppm  10   

-Chloro prene کلروپرن   -بتا
β 

CH2=CCLCH=CH2 
2- Chloro- 1,3 butadine; 
Chloro butadiene; 

Chloro Prene 

150 

الی با بوی تند در صنایع جامد کریست
 شیمیایی، کشاورزی و دارویی

تحریک و       -
 سوزش

تناسلی و 
 تولیدمثلی

SKIN 53/108 - ppm1/0      

 کلروپروپیونیک اسید-2
2- Chloro propionic 

acid 
CH3CHCLCOOH 

a=Monochloro 
propionic acid; 

2- Chloro propanoic 
acid. 

151 

 مایع

 د آلیدر صنایع پلیمر و سنتز موا

  کبدی-

  کلیوی-

دستگاه عصبی  -
 مرکزی

- 60/138 
ppm  50 ppm  

-STEL 
50ppm 

 اورتو کلرو استایرن
O- Chloro Styrene 

C8H7CL 
152 

مایع بی رنگ با بویی شبیه کلروبنزن در 
 صنایع الستیک سازی، دارویی و شیمیایی

 تحریک و         -
 سوزش

- 59/126     - 50ppm 
 O- Chloroاورتو کلرو تولوئن 

Toluene 
C7H7CL 

153 

- _ - -        - - 

 تری کلرو متیل         6- کلرو  2
 پیریدین

2- Chloro-6 
trichloromethyl pyridine 

C6H3Cl4N 
 رجوع شود به نیترو پایرن

Nitro pyrin 

154 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٣٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جامد کریستالی سفید رنگ با بوی مرکاپتان 
در صنایع کشاورزی به عنوان حشره کش 

 .ودارگانوفسفره بکار می ر

  کولنرژیک-
SKIN 

A4 
BEI 

57/350 - mg/m3 2/0    

کلرو پیریفوس                   
Chloropyrifos 

C9H11CL3NO3PS 
Dursban; 0,0- Diethylo-
(3,5,6- tri Chloro-2- 
Pyridinyl) phosphoro 

thioate 

155 

   A1 - - mg/m3 05/0 )تنفسی( سرطان- 

برحسب (سنگ معدن کرومیت    
 )کروم

Cr 
Chromite ore processing 

Chromate 

156 

 جامد با جالی فلزی

 در صنایع استیل، رنگ سازی، آبکاری

تحریک و       -
 -سوزش

 التهاب پوستی

 -سرطان -
  کلیوی-کبدی

 تحریک -سرطان
 و سوزش

A4 
, 

A1 
BEI 

A1 

 متغیر

 متغیر

 متغیر

- 

- 

- 

- 
 

mg/m3 5/0 

mg/m3 05/0    
    mg/m3 01/0    

 فلز کروم و ترکیبات معدنی آن
Chromium, metal and 

inorganic Compounds 
Metal and Cr III 

Compounds 
Water- Soluble Cr VI 

Compounds; NOC(d) 
Insoluble Cr VI 

Compounds; NOC(d) 

157 

مایعی با رنگ قرمز تیره که در هوای 
 مرطوب ایجاد دمه می کند

در اکسیداسیون آلی و کلراسیون، به عنوان 
رکیبات و رنگهای یک حالل، در ساخت ت

 کروم و به عنوان یک کاتالیست

 تحریک و         -
 سوزش

  کلیوی-

  کبدی-

- 92/154     - mg/m3 025/0 

 Chromylکرومیل کلراید   
Chloride 
CrO2CL2 

Chromiumdioxy 
chloride 

158 

جامد کریستالی بی رنگ متمایل به سفید که 
 در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود

- SKIN 
A3 30/228       - - 

 Chryseneکرایزن 
C18H12 

1,2- 
Benzophenanthrene; 

1,2,5,6- 
Dibenzonaphthalene; 

Benz(a) 
Phenanthrene. 

159 

- - - -        - - 

 Chrysotileکریزوتیل 
3MgO, 2SiO2,2H2O 

 رجوع شود به آزبست
Asbestos 

160 

 جامد

 به عنوان عامل ضد باکتری در ماکیان
 تحریک و         -

    A4 06/192 - mg/m3 10 زشسو

 Clopidolکلوپیدول 
C7H7CL2NO 

3,5- Dichloro-2,6- 
dimethyl- 4-Pyridinol; 

Coyden 

161 
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٢٠٦ از ۴٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جامد طبیعی با رنگ قهوه ای تیره مایل به 
سیاه به عنوان سوخت، در تولید کود 

شیمیایی صنایع غذائی، ساخت الستیک 
 مصنوعی

 -فیبروز ریوی  -
 پنوموکونیوز

 یویعملکرد ر -

 -فیبروز ریوی  -
 پنوموکونیوز

 عملکرد ریوی

A4 
A4 - - 

mg/m3(j) 9/0  
- 

mg/m3(j) 4/0 

 Coalگرد وغبارذغال سنگ      
dust 

 Bitumi nousذغال قیری 

 Anthraciteذغال آنتراسیت 

162 

سیاه رنگ و در مواردی سیاه متمایل به 
 قهوه ای

ماده اصلی برای رنگ ها، عایق کاری سطوح 
 الت و چسب الکترودهاو بام ها، آسف

    A1 - - mg/m3 2/0  سرطان-

قطران ذغال سنگ بصورت مواد      
 محلول در بنزن

Coal tar pitch Volatiles 
as benzene solubles 

Benzo(a) pyrene, 
Phenathrene; Acridine; 
Chrysene; Anthracene 

avd Pyrene 

163 

جامد سفید نقره ای رنگ ساخت آهنربا، 
 مختلف، ابزارآالت، رنگ هاآلیاژهای 

 آسم -

 تنفسی -

سیستم قلبی و 
 عروقی

A3 
BEI  - mg/m3 02/0   

 فلز کبالت و ترکیبات معدنی آن
Cobalt, elemental, and 
inorganic Compounds; 
as CO Metal dust 

andfume 

164 

 کریستال نارنجی قرمز رنگ

به عنوان کاتالیست برای فرآیندهای 
 ای پلیمریزاسیونشیمیایی و واکنش ه

 کاربونیل کبالت mg/m3 1/0 -      94/341 - )خیزریه( ادم ریه-
Cobalt Carbonyl as Co 

165 

گاز قابل اشتعال در دمای اتاق با بوئی آزار 
 دهنده

 به عنوان کاتالیزور در واکنش های شیمیایی

خیز ( ادم ریه      -
 )ریه

- 98/171 - mg/m3 1/0    
 هیدرو کاربونیل کبالت

Cabalt hydrocarbonyl 
 CO) کبالت(بر حسب

166 

 فلز قهوه ای قرمز رنگ

برای مواردی است که نیازمند به هدایت 
الکتریکی و حرارتی زیاد باشند و صنایع 

 فلز کاری

 تحریک          -
 وسوزش

  دستگاه گوارشی-

 تب ناشی از دمه -
 فلزی

- 55/63 - 
 

mg/m3 2/0 

mg/m31 
 
 

 Copperمس 

 Fumeدمه 
Black Copper oxide; 
Copper monoxide; 
Cupric oxide; 

Copper(CUO)-(CU) 
(II) oxide 

167 

 جامد

 الیاف نساجی

  تنفس-

  بینوزیس-

 
- -    - 

 

mg/m3(j)1 

mg/m3(i)4 
 ذرات پنبه

Cotton dust, raw 
168 

مایع بیرنگ در مواردی زرد یا صورتی 
 رنگ با بوی فنولیک

دنی، به عنوان عامل شناور سازی مواد مع
ساخت رزین ها ومواد شیمیایی و ضد 

 رنگ، گندزدا

 التهاب پوستی -

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

SKIN 14/108 - ppm5      

  تمامی ایزومرها-کرزول
Cresol, all isomer 

CH3C6H4OH 
Creylic acid; ortho- 
meta or para- 2,3 or- 4- 

Methyl phenol. 

169 

 - - -       - -   
 Cristobaliteستوبالیت کری

 رجوع شود به سیلیس متبلور
Silica- Crystaline 

170 
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٢٠٦ از ۴١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 - - -       - -   
 ,Crocidoliteکروسیدولیت 

 رجوع شود به آزبست
Asbestos 

171 

 
 تحریک و         -

 سوزش
SKIN 

A3 09/70 C- 3/0 ppm - 

کروتون آلدئید                   
Crotonaldehyde 

CH3CH=CHCHO 
B-METHYL 
ACROLEIN; 2-Butenal; 

Propylene aldehyde 

172 

 A4 کولزژیک 
BEI 71/291 - mg/m3 5     

 Crufomateکروفومات 
C12H19CLNO3P 

Ruelene; Dow do 132; 
4- tert Buthl 

2-Chloro pyenyl- N-
Methyl-O- methyl 

phosphoramidate 

173 

مایع بی رنگ با بوی تند، نافذ و 
  قابل اشتعال-آروماتیکی

ن، فنول، استوفنون و آلفا، در تولید استو
) رقیق کننده(متیل استیرن، به عنوان تینر

 رنگ و لعاب، نقاشی و میناکاری

      SKIN 19/120 - ppm  50  خواب آلودگی-

 Cumeneکومن 
C6H5C3H7 

Cumol; Isopropyl 
benzene; 

2-Phenyl propane 

174 

 جامد کریستالی قابل انفجار

یی در ساخت به عنوان ماده واسطه شیمیا
 در گندزداها، پاک کننده فلزات در -مالمین

تولید الستیک مصنوعی و مصنوعات 
 شیمیایی

 تحریک و         -
 سوزش

- 04/42 - mg/m3 2     

 Cyanamideسیانامید 

H2NC=N 

Carbodiamide; 
Hydrogene Cyanamide 

175 

گازی بی رنگ با بوی نافذ شبیه بادام در 
از سوختنی برای سنتز مواد آلی، به عنوان گ

جوشکاری و برش فلزات مقاوم در برابر 
 حرارت

 تحریک          -
 وسوزش

- 04/52 - ppm  10       سیانوژنCyanogen 

(CN)2 
176 

مایع و در مواردی گاز بی رنگ با بوی تند 
 در سنتز مواد آلی و به عنوان گاز جنگی

تحریک  -
 وسوزش

 عملکرد ریه
- 48/61    ppm  3/0 -

C 
- 

 Cyanogenسیانوژن 
Chloride 

CLCN 
177 

مایع روان و بی رنگ با بوی تند به عنوان 
از بین برنده رنگ و جالء و حالل الک و 

 رزین

 تحریک          -
 وسوزش

- 16/84  300ppm 

 Cyclohexaneسیکلو هگزان
C6H12 

Benzene hexahydride; 
Hexahyro benzene; 
Hexa methylene; 

Hexanaphthnene 

178 
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٢٠٦ از ۴٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

ویسکوز و در مواردی مایع بی رنگ و 
جامد چسبناک با بویی شبیه کافور یا 

menthol به عنوان منبع اسید ادیپیک در 
ساخت نایلون، در ساخت براق کننده ها، 

رنگ ها، پالستیک ها، صابون ها و دترژانها و 
 حشره کشها

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

SKIN 16/100 - ppm  50       

سیکلو هگزانول                  
Cyclohexanol 

C6H11OH 
Hexa hydro 
phenol;Anol; Hexalin; 

Hydralin 

179 

مایعی روان، سفید رنگ متمایل به زرد یا 
 بویی شبیه استون و فلفل

به عنوان حالل برای استات سلولز، 
نیتروسلولز، رزین های طبیعی، رزینهای 

ونییل، پارافین ها و الستیک خام و در 
 صنایع نساجی، رنگسازی، دباغی

 بدیک -

 تحریک وسوزش
SKIN 

A4 18/94 - ppm  25      

سیکلو هگزانون                  
Cyclohexanone 

C6H10O 
Cyclohexyl Ketone; 

Pimelicktone 

180 

 مایع بی رنگ

سنتز مواد آلی، به عنوان حالل کاتالیست در 
 در adipic acid ،maleic acidساخت

 استخراج نفت

 تحریک          -
 وسوزش

- 14/82 - ppm  300      
 Cyclohexene کلوهگزنسی

C6H10 
Benzene tetrahydride; 

Tetrahydro benzene. 

181 

مایعی با بوی شدید، شبیه بوی ماهی و 
آمین به عنوان ماده ضد خوردگی در آب 
بویلرها به عنوان ماده واسطه سنتزی و در 

 ساخت حشره کشها

 تحریک          -
 وسوزش

A4 17/99 - ppm  10      
 سیکلوهگزییل آمین

Cyclohexylamine 
C6H13N 

182 

 پودر کریستالی سفید رنگ

به عنوان ماده منفجره قوی و کشنده 
 جوندگان

تحریک  -
 وسوزش

سیستم دستگاه   -
 عصبی مرکزی

 کبدی -

 خون

A4 
SKIN 

 
26/222 - mg/m3 5/0     سیکلونیتCyclonite 

C3H6N6O6 
183 

مایعی بی رنگ و فرار با بویی محرک و 
 شیرین شبیه ترپن

 خت رزین وسنتز مواد آلیدر سا

 تحریک          -
 وسوزش

- 10/66 - ppm  75      
سیکلو پنتادین                   

Cyclopentadiene 
C5H6 

1,3- Cyclopentadiene 

184 

 مایع روان و قابل اشتعال

عامل سفید کننده، در رنگ سازی و صنایع 
 کفش

 تحریک          -
 وسوزش

  خواب آلودگی-
- 13/70 - ppm  600       سیکلو پنتانCyclopentane 

C5H10 
185 

 کریستال سفید رنگ به عنوان کنه کش
 تحریک          -

     A4 16/358 - mg/m3 5 وسوزش

 Cyhexatineسی هگزاتین 
(C6H11) Sn OH 

Tricyclohexyltin 
hydroxide; Plictran; 

Dow do 213; TCHH. 

186 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۴٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کریستال بی رنگ در مواردی سفید متمایل 
 به زرد رنگ

ای کنترل گیاهان پهن به عنوان علف کش بر
برگ، تنظیم کننده رشد گیاهان در امور 

نظامی بعنوان یک عامل برگ ریز تحت نام 
 .عامل نارنجی کاربرد دارد

 تحریک          -
    A4 04/221 - mg/m3 10 وسوزش

 دیکلرو فنوکسی استیک        2-4

 اسید

2, 4 D 
CL2C6H3OCH2COOH 

2,4- Dichlorophenoxy 
acetic acid; 
Dichlorophenoxy acetic 

acid. 

187 

سفید (پودر بی رنگ متمایل به سفید
با بوی خفیف آروماتیکی ودر ) یخچالی

 مواردی بی بو

 به عنوان حشره کش تماسی

 حساس شدن -

     A3 50/354 - mg/m3 1 کبدی

 D.D.Tت .د.د
C14H9CL5 

Dichlorodiphenyltrichlo
roethane; 2,2- bis(P-
Chloropyenyl)-1,1,1- 
trichloro ethane; 
Neocid; Gesarol; Santo 

bane; Pentech; 
Chlorophenothane. 

188 

جامد کریستال بی رنگ با بوی تند به 
عنوان کاتالیست در پلیمریزاسیون اولفین و 

 در پیشرانه موشکها

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 فیبروز ریوی
SKIN 31/122 ppm  15/0 -

STEL 
ppm05/0 

 Decaboraneدکابوران 
B10H14 

Boron hydride; 
Decaborontetra 

decahydride. 

189 

مایع روان قهوه ای روشن متمایل به زرد 
 رنگ بابوی گوگرد

 حشره کش سیستمیک وکنه کش
 SKIN  کولزژیک-

BEI 34/285 - ppm  01/0     

 Demetonدمتون 

C8H19O3PS2 

O-O- Diethyl- (O and 
S)- 2-(ethyle thio) ethyl 
phosphoro thioate 
mixture; Demetron; 
Systox; Mercaptofos; 

Demox 

190 

مایع بی رنگ و قابل اشتعال با بوی مطبوع 
به عنوان حالل برای نیترو سلولز استات 

سلولز سلولوئید، رنگ ها، پارافین، چربی ها 
و روغن ها همچنین در مایعات ضد یخ و 

 روغن ترمز

 تحریک          -
 وسوزش

- 16/116 - ppm  50      

 Diacetonدی استن الکل       

alcohol 

CH3COCH2-

C(CH3)2OH 

Diacetone; 4- hydroxy-
4- methyl-2- pentanone; 
2- Methyl-2- pentanol- 

4- One 

191 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۴۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع بی رنگ، قلیایی و جاذب الرطوبت با 
 بوی آمونیاکی

به عنوان ماده واسطه در ساخت عوامل 
شالت کننده، قارچ کشها پارافین های 

ی، رزین های پلی آمید، مواد ضد مصنوع
 خوردگی

- - -      - -    

  دی آمینو اتان2و1
1,2- Diaminoethane 

 رجوع شود به اتیلن دی آمین
Ethylene diamine 

192 

 جامد نرم و حجیم

در تصفیه مایعات، در ساخت آجرهای 
 نسوز، عایق های حرارتی

- - - - -         

 Diatomaceousخاک دیاتومه 
Earth 

 رجوع شود به سیلیس آمورف
Silica- Amorphous 

193 

مایع بی رنگ و در مواردی زرد متمایل به 
قهوه ای رنگ با بوی ضعیف استر مانند 
 حشره کش غیر سیستمیک و کنه کش

  کولزژیک-
SKIN 

A4 
BEI 

36/304 - mg/m3 1/0    

 Diazinonدیازینون 
C12H21N2O3PS 

Thiophosphate; 0-0- 
Diethyl-0-2- isopropyl -
4 –methyl- 6- 

primidinyl; 
Dimpylate; Basudin; 

Spectracide 

194 

گازی زرد رنگ با بوی نا در صنایع 
 شیمیایی به عنوان عامل متیل کننده

تحریک و       -
 سوزش

 )تنفسی(سرطان
A2 04/42 - ppm  2/0      

 Diazomethaneدی آزومتان 
CH2N2 

Azimethylene; 
Azomethylene; 
Diazirine; 

Diazomethane 

195 

گازی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی تهوع 
آور عامل سوخت راکت ها و ساخت 

 الستیک

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 عملکرد ریوی
- 69/27 - ppm  1/0      

 Diboraneدی بوران 
B2H6 

Boroethdride; 
Boronhydride; Diborone 

hexahydride 

196 

 بوی شیرین در مایع بی رنگ و سنگین با
تولید بنزین سرب دار، به عنوان حالل برای 

 ساخت رزین ها و مواد دارویی

- - -   - -    

  دی برومو اتان2 و1
1,2 – Dibromoethane 

 رجوع شود به اتیلن دی بروماید
Ethylene dibromide 

197 

    -  

  کلروپروپان-3 - دی برومو2و 1

1,2- Dibromo-3-chloro 
propane 

CH2BrCHBrCH2CL 

DBCP;1-Chloro- 2,3 – 
dibromo propane; 
Dibromochloro propane 

198 
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٢٠٦ از ۴۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع بی رنگ و منفجره با بوی ضعیف 
 شبیه به آمین

 در ساخت و سنتز مواد آلی

تحریک  -
 وسوزش

 کولزژیک
SKIN 29/173 - ppm  5/0      

 دی بوتیل آمینواتانل-ان
2- N-
Dibutylaminoethan

ol 
(C4H9)2NCH2CH2O

H 

DBAE; N,N-di-n- 
butylamino ethanol. 

199 

    A4 34/220 - mg/m3 10  تحیک وسوزش- 

2, 6- Di-tert- butyl- p- 
Cresol 

C15H24O 
BHT; DBPD; Butylated 
hydroxy toluene(BHT) 
2,3 –bis(1,1 –dimethyl 
ethyl)-4- methyl phenol 

200 

 butanolicمایع شفاف زرد رنگ با بوی 
 در ساخت مایعات هیدرولیک

تحریک  -
 وسوزش

 کولزژیک

SKIN 
BEI 26/286 - ppm  3/0      

 دی بوتیل فنیل فسفات
Dibutyl phenyl 

phosphate 
201 

به عنوان کاتالیست آلی و یک عامل / مایع
 ضد کف

 تحریک -

 سردرد
- 21/210 ppm  2 -

STEL 
ppm  1 

 Dibutylدی بوتیل فسفات 
Phosphate 

(n-C4H9O)2(OH)PO 
Dibutyl acid- o-
Phosphate, Di- n-Butyl 
hydrogen phosphate, 
Dibutyl Phosphoric 

acid. 

202 

 الک -دور کننده حشرات در ساخت/ مایع
 الک ناخن، مواد -الکل نیترو سلولز

 روغن ها، - به عنوان حالل عطرها-منفجره
  نرم کننده ها و سایر مواد شیمیایی-نساجی

 تحریک          -
 وسوزش

 - تولید مثل-
 تناسلی

- 34/287 - mg/m3 5     

 Dibutylدی بوتیل فتاالت
Phtalate 

C6H4(COOC4H9)2 
DBP, Dibutyl -1,2- 
benzene dicarboxylate, 

Di-n- butyl phthalate 

203 

 

مجاری تنفسی 
 فوقانی 

سیستم عصبی 
 مرکزی

اثرات تناسلی بر 
 مردان

 سمیت،  سرطان

A3 
SKIN 

128,95 - ppm 5/0       دی کلرواستیک اسید 
Dichloroacetic acid 

204 

در اثر تجزیه حرارتی تری کلرواتیلن / مایع
 ممکن است ایجاد شود

 تهوع -

 سمیت عصبی -

 تحریک سوزش
A3 93/94     ppm  1/0-

C 
- 

 دی کلرواستیلن        
Dichloroacetylene 

C-LC≡ CL-C 
205 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۴۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

حاللهای  -ساخت علف کش/ مایع خوشبو
صنعتی، عطریات، ساخت رنگ، حشره 

 کش، آفت کش

تحریک  -
 وسوزش

 کبد
A4 01/147 ppm  50 –

STEL 
ppm25 

  دیکلروبنزن–اورتو 
O- Dichlorobenzene 

C6H4CL2 
O-DCB,Termitiklin, 
Prazen,Pdcb, 1, 4-
Dichlorobenzene, 
Dichlorocide, Para-

Dichlorobenzene 

206 

 جامد بلوری، آفت کش

ریک و      تح -
 سوزش

 کلیوی
A3 01/147 ppm 110-

STEL 
ppm75 

  دی کلروبنزن–پارا 
P-Dichlorobenzene 

C6H4CL2 
Santochlor, Paracide, 
Parazene, 1,4-
Dichlorobenzene,PDCB
, Dichlorocide, Para- 

Dichlorobenzene 

207 

ساخت رنگ های / جامد بلوری عطسه آور
 آزو در ساخت پالستیک های اورتان

حریک ت -
 وسوزش

 التهاب پوستی

SKIN 
A3 13/253         - - 

  دی کلروبنزیدین3-3
3-3-Dichlorobenzidine 

C12H10CL2N2 
DCB,4,4- Dimina-3,3- 
dichloro biphenyl,3,3- 
Dichloro-4,4-biphenyl 
dimine,3,3- Dichloro-

4,4- biphenyl 

208 

در صنایع شیمیایی، / مایع با بوی زننده
 ون، الستیک، حشره کشهاساخت نایل

تحریک  -
 وسوزش

 سرطان زایی

SKIN 
A2 99/124 - ppm  005/0     

 بوتن-2-دیکلرو-4و1

1,4- Dichloro-2- butane 
C4H6CL2 

209 

به عنوان عامل برودت، / گاز بی بو
پروپالنت و عامل دمنده در کف های 

پلیمری استفاده شده به علت اینکه مخرب 
د و مصرف آن تولی. الیه ازن می باشد

 .محدود شده است

 سیستم قلبی       -
 وعروقی

A4 97/98 - ppm  1000     

 دی کلرو فلورو متان
Dichlorodifluoromethan

e 
CCL2F2 

Freon 12,FC12, 
Flourocarbon12, Halon 
122,Propellant 12, 
Refrigerant 
12,Dhflourodichloro 

methane 

210 

آمینو عامل کلرینه کننده در تهیه / پودر
داروها و حشره کشها در صنعت . اسید

 پلیمر

 تحریک          -
 وسوزش

- 03/197 ppm  4/0 -
STEL 

mg/m3 2/0 

 دی متیل     5و5-دی کلرو  -3و1

 هیدانتوئین

1,3-Dichloro-5,5- 
dimethyl hydantoin 

C5H6CL2N2O2 

Dactin,Halane 
,DCDMH, DDH 

211 
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٢٠٦ از ۴٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در قارچ کشها و به / مایع قابل اشتعال
ر پالستیک ها روغن ها عنوان حالل د

 در سابق به عنوان بیهوش کننده -جربی ها
 .استفاده میشد

 کبد -

 کلیه -

 سوزش تحریک و
A4 97/98 - ppm  100     

  دی کلرو اتان1و1
1,1- Dichloroethane 

CHCL2CH3 
Ehylidene dichloride, 
Asymmetrical dichloro 
ethane, Ehylidene 

Chloride 

212 

- - - -        - - 

  دی کلرو اتان2و1
1,2-Dichloroethane 

CLCH2CH2CL 
 رجوع شود به اتیلن دی کلراید

Ethylene dichloride 
 

213 

- - - -      - -    

  دی کلرو اتیل2و1
1,1-Dichloroethylene 

CH2=CCL2 
 رجوع شود به وینیلیدن کلراید

Vinylidene chloride 

214 

ها، در ساخت عطریات، رنگ/ مایع فرار
لعاب ترموپالستیک ها، کافئین، الستیک، 

 پلیمر، بسته بندی، آفت کشها

     ppm  200 - 95/96 -  کبد-

  دی کلرو اتیلن2و1
1,2- Dichloroethylene 

CLCH=CHCL 
Acetylene dichloride, 
Cis Acetylene 
dichloride, Trans 
Acetylene dichloride 
Sym Dichloro diethyl 

ether 
 

215 

به طور وسیع به / مایع با بوی تهوع آور
عنوان حالل در الک ها، رزین ها، روغن ها 

  قارچ کشها-ودر حشره کشها

تحریک  -
 وسوزش

 تنفسی

SKIN 
A4 02/143 ppm  10- 

STEL 
ppm  5 

دی کلرو اتیل اتر                   
Dichloroethyl ether 

(CLCH2CH2)2O 
bis(2-

chloroethyl)ether,2,2- 
Dichloro diethyl ether 

216 

      ppm  10 - 92/102 -  کبد- -

دی کلرو فلورمتان                
Dichlorofluoro methane 

CHCL2F 
Dichloromonofluoro 
methane, Freon 21, 
Halon112, Fluoro 
Carbone 21, 

FC21,Refrigerant 21. 
 

217 

 - A3 
BEI 93/84 - ppm  50      

 Dichloroدی کلرو متان      
methane 
CH2CL2 

 Methylene Chlorideبه   
 مراجعه شود

 

218 
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٢٠٦ از ۴٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در ساخت الستیک و حشره /مایع بد بو
 کشها

 تحریک کننده     -
پوست و مخاطها     

 و سیستم تنفسی

- 96/143 - ppm  2       

  نیترو اتان-1 دی کلرو1و1
1,1- Dichloro-1- 

nitroethane 
CH3CCL2NO2 

- 

219 

تی افزودنی به حالل صنع/ مایع قابل اشتعال
بنزین در تهیه بعضی مواد شیمیایی، حشره 

 کشها

- - -       - -   

  دی کلروپروپان2و1
1,2-Dichloropropane 

CH3CHCLCH2CL 
 رجوع شود به پروپلین کلراید
Propylene dichloride 

220 

عامل تدخینی خاک و استفاده / مایع خوشبو
 در سنتزهای آلی

- SKIN 
A4 98/110 - ppm  1       

  دی کلروپروپن3و1
1,3- Dichloropropene 

CLCH=CH-CH2CL 
Dichloropropene;Telone

; D,D;Fumigants. 
 

221 

ملح سدیم آن به عنوان علف کش / مایع
 .استفاده می شود

 تحریک چشم ها   -
 و بیماری تنفسی

- 97/142 - ppm  1       
  دی کلروپروپیونیک اسید2و2

2,2- Dichloropropionic 
acid 

CH3CCL2COOH 

222 

حالل، خاموش کننده / گاز غیر قابل اشتعال
 آتش، مخرب الیه ازن

 خواب آلودگی -

     A4 93/170 - ppm  1000 فقدان اکسیژن

 دی کلرو تترافلورو اتان
Dichlorotetrafluoro 

ethane 
CCLF2-CCLF2 

F114,Freon114;Cryoflu
orane- 1,2- Dichloro 
tetra fluoro ethane; 
Halon 242; 

Refrigerant114 

223 

  کلینرژیک- حشره کش فسفره، کرم کش/ مایع
SKIN 

A4 
BEI 

98/220 - mg/m3 9/0    

 Dichlorvosدی کلروفوس
(CH3O)2P(O)OCH=CC

L2 
DDVP;2,2-Dichloro 
vinyldi methyl 

phosphate 

224 

  کلینرژیک- آفت کش/ مایع
SKIN 

A4 
BEI 

21/237 - mg/m3 25/0   

 Dicrotophosدی کروتوفوس
C8H16NO5P 

Ektafos; Carbicron; 
C709; SD 3562; Bidrin; 
Dimethyl -Cis-2- 
dimethyl Carbamoyl -1- 
methyl Vinyl 

Phosphate. 

225 

 - - -   

2,2- Dichloro-4,4- 
methylene dianiline 
CH2(C6H3CLNH2)2 

MOCA; cyanaset ; 
curalon ;methylene 

bis(o- chloro aniline) 

226 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۴٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 براق - رنگ ها-در حشره کشها/ جامد
 کننده ها

- - 21/132 - ppm  5       
 دی سیکلوپنتادین

Dicyclopentadiene 
C10H12 

D.C.P.D 

227 

کاتالیست / جامد بلوری نارنجی رنگ
احتراقی افزودنی به بنزین از سوخت 
 فسیلی به صورت اکسیدآهن آزاد می شود

  خون-

  کبد-
- 03/186 - 

 

mg/m3(i) 10  
mg/m3(j) 5   

 دی سیکلو پنتادینیل آهن
DicyclopentadienyIron 

C10H10Fe 
ferrocene 

228 

 حشره کش/ جامد

 سمیت کبدی -

سیستم عصبی 
 مرکزی

SKIN 
A4 93/380 - mg/m3 25/0   

 Dieldrinدیلدرین 
C12H8cl6o 

HEOD; quintox; ALvit; 
Octalox; 1,2,3,4, 10,10- 
Hexachloro-6,7- epoxy-
1, 4,4a,5,6,7,8,8a- 
octahydro-1,4,5,8- 

dimethan 
Onaphthalene; 
1,2,3,4,10,10- 

Hexachloro6,7-epoxy-
1,4,4a,5,6,7,8,8a- 
ocatahydro- 1,4- 
endoexo -5,8- 

dimethanonaphthalene 

229 

به عنوان دتر جنت، واسط / مایع یا جامد
  هاشیمیایی در ساخت رزین

 کبدی -

 کلیوی -

 خونی
SKIN 14/105     - g/m3 2   

دی اتانول آمین                   

Diethanolamine 

HO(CH2)2NH(CH2)OH 

230 

مایع به شدت قابل اشتعال در صنعت نفت 
و الستیک در ساخت رنگ و صنایع 

 .دارویی و به عنوان یک عامل شناور کننده

 تحریک          -
 وسوزش

SKIN 
A4 14/73 ppm  10 -

STEL 
ppm 5   

 Diethyl amine اتیل آمیندی
(C2H5)2NH 

Diethamine; N-
Ethylethanamine; N-N-

Diehylamine. 

231 

مایع بی رنگ و جاذب الرطوبه با خواص 
در تهیه رزین ها و بعنوان / آمین ها والکل ها

 یک عامل اموسیون کننده استفاده می شود

تحریک  -
 وسوزش

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

SKIN 19/117 - ppm  2       

 دی اتیل آمینو اتانول-2
2-diethylaminoethanol 

(C2H5)NCH2CH2OH 
DEAE;Diethyl 
ethanolamine; Diethyl 
aminoethanol; 2-
Diethylamino ethyl 
alcoholN,N-Dithy 
ethanolamine; Dithyl (2- 
hydroxyethyl) amine; 2- 
Hydroxy triethyl amine. 

232 

وبه شدیداً قلیایی مایع ویسکوز جاذب الرط
به عنوان . به رنگ زرد با بوی آمونیاک

حالل در انواع رنگ و رزین، حالل 
 گازهای اسیدی و گوگرد

تحریک و       -
 سوزش

 حساس شدن
SKIN 17/103     - ppm  1   

 دی اتیلن تری آمین
Diethylenetriamine 
(NH2CH2CH2)2NH 

DETA;2,2-
Diaminodiethylamine 

233 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 - - -         - - 

 Diethylether دی اتیل اتر
C2H5OC2H5 

 رجوع شود به اتیل اتر
Ethyl ether 

234 

- 
 جدید   TLVدر   

-A3 54/390 mg/m3 10 حذف شده است
STEL 

mg/m3 5 

 اتیل هگزیل فتاالت
Di(2-

ethylhexyl)phthalate 
C24H38O4 

Di-sec- octylphthalate; 
Dop;bis-2- Ethyl hexyl 
phthalate; octyl 

phthalatew; DEHP 

235 

ساخت /مایع بیرنگ با بوی شبیه به استن
 مواد آلی و دارویی

مثل بقیه متیل        
 کتونها

- 13/86 ppm  300 -
STEL 

200ppm 

 Diethylدی اتیل کتون       

ketone 

C2H5COC2H5 

3-Pentanon 

236 

حالل در ساخت استات /مایع با بوی تند
سلولز، نیتر و سلولز و مواد دافع پشه، 

 لکلتقلیب ا

تحریک حلق و      
     A4 23/222 - mg/m3 5 بینی

 Dithylدی اتیل فتاالت         

phthalate 

C6H4(COOC2H5)2 

DEP 

237 

 اطفاء حریق، ساخت/گاز

رنگها در مواد داروئی و ترکیبات، چهار 
 ظرفیتی آمونیم

 خواب آلودگی -

 تحریک -
 سیستم تنفسی

 سمیت کبدی -

سمیت سیستم 
 اعصاب مرکزی

- 83/209 - ppm  100      

 دی فلورو دی برومو متان

Difluorodibromomethan
e 

CBr2F2 

Freon 12B2.DEBM; 

Halon 

1202; Dibromodifluoro 
methane 

238 

بعنوان رقیق کننده /مایع با بوی تند سوزاننده
رزین های اپوکسی، در نساجی و بعنوان 
 .عامل تثبیت کننده ترکیبات آلی کلرینه

تحریک  -
وسوزش 

ا چشم ومخاطه 
 و پوست

سمیت خونی، 
سمیت برای 

سیستم تولید مثل، 
حساس شدن 

 پوست

A4 14/130 - ppm  1/0      

 Diglycidylدی گلیسیدیل اتر 
ether 

C6H10O3 
DGE; Diallyether 
dioxide; 2-Epoxy propy 
ether; bis (2,3-
Epoxypropyl) ether; 
Di(2,3-Epoxypropyl) 

ether 

239 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- - - -      - -    

 دی هیدروکسی بنزن
Dihydroxybenzene 

C6H4(OH)2 
 رجوع شود به هیدروکینون

Hydroquinone 

240 

حالل در ساخت رزین ها ترکیبات /مایع
پوشش دهنده و نیتروسلولز، الک الکل و 

 الستیک

 تحریک          -
 وسوزش

- 23/142 - ppm  25      

Diisobutyl ketone 
((CH3)2CHCH2)2CO 

2,6- Dimethyl -4-
heptanone; 
OIBK;Isovalerone; 
valerone; sym- Diiso 

propyl acetone. 

241 

. مایع قابل اشتعال فرار با بوی آمین مانند
 کاتالیست در واکنشهای شیمیایی

 اختالل بینایی -

تحریک بیماریهای 
 تنفسی

SKIN 19/101 - ppm  5       

 دی ایزو پروپیل آمین
Diispropylamine 
((CH3)2CH)2NH 

N-(-methylethyl)-2-
propanamine 

242 

مایع بیرنگ، بسیار فرار، آتشگیر با بویی -
بعنوان حالل در عطرها، / مانند کلروفرم

چسب ها و پوشش ها و بعنوان عامل سنتز 
 مواد آلی

تحریک و       -
سوزش چشم   

 م مخاطها

وقفه عملکرد 
سیستم عصبی 

 مرکزی

- -         - - 

 دی متوکسی متان           
Dimethoxy methane 

(CH3O)CH2 
 رجوع شود به متیالل

Methylal 

243 

 بخار
 تولید مثل -

 کبدی
SKIN 

A4 
BEI 

12/87     - ppm  10   

N-N دی متیل استامید 
N,N-Dimethylacetamide 

CH3CON(CH3)2 
DMAC;DMA;Dimethyl

acetamide 

244 

قابل اشتعال با بوی تند /گاز، مایع
در الستیک سازی، دباغی، ساخت /آمونیاک

 .صابون و حالل صنایع داروئی و نساجی

خورنده  -
 پوست و      

چشم تحریک  
دستگاه 

 گوارشی و     
 تنفسی

A4 08/45 ppm    - 
STEL 

ppm  5 

دی متیل آمین                     
Dimethylamine 

(CH3)2NH 
DMA; 
Dimethylamine(anhydro
us);N-methl 

methanamine 

245 

- - - -      - -    

 دی متیل آمینو بنزن
Dimethylaminobenzene 

(CH3)2C6H3NH2 
 رجوع شود به گزیلیدن

xylidene 
 

246 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- - A4       - -    

 دی متیل آمینو آزوبنزن-4
4-Dimethylamino 

azobenzene 
C6H5-NNC6H4N(CH3)2 

DAB; Butter yellow ;p-
Dimethylamino 

azobenzene;N,N-
Dimethyl -4-amino 
azobenzene; Methyl 

yellow. 

247 

حالل و واسطه در / شکلمایع روغنی
ساخت وانیلین بنفش متیل و سایر رنگها و 

 .بعنوان معرف متانول و فرمالدئید

 سیستم عصبی -

 فقدان اکسیژن
SKIN 

A4 
BEI 

18/121 ppm  - 
STEL 

ppm  5   

 دی متیل آنیلین            
Dimethylaniline 

C6H5N(CH3)2 
N,N-Dimethyl 
aniline;N,N-Dimethyl 
benzene amine,N,N-
Dimethyl pheny lamine 

248 

- 

تحریک  -
وسوزش 

چشم، 
غشاهای 

 مخاطی پوست

 خواب آلودگی -

سمیت کبدی و 
 کلیوی

- -      - -    

 Dimethyl دی متیل بنزن    
benzene 

C6H4(CH3)2 
 رجوع شود به گزیلن

Xylene 

249 

 - -         A2 54/107 - ساخت آفت کشها، رنگها و داروها/مایع

 یددی متیل کاربامویل کلرا
Dimethyl Carbamoyl 

chloride 
(CH3)2NCOCL 

DMCC; Dimethyl 
Carbamoyl chloride. 

250 

- - - -       - -   

-2و2-دی برومو -2و1-دی متیل 
 دی

 کلرواتیل فسفات
Dimethyl-1,2- dibromo-
2,2- dichloro ethyl 

phosphate 
C4H7Br2CL2O4P 

 رجوع شود به نالد
Naled 

251 

 ضد آب در حفاظت عامل/ مایع شفاف 
 حرارتی سیستمها

 تحریک  - سردرد -
 وسوزش چشم

- 20/104 ppm   -
STEL 

ppm 5/0 دی متیل اتوکسی سیالن 
Dimethylethoxy silane 

252 

-    
ppm STEL 

 15  ppm 10 

N-Nدی متیل اتیل آمین 

N,N-Dimethyl 
Ethylamine 

C2H(CH3)2N 

Dimethyl ethylamine; 
Ethyl dimethyl amine. 

253 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع بی رنگ، با بوی ضعیف آمونیاک، 
حالل، حاللهای مواد چسبدار، فیلم، جوهر 
کپی، از بین برنده رنگ، جاذب انتخابی گاز 

 و استخراج حالل

 کبد، افزایش       -
 مرگ جنین

SKIN 
A4 
BEI 

09/73 - ppm  10      

 دی متیل فرم آمید
Dimethyl formamide 

HCON(CH3)2 
DMF; N,N-Dimethyl 

Formamide. 

254 

- - - -         - - 

 هپتانون4- دی متیل6و2
2,6-Dimethyl -4—

heptanone 
(CH3)2CHH2)2Co 

رجوع شود به دی ایزوبوتیل         
 کتون

Diisobutyl ketone 

255 

مایع بدون رنگ، آتش گیر، مرطوب نما با 
بوی مانند آمونیاک فیوم های این ماده در 

در هوا زرد رنگ است مورد استفاده 
سوخت جت و موشک جاذب گازهای 

 اسیدی سنتز شیمیایی عکسها

تحریک وسوزش   
آنمی خفیف،       
کاهش وزن بدن،     
پدید آوردن        
تومورهای روی     
رگ و ریه ها در       

 موش

SKIN 
A 12/60 - 

 

ppm  01/0     

ppm  5/0 

  دی متیل هیدرازین1و1
1,1-Dimethyl hydrazine 

(CH3)2N-NH2 
DMH; 
UDMH;Dimazine;N,N-

Dimethyl 
hydrazine;Unsy; 

Dimethyl hydazine 

256 

 مایع روغنی زرد رنگ

 نیروی محرکه موشک
    - -      - -  کبد-

 دی متیل نیتروزو آمین
Dimethylnitro Soamine 

(CH3)2N2O 
رجوع شود به نیتروزو دی متیل       

 آمین
N-

Nitrosodimethylamine 

257 

مایع روغنی بدون رنگ که در صفر درجه 
 حالل. ورت کریستال استبه ص

 تحریک          -
 وسوزش

- 19/194 - mg/m3 5     

 دی متیل فتاالت

Dimethylphathalate 
C6H4(COOCH3)2 

DMP; Dimethyl ester 
of1,2- benzene 

dicarboxylic acid. 

258 

مایع بدون رنگ روغنی، با بوی پیاز استفاده 
 در رنگرزی عطریات، روغن های معدنی

 تحریک          -
 وسوزش

SKIN 
A3 10/126 - ppm  1/0      

 دی متیل سولفات
Dimethyl Sulfate 

(CH3)2SO4 
Dimethyl ester of 
sulfuric acid;Mehyl 

sulfate 

259 

 زردرنگ-جامد

 افزودنی مجاز به مواد غذایی
 تحریک          -

     A4 16/225 - mg/m3 5  کبد-وسوزش

 Dinitolmideدی نیتول ماید

C8H7N3O5 

Zoalene; 3,5-Dinitro-o- 
tolumide 

260 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کریستال سفید رنگ تولید رنگ و مواد 
منفجره، جانشین کافور در تولید سلولوئید 

 و سنتزهای آلی

 - مقدار اکسیژن   -
 ضایعات     -آنمی
 کبدی

SKIN 
BEI 11/168 - ppm  15/0     

 دی نیترو بنزن
Dinitrobenzene(all 

isomers) 
C6H4(NO2)2 

Para nitro benzene; 1,4-
Dinitro O;ortho Dinito 
benzene;benzene;DNB;

1,2-Dinitrobenzene; 
M:meta Dinitro 
benzene; 1,3-

Dinitrobenzene; 

261 

آفت کش، /کریستال زرد رنگ، بدون بو
 علف کش

اختالل متابولیکی،   
بی هوشی، مرگ،    
زرد شدن پوست     
ومو و صلبیه چشم    

 و ورم ملتحمه

SKIN 13/198 - mg/m3 2/0    

 کررزول-اورتو- نیترودی

 2006/05/02
Dinitro(O)Cresol 

CH3-C6H2(OH)(NO2)2 
DN;DNC;DNOC;Nitard
or-2-methyl 4,6Dinitro 
phenol;;3,5- Dinitro-2- 
hydroxyl toluene;4,6-

Dinitro- O-Cresol 
DMH;UDMH;Dima2ine

;N,N-Dimethyl 

262 

- - - -       - -   

 تولوآمید-اورتو-دی نیترو-5و3
3,5-Dinitro-O-toluamide 

C8H7N3O5 
 رجوع شود به دی نیتول ماید

Dinitolmide 

263 

 کریستال زرد رنگ

در تولید تولوئن، دی ایزوسیانات و تولوئن 
دی آمین، به عنوان واسطه در تولید 

فوم های پلی اورتان و پلیمر در فرموالسیون 
 رنگها در صنایع مهمات سازی

 -ضایعات قلبی    
 اثرات     -عروقی

 فقدان   –باروری   
  کبد-اکسیژن

SKIN 
A3 
BEI 

15/182 - mg/m3 2/0    

 Dinitro دی نیترو تولوئن    
toluene 

CH3C6H3(NO2)2 
DNT;2,4-Dinitrotolene; 

Dinitrotoluo;Methyl 
ditrobenzene. 

264 

 

تحریکوسوز -
 ش

 کبدی -

 کلیه

SKIN 
A3 10/88 - ppm  20      

-1,4اوکسان دی             4و1
Dioxane 
C4H8O2 

1,1-Diethylene dioxide; 
Diethylene ether; P-

Dioxane; Dioxane 

265 

  کلینزژیک- مایع کهربایی تیره و پایدار آفت کش
SKIN 

A4 
BEI 

54/456 - mg/m3 2/0    

 Dioxathionدی اکساتیون
C12H26O6P2S2 

Navadel; AC528; 
Hercules; delnav;2,3-P-
Dioxanedithiol –s,s- 
bis(O,O-diethyl 

phosphor dithiote) 

266 

- - - -    - - 

 Diphenylدی فنیل
C6H5C6H5 

 رجوع شود به بی فنیل
Biphenyl 

267 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جامد کریستالی بدون رنگ، آنتی اکسیدان، 
قارچ کش ضد کرم در صنایع رنگ و آفت 

 کش

 کبدی -

 کلیه -

 خون
A4 24/169     - mg/m3 10 

 Diphenylدی فنیل آمین     

amine 

(C6H5)2NH 

N-Phenyl aniline 

268 

- - - -     - -     

 دی فنیل متان دی ایزوسیانات
Diphenyl methane 

diisocyanate 
 رجوع شود به

Methylene bisphenyl 
isocyanate 

269 

مایع بدون رنگ، با بوی مطبوع و طعم تلخ 
حالل با نقطه جوش باال، روان کننده 

 هیدرولیک

تحریک  -
 وزشوس

سیستم قلبی و 
 عروقی

SKIN 20/148 ppm 150-
STEL 

ppm100 

 دی پروپین گلیکول متیل اتر
Dipropylene glycol 

methyl ether 
C7H16O3 

DPGME; 
Dipropyleneglycolmono 
methyl ether; Dowanol 

508. 

270 

مایع بدون رنگ، با بوی نافذ و مزه 
روغن ها ... سوزاننده حالل برای نیتروسلولز

رزین ها و پلیمرها و در الک الکل و 
 چاشنی های خوراکی

 تحریک          -
وسوزش، کبد،      
 کلیه سمیت عصبی

- 80/114 - ppm  50      
 Dipropylدی پروپیل کتون    

ketone 
(CH3CH2CH2)2CO 

4-Heptanone 

271 

مایع غلیظ قرمز رنگ -کریستال زرد رنگ
یا محلول آماده برای استفاده علف کش، 

 زکنترل علف هر

- SKIN 
A4 07/374 - 

 

mg/m3 5/0    
mg/m3 1/0 
 
 
 

 Diquatدی کوآت 
C12H12Br2N2 

1,1- Ethylene- 2,2- 
dipyridium dibromide; 
Aquacide; Dextrone; 

Reglone; Weedtrine D. 
 

272 

- - - -       - -   

 دی اکتیل فتاالت نوع دوم
Di-Sec- octhl phthalate 

C24H38O4 
 اتیل هگزیل    2رجوع شود به      

 فتاالت
Di(2- ethyl hexyl) 

phthalate 

273 

سفید رنگ -کریستال بدون بو/جامد
 قارچ کش-ضدعفونی کننده بذر

 دارو در درمان معتادان به الکل

 سیستم قلبی       -
 A4 54/296      - mg/m3 2  گوارشی-وعروقی

 Disulfiramدی سولفیرام 
C10H20N2S4 

Bis-(dithyl thio 
carbamoyl) disulfide; 
tetra ethylthiuram 

disulfide. 

274 

 SKIN  گلینرژیک- حشره کش و کنه کش/مایع قهوه ای رنگ
BEI 38/274 - mg/m3 1/0    

 Disulfotonدی سولفوتون 
C8H19O2PS3 

O-O-Diethyl –s-(2-
(ethyl 
thio)ethyl)phosphor 
dithioate; Disyston; thio 

demeton; solvirer. 

275 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کنترل -بدون بو-تال جامد سفید رنگکریس
 علف هرز

 تحریک          -
    A4 10/233 - mg/m3 10 وسوزش، خون

 Diuronدی اورون 
C9H10CL2N2O 

3-(3,4-Dichloropheyl)-
1,1-dimethyl urea; 
Dichloro 

fendim;Kqamex 

276 

به عنوان جاذب در ستون /مایع
 کروماتوگرافی

 تحریک          -
 وسوزش

- 19/130 - ppm 10      

 Divinylدی وینیل بنزن        

benzene 

C6H4(CHCH2)2 

277 

 کریستال/جامد

 ورق – تسمه سمباده –سنگ سمباده 
 سمباده

 تحریک          -
 )ریه(وسوزش

- - 
mg/m3 10   

-  
 Emeryسمباده 

Corundum 
278 

 –ماده جامد مومی شکل قهوه ای رنگ 
 حشره کش

 کبد، سیستم       -
 قلبی و عروقی

SKIN 
A4 95/406 - mg/m3 1/0    

 Endosulfanآندو سولفان
C9H6CL6O3S 

6,7,8,9,10,10,-Hexa 
chloro -1,5,5a,6,9a-hexa 

hydro-6,9-methano-
2,4,3-benzo 
dioxathiepin-3-oxide; 

thiodam 

279 

-پودر کریستال سفید رنگ غیر آتش گیر
 موش کش-حشره کش

 سیستم قلبی و      -
 عروق

SKIN 
A4 93/380 - mg/m3 1/0    

 Endrinندرینا
C12H8CL6O 

Hexadrin;1,2,3,4,10,10 -
Hexachloro-6,7- epoxy-
1,4,4a-5,6,7,8,8a- octa 
hydro enco- endo- 

1,4=5,8 
Dimethanonaphthlene. 

280 

مایع سفید رنگ فرار و شفاف با بوی 
 شیرین و مالیم

 سیستم اعصاب    -
مرکزی، قلبی و      

 عروقی
A4 50/184 - ppm  75      

 Enfluraneورانان فل
CHF2OCF2CHCLF 

2-Chloro-1,1,2- trifluoro 
ethyl- difluromethyl 

ether; Ethrane 

281 

- - - -        - - 
 Enzymesآنزیم ها 

 رجوع شود به سوبتیلیزین
Subtilisins 

282 

مایع غیر ثابت با بوی کلروفرم، استفاده در 
سنتز گلیسرول و دارو و حشره کش، پارچه 

 حالل الستیک و صنایع -ین هابافی رز
 کاغذسازی

تحریک -
 – کبد    -وسوزش

 کلیه

SKIN 
A3 53/92 - ppm  5/0      

اپی کلرو هیدرین                
Epichlorohydrin 

C3H5OCL 
1-Chloro-2,3- epoxy 
propane; 2-chloro 
propylene oxide; 
Gammachloro 

propylene oxide. 

283 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 گماده کریستالی قهوه ای یا جامد زرد رن

 ماده قابل احتراق

 حشره کش و کنه کش
 کلینرژیک

SKIN 
A4 
BEI 

31/323 - mg/m3 1/0    

 EPNای پی ان
C14H14NO4PS 

O-Ethyl, o,p,nitrophenyl 
phenyl phosphor 
nothioate; 
O,Ethyl,O,P,nitrophenyl
benzenethiophosonothio

ate. 

284 

ماده آتش گیر، بدون رنگ با بوی شیرین 
ع پلی اورتان مواد شوینده و روان اتر صنای

 کننده ها

تحریک وسوزش   
 چشمی

  سیستم اعصاب-
A3 08/58 - 

ppm  100      
ppm)20( 

  اپوکسی پروپان2و1
1,2-Epoxypropane 

 رجوع شود به پروپین اکساید
Propylene oxide 

285 

 –صنعت - بدون رنگ–مایع قابل احتراق 
نی به صنایع دارویی افزود-پلیمرهای وینیل

 روغن و روان کننده های سنتیک

تحریک  -
وسوزش 

پوست به       
دستگاه تنفسی  

 فوقانی

 چشم

- 08/74         - - 

 پروپانول-1- اپوکسی3و2
2,3-Epoxy-1-propanol 

 رجوع شود به گلیسیدول
Glycidol 

286 

 صنعت - با بوی شیرین–گاز بدون رنگ 
 مشتقات کلرینه، گاز یخچال

 Ethaneاتان       -)(C - 08/30 -  خفقان آور-
C2H6 

287 

آتش گیر و خطرناک -مایع بدون رنگ
 پالستیک سازی، حشره کش، آنتی اکسیدان

 تحریک          -
 وسوزش

- 13/62       - -   

 Ethane thiol اتان تیول
C8H19O3PS2 

 رجوع شود به اتیل مرکاپتان
Ethyl mercaptan 

288 

 مایع شفاف و بدون رنگ با بوی مالیم اتر
تحریک  -

     A4 07/46 - ppm  1000 وسوزش
 Ethanolاتانول 

C2H5OH 
Ethyl alcohol 

289 

 مایع بدون رنگ با بوی مالیم آمونیاک

سنتز مواد فعال سطوح، پولیش ها، حالت -
 در کشاورزی، و تولید آنتی -دهنده مو
 بیوتیک ها

 تحریک          -
 وسوزش

- 08/61   ppm  6 ppm  3    

 Ethanolamineاتانول آمین 
NH2CH2CH2OH 

Mono ethanol amine;2-
aminoethanol; 
Beta,Aminoethyl 
alcohol;Ethylol amine; 

2-Hydroxy ethyl amine 

290 

 SKIN  کلینرژیک-  حشره کش– مایع -
BEI 48/384 - 4/0 mg/m3 

 Ethionاتیون 
C9H22O4P2S2 

Nialate; phosphoro 
dithioicacid. 

291 

بو، آتشگیر، حالل، مایع تقریباً بدون 
 . رزین های طبیعی و سنتیک–نیتروسلولز 

 الک الکل رنگرزی چاپ و پارچه

 تولید مثل -

 تناسلی
SKIN 

BEI 12/90 - ppm  5       

 اتوکسی اتانول-2
 2-Ethoxyethanol 

C2H5OCH2CH2OH 
Cellosolve; Ethylene 
glyool mono ethylether 

;EGEF 

292 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- 
 تولید مثل

  تناسلی-
SKIN 

BEI 16/132 - ppm  5       

 اتوکسی اتیل استات-2
2-Ethoxy ethyl acetate 

CH3COOCHCH2OC2H5 
EGEEA;Cellosolve 
acetate; Ethyl 
glyoolacetate; Ethylene 
glyool mono ethyl ether 

acetate 

293 

مایع بدون رنگ آتش گیر با بوی میوه، 
حالل، الک الکل ها و نیتروسلولز، اسانس 
میوه ابریشم و چرم مصنوعی و عطر و 

 فیلمهای عکاسی

      ppm  400 - 10/88 - سوزش و تحریک

 Ethyl acetateاتیل استات
CH3COOC2H5 

Acetic ester;Acetic ether 
;Ethyl esterof acetic 

acid;Ethy ester of 

294 

مایع بدون رنگ با بوی تند در ساخت 
 کاغذ رزین های اکریلیک در پوشش پارچه،

 .و چرم استفاده می شود

 سوزش          -
 –وتحریک         

 حساس شدن
A4 11/100 ppm       15 ppm  5 

 Ethyl alcoholاتیل الکل 

CH2=CHCOOC2H5 

Ethyl 
acrylate(Inhibited); 
Ethyl ester of acrylic 

acid; Ethyl propenoate. 

295 

- - - -       - - 

 Ethyl alcoholاتیل الکل
C2H5OH 

  به اتانولرجوع شود
Ethanol 

296 

مایع یا گاز بدون رنگ آتشگیر با بوی 
آمونیاک تثبیت کننده التکس الستیک و 

 .ماده واسطه در مواد رنگی

 تحریک و         -
     SKIN 08/45 ppm  15 ppm  5 سوزش

 Ethyl amineاتیل آمین 
C2H5NH2 

Amino ethane; 
Ethylamine 

297 

 دهمایع بی رنگ با بوی قوی تند و زنن

  حالل نیتر و سلولز و رزین های وینیلی-
      ppm  25 - 21/128 پوست تحریک وسوزش

 اتیل آمیل کتون
Ethyl amyl ketone 

CH3CH2CO(CH2)4CH3 
5-Methyl -3-heptanone; 
EAK; Amyl ethyl 

ketone 

298 

 مایع بی رنگ، آتشگیر با بوی عطر

 حالل، مورد استفاده در صنایع الستیک و -
 ستیکپال

 -تحریک وسوزش 
سیستم اعصاب     

 مرکزی

BEI 
)_( 16/106 ppm  125 ppm  100    

 Ethyl benzeneاتیل بنزن
CH3CH2C6H5 

Phenythylene; Ethyl 
benzol 

299 

مایع بی رنگ، و بسیار فرار آتش گیر با 
بوی اتر در مقابل هوا و نور زردرنگ 
 می شود، مورد استفاده در صنایع داروئی

زش، تحریک و سو  
 سیستم قلبی   -کلیه

 وعروقی

SKIN 
A3 98/108 - ppm  5        

 Ethyl bromideاتیل بروماید 
C2H5Br 

Bromo ethane 
300 

  بدون رنگ شفاف-مایع آتش گیر

  حالل نیتروسلولز و رزینهای پلی وینیلی-
 -تحریک وسوزش 

 خواب آلودگی
- 19/114 ppm  75 ppm  50     

 اتیل بوتیل کتون
Ethyl buthl ketone 

C7H14O 
301 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۵٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

گاز بدون رنگ با بوی تند اتر بسیار آتش 
گیر و قابل انفجار در تهیه تترااتیل سرب 

-رنگرزی و عطریات-اتیل سلولز داروها
 موم- روغن–حالل چربی 

 سیستم        -کبد
 اعصاب مرکزی

SKIN 
A3 52/64 - ppm  100      

 Ethyl chloride اتیل کلراید

C2H5CL 

Cloroethylane; Hydro 
chloric ethyr; 
Monochloro 

ethane;Muriatic ether 

302 

چسب در صنایع شیشه، فلزات، / مایع 
 پالستیک، الستیک و نسوج بیولوژیکی

 تحریک          -
 وسوزش

  مرگ نسوج-
- 12/125 - ppm  2/0      اتیل سیانوآکریالت 

Ethyl cyanoacrylate 
303 

 Ethylene اتیلن -A4 28 - (c)  خفگی- .در صنایع شیمیایی بکار می رود/گاز
CH2=CH2 

304 

این ماده در زمان استریل نمودن مواد /مایع
با ... غذایی، داروها و وسایل جراحی و
 .اتیلن اکساید تشکیل می شود

تحریک و       -
 سوزش

 کبد -

 کلیه -

 گوارش -

 و  قلبی دستگاه -
 عروقی

 عصبی دستگاه
 مرکزی

SKIN 
A4 52/80   ppm  1-C -    

 یدریناتیل کلروه
Ethylene chlorohydrine 

CH2CLCH2OH 
2 chloro ethanol 

305 

 

تحریک و       -
 سوزش

 آسم -

 حساس شدن

SKI
N 

A4 
10/60 - ppm  10      

 اتیلن دی آمین
Ethylene diamine 
NH2CH2CH2NH2 

1,2-Diamino ethne; 1,2-
Ethane diamine; 
Ethylenediamine 

(anhydr ous) 

306 

دی بروماید و وینیل در ساخت اتیلن / مایع
 بروماید

تحریک  -
 وسوزش

 کبد -

 کلیه

SKIN 
A4 88/187 - ppm  5/0      اتیل دی بروماید 

 
307 

 مایع به عنوان ماده بینابین در ساخت

 در بنزین سرب دار-وینیل کلراید

به عنوان چربی گیر و حالل به عنوان حالل 
 و قارچ کش-و رنگ بر

 کبد -

      A4 96/98 - ppm  10 خواب آلودگی

Ethylene dibromide 
CH2BrCH2Br 

EDB; 1,2- Dibromo 
ethane; Ethylene 

bromide 

308 

ضد یخ در -ضد یخ اتومبیل/مایع
سیستم های حرارتی و سردکننده صنایع 

 حالل در صنایع رنگ و –مهمات سازی 
 پالستیک

تحریک  -
 وسوزش

 سردرد -

 حساسیت تنفسی

A4 07/62 pm  100-C mg/m3 5   اتیلن Ethylene glycol 
CH2OHCH2OH 

309 
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٢٠٦ از ۶٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان ماده انفجاری به / مایع قابل انفجار
همراه نیتروگلیسرین در دینامیت بکار 

 .می رود

 دستگاه قلبی       -
     SKIN 06/152 ppm05/0 وعروقی

 اتیلن گلیکول دی نیترات
Ethylene glycol dinitrate 

CH2NO3CH2NO3 
EGDN;Nitrogiycol,1,2- 

Ethane diol dinirate 

310 

- - - -       - -   

 اتیلن گلیکول متیل اتر استات
Ethylene glycol methyl 

ether acetate 
 منوکسی اتیل    2رجوع شود به     

 استات
2-Methoxy ethyl acetate 

311 

استریلیزاسیون در بیمارستانها و /گاز
 تهیه ضد یخ و –مراقبت های بهداشتی 

 ت اتیلن بروماید در ساخ–الیاف پالستیکی 

 تنفسی -

 کلیه -

 کبد -

 خون -

دستگاه سیستم   -
 عصبی مرکزی

 سرطان

A2 05/44 - ppm  1       

 Ethylene اتیلن اکساید   
oxide 

CH2CH2O 
1,2- Epoxy ethane 
oxirane; dimethylene 

oxide 

312 

آزیرید -2در ساخت تری اتیلن مالمین و 
 همچنین به عنوان ماده بینابین و -نیل اتانل

 ومر برای افزودن بهمن

 رزینهای تبادل یونی –ترکیبات روغنی 
 - کاربردهای داروئی–رزینهای پوشش 

 .چسبها دارد

تحریک  -
 وسوزش

 برونشیت

SKIN 
A3 08/43 - ppm  5/0      

 Ethyleneimine اتیلن ایمین

C2H5N 

Ethylimine; Amino 
ethylene; Azirane; 

313 

 چربیها –به عنوان حالل برای مومها / مایع 
 الکالوئیدها و صمغها –عطریات -روغن ها

بعنوان معرف مهم در . به کار می رود
 .سنتزهای آلی

 تحریک          -
 وسوزش

  مرگ نسجی-
- 12/74 ppm  -C ppm  400    

 Ethyl etherاتیل اتر
C2H5OC2H5 

Diethyl ether; Ethyl 
oxide; Ethyer; 
Dithloxide; Solventether

314 

هنده لیمونادها و اسانس ها به عنوان طعم د
به عنوان -به عنوان حالل برای نیتروسلولز

قارچ کش و الروکش در تنباکو حبوبات 
 خشکبار و غیره

 تحریک          -
 وسوزش

- 08/74 - ppm  100      
 Ethyl formateاتیل فورمات 

HCOOC2H5 
Ethyl ester of formic 

acid; Ethylmethanote 

315 

- - - -       - -   
 تیلیدن کلرایدا

Ethyliden chloride 
  دی کلرواتان1و1رجوع شود به 

316 

 

 تحریک          -
 وسوزش

حساسیت در  (-
 )چشم وبینی

- 19/120 ppm          5-
C 

 

 اتیلیدن نوربورنن
Ethlidene norbornene 

C9H12 
ENB;ENG; 5-
Ethylidene 
Bicyclo(2,21)hep-2-ene 

317 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۶١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 واسطه -عامل بودهنده به گاز طبیعی/گاز
در ساخت آفت کش ها، قارچ کش ها، 

سوخت جت، ساخت پالستیک و صنایع 
 کاغذ

 تحریک          -
 وسوزش

 حساسیت بر -
 دهان -روی لب ها

 وبینی

- 13/62 - ppm  5/0      

 Ethylاتیل مرکاپتان          
mercaptan 

C2H5SH 
Ethane thiol; Ethyl 
sulfhydrate; Mercapto 

ethane 

318 

 رتانساخت کف پلی او/مایع

تحریک  -
 وسوزش

 چشمی
SKIN 18/115 ppm  20 ppm  5     

-Nاتیل مورفولین 
N-Ethylmorpholine 

C6H13NO 
4-Ethyl morpholine 

319 

عامل ضد پوسیدگی، ضد اسید در /مایع
عامل مقاومت حرارتی در رنگ ها و -سیمان

 الیه های پوششی

 تحریک          -
 وسوزش

  کلیه-
- 30/208 ppm  30 ppm  10     

 Ethyl silicateیل سیلیکات ات
(C2H5)4Sio4 

Tetra ethyl silicate, 
Tetra ethoxy 
silane;Ethyl ortho 
silicate; Ethyl 

silicate(condesd) 

320 

  کلینرژیک- عامل کرم کش و آفت کش/جامد
SKIN 

A4 
BEI 

4/303 - mg/m31/0    
 Fenamiphosفنامیفوس

C13H22NO3PS 
Ethyl -3-methyl-4-

(methylthio)- phenyl 

321 

  کلینرژیک- عامل کرم کش و آفت کش/مایع 
A4 

BEI 
Skin 

35/308 - mg/m31/0   

فن سولفوتیون                   

Fensulfothion 

C11H17O4PS2 

 

322 

 حشره کش/مایع روغنی

 با بوی خفیف سیر
 کلینرژیک

SKIN 
A4 
BEI 

34/278 - mg/m3 2/0    

 Fenthionفنتیون 
C10H15O3PS2 

O,O,Dimethyl –o-(3-
methyl dithio 

carbamate; 

323 

قارچ کش مورد استفاده در کنترل /جامد
 بیماری گیاهان به خصوص سیب و تنباکو

 تحریک          -
 وسوزش

A4 50/416 - mg/m3 10    

 Ferbam فربام
((CH3)2NCS2)3Fe 

Carbamate; Ferbeck; 
Ferric dimethyl dithio 
carbamate; 
tris(Dimethyl dithio 

carbamate)Iron 

324 

 در ساخت استیل دارای وانادیم/جامد
 تحریک          -

 وسوزش
- - mg/m3 -

STEL 
mg/m3 1 

 وانادیوم-ذرات فرو
Ferro vanadium dust 

Fe V 
325 

- - - -         - - 

 گرد و غبار پشم شیشه
Fibrous glass dust 

 رجوع شود به
Synthetic vitreous fibers 
Continuos flament glass 

fiber. 

326 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ۶٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

فلوریدها و ترکیبات آن مصارف /جامد
سدیم فلوراید به عنوان -مختلفی دارند

 قارچ کش و افزودنی به آب –حشره کش 
- کلسیم فلوراید در الکترونیک–آشامیدنی 

 .لیزر و نرم کننده ها به کار می رود

تحریک  -
 وسوزش

 استخوان -

مسمومیت ناشی از 
 فلؤر

A4 
BEI متغیر - mg/m3 5/2    

 Fluoridesفلوراید

 Fبرحسب
Sodium fluoride; 
Floridine; Naf cryolite 
;Cryocide; Soodium 
aluminum; Floride; 
Sodium 
hexafluoroaluminate; 
Magnesium fluoslicate; 
Fluorspar(Calcium 

fluride); 

327 

 در ساخت انواع -در سوخت موشکها /گاز
ای فلوریدها و فلورکربنها و در سنتزه

 .مختلف آلی و معدنی به کار می رود

 تحریک          -
 وسوزش

- 00/38 ppm  -
STEL 

ppm  1/0 
 Fluorineفلوئور

F2 
Fluorine 19 

328 

- - - -         - - 

 فلور وتری کلروبرومو متان
Fluorotrichloro 

bromethane 
 رجوع شود به

Trichloro fluoromethane

329 

  کلینرژیک- حشره کش خاک/مایع
SKIN 

A4 
BEI 

32/246 - mg/m3 1/0    

 Fonofosفونوفوس
C10H15OPS2 

Dy fonate;o- Ethyl -s-
phenyl ethyl phosphono 

dithioate 

330 

-در تولید رزینهای اوره فرمالدئید/گاز
فنل فرمالدئید و پلی -مالمین فرمالدئید

 همچنین به عنوان ماده ضدعفونی –استال 
 .ر می رودکننده در ساخت نئوپان به کا

تحریک  -
 وسوزش

 )بینی(سرطان
A2 03/30       pm  -C - 

 Formaldehydeفرمالدئید
HCHO 

 :شکل گازی
Methanal ;Methyl 
aldehyde ;Methylene 

oxide 

331 

در ساخت استرها و هیدروسیانیک /مایع
اسید به عنوان نرم کننده ها در ساخت 
سریشم و صمغهای قابل حل در آب و 

 غیره

تحریک  -
 وزشوس

 کبد
SKIN 04/45 - ppm  10      فرم آمیدFurmamide 

CH3NO 
332 

در نساجی و کاغذسازی در / مایع 
 نقره اندودکردن شیشه و به عنوان -آبکاری

ماده بینابین در ساخت بسیاری از مواد 
 شیمیایی

 تحریک          -
 وسوزش

- 02/46 ppm  - 
STEL 

ppm  5   

Formic acid 
HCOOH 

Methanoic acid; 
 95تا85صول اسید فرمیک       مح

 :درصد
Hydrogen carboxylic 

acid. 

333 
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٢٠٦ از ۶٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در فرآیندهای استخراج حالل در / مایع
 همچنین به عنوان -صنعت پاالیش نفت

 ماده بینابین، قارچ کش و عامل –حالل 
 خوشبوکننده

 تحریک          -
 وسوزش

SKIN 
A3 
BEI 

08/96 - ppm  2       

 FurFuralفورفورال

C5H4O2 

Fural;2-Furfuraldhyde; 

2-Furan carboxal 

dehyde. 

 

334 

به عنوان عامل خوشبوکننده مرطوب / مایع
کننده و حالل برای رنگها و رزینها 

 مواد آببندی و -همچنین در پلی مرها
 .سیمانها بکار می رود

 تحریک          -
-SKIN 10/98 ppm  15 وسوزش

STEL 
ppm  10 

 Furfurylالکل فوریل     
alcohol 
C5H6O2 

2-Furyl ethanol; 2-
Hydroxy methyl furan 

335 

A3 144,64 mg/m3 التهاب ریوی - 
  

0003/0  -  
Gallium arsenic   آرسنیک
 گالیوم

336 

سوخت در موتورهای /مایع قابل اشتعال
 درونسوز

تحریک و       -
 سوزش

دستگاه مرکزی 
 عصبی

A3 - ppm  500-
STEL 

ppm 300  بنزینGasoline 337 

 برای dopingبه عنوان عامل / گاز
Solide state(ترکیبات الکترونیکی جامد 

( 

      ppm  2/0 - 63/76   خون-

 تتراهیدرید ژرمانیوم
Germanium tetrahydride 

GeH4 
Germane; 

Germaniumhydride. 

338 

- - - -       - -   

 الیاف یا گرد و غبار شیشه
Glass, fibrous or dust 

رجوع شود به الیاف شیشه           
 مصنوعی

Synthetic vitreous 
Fibers. 

339 

به عنوان استریل کننده سرد برای /جامد
کاربردهای بیمارستانی و پزشکی همچنین 
برای ایجاد عامل پولی هیدروکسی در مواد 

 و پروتئین ها و در صنعت دباغی

 تحریک          -
A4 11/100   ppm      5/0 وسوزش

%-C  

 گلوتار آلدئید
Glutaldehyde activated 

and inactivated 
OCH(CH2)3CHO 

1,5-Pentanedial; 
Glutaric dialdehyde 

340 

ساخت پالستیک، لوازم /مایع روغنی
  صنایع داروئی–آرایشی 

      ppm  10 - 09/92 -  اثرات ریوی-
 Glycerineمیست گلیسیرین  

mist 
CH2OHCHOHCH2OH 

Glycerol 

341 
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٢٠٦ از ۶۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

عامل پایدار کننده در ساخت پلیمرهای 
 عنوان ماده بینابین در تولید مواد وینیل به

دارویی بعنوان ماده افزودنی به روغن و 
سیاالت هیدرولیکی مصنوعی و به عنوان 
 رقیق کننده در بعضی رزینهای اپوکسی

 A3 08/78 - ppm  25      

 Glycidolگلیسیدول
C3H6O2 

2,3-Epoxy-1-
propanol;Epoxy propyl 
alcohol; Hydroxy 
methyl ethylenoxide; 3-
Hydroxy propylene 

oxide; 
2-Hydroxy methyl 

oxiran 

342 

- - - -     - - 

 گلیکول مونو اتیل اتر
Glycol mono ethyl ether 

 رجوع شود به اتوکسی اتانول
2-Etoxyethanol 

343 

-  - -     - mg/m3 4    گرد و غبار غالتGrain dust 
(oat,Wheat,Barley) 

344 

بوته آهنگری برای ذوب در ساخت /جامد
فلزات غیر آهنی برای روان کننده ها در 

 .الکترودها در وسایل الکتریکی

- - -     - mg/m3 2   

Graphite 
 همه اشکال گرافیت

C 
Black leat; mineral 
Carbon; Plumbago; 
Silver graphite; Stove 

black 

345 

- - - -          - - 
 Gypsumگچ 

 ات کلسیمرجوع شود به سولف
Calcium sulfate 

346 

در استخراج و تصفیه فلزات در /جامد
 الکترودها و شیشه های مخصوص

- - 49/178 - mg/m3 5/ 0   

 Hafniumهافنیم
Hf 

Galtium 
اسامی مشابه برحسب ترکیبات      

 .اختصاصی متفاوت است

347 

      A4 39/197 - ppm  50  در بیهوشی استفاده می شود/مایع

 Halothanتانهالو
CF3CHCIBr 

Fluothane; 2-Bromo-2-
chloro-1,1,1-

trifluoroethane 

348 

 جوشکاری قوس الکتریک، بالونها/گاز

 Heliumهلیم    - -       4 -  المپ های نئون و ارگن، انجماد موضعی
He 

349 

 A3  حشره کش/جامد

32/373 

40/389 
- mg/m3 05/0   

 Heptachlorهپتاکلر
C10H5CL2 

Heptachlor Epoxise 
Heptamul; 
H34;Driox;Heptagran;1,

4,5,6,7,8,8a-
Heptachloro-3a-4,7,7a-

tetr hydro- 4,7-methano 
indene or indane 

350 
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٢٠٦ از ۶۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

سوخت اتومبیل و هواپیما، پاالیش /مایع
-  ppm 20/100 -  نفت

STEL 
ppm 400   

 Heptaneهپتان
C7H16 

n/Heptane or Normal 
Heptane 

351 

- - -  - - 
 Heptanoneهپتانون

 رجوع شود به متیل آمیل کتون
Methln-amyl ketone 

352 

- - - -         - - 
 3Heptanoneهپتانون-3

 رجوع شود به اتیل بوتیل کتون
Ethyl butyl ketone 

353 

قارچ کش افزودنی در پلیمرها، /جامد
 مهمات سازی، فرآورده های آفت کش

 کبد -

 -تولید مثلی    -
 یتناسل

دستگاه عصبی 
 مرکزی

A3 
SKIN

78/284 - mg/m3 002/0  

 هگزا کلرو بنزن
Hexachlorobenzene 

C6CL6 
HCB: 

Hexachlorobenzol 

354 

یکی از فرآورده های ساخت /  مایع -
ترکیبات آلی کلره، حالل، مایعات 

 هیدرولیکی

 A3  سرطان زایی-
SKIN

76/260 - ppm
002/0      

 هگزا کلرو بوتادین

Hexachlorobutadiene 
C c12=c c1-c c1=cc12 

H C B D 

355 

ماده واسط در ساخت آفت کش ها، / مایع
 ترکیبات آلی کلره

تحریک  -
چش(وسوزش

 )می وپوستی

سمیت سیستم 
 ایمنی

A4 75/272 0     - ppm  01/ 

 هگزا کلرو سیکلو پنتادین

HEXACHLOROCYCL
OPENTADIENE 

C5C16 

356 

 مهمات سازی  صنایع–حشره کش / جامد
 فراورده های فرعی در فرآیندهای کلرینه –

 کردن ترکیبات شیمیایی

تحریک  -
 وسوزش

 کلیه -

 کبد -

 سرطان زایی

A2 
SKIN

74/236 ppm  1       - ppm  1       

 هگزاکلرو اتان
Hexachloroethane 

CC13CC13 
Carbon hexa chloro 

ethane 

357 

در عایق سازی سیم ها، ماده افزودنی / جامد
 سیاالت روان کننده

آکنه ناشی از      -
ترکیبات 

 معطره هالوژنه

 کبد

SKIN 74/334      - mg/m3 2/0    
 هگزا کلرو نفتالین

Hexachloronaphthalene 
C10H2C16 

Halowax 1014 

358 

سنتز ترکیبات آلی، صنایع نساجی، / گاز
 حالل برای رزین ها، چسب ها

 کلیه -

 SKIN 02/166 - ppm  1/0 تنفسی
 هگزا فلورو استن

Hexafluoroacetone 
F3C- C - C- F3 

359 

     ppm  005/0 - 22/168   آسم- در ساخت رنگ های پلی اورتان/ مایع
 هگزا متیلن دی ایزو سیانات

Hexamethylene 
diisocyanate 

360 
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٢٠٦ از ۶۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

حالل در ساخت الیاف مصنوعی، / مایع
ی استارین ها، ماده تثبیت کننده در ساخت پل

افزودنی در رزین های پلی وینیل و پلی 
 اولفین

 A3  سرطان زایی-
SKIN

20/179      - -    

 هگزا متیل فسفر آمید
Hexamethyl 

phosphosramide 
([CH3]2N)3PO 

HIMPA; Hexa metyl 
phosphoric triamide, 
tri(dimethylamino) 

phosphine oxide 

361 

 در فرایندهای ساخت حالل/ مایع فرار 
روغن های گیاهی، پوشش دادن سطوح، 

 رنگ کاری و یا در چسب سازی

 SKIN  نوروپاتی-
BEI 18/86 - ppm  50      -nهگزانn-Hexane 362 

 n-hexaneهمانند / مایع فرار
 تحریک و         -

 سوزش
- 18/86 ppm   1000 ppm  500 سایر ایزومرهای هگزان 

Hexane other isomrs 
363 

ماده واسطه ساخت / جامد کریستالی
رزین های اپوکسی، مواد پالستیکی و 

 جوهرهای چاپگر

- - 21/116 - ppm  5/0      1هگزان دی آمین6و  
1,6Hexanediamine 

364 

- - - -       - -   

 Hexanone-2هگزانون-2

بوتیل -nرجوع شود به متیل         
 کتون

Methyl n-butyl ketone 

365 

گ ها، عطرها، رزین های ساخت رن/ مایع
 پالستیکی

- - 16/84 - ppm  30      
 Hexane-1هگزن -1

C6H14 
n/Hexyhydride 

366 

      ppm  50 - 21/144 - - حالل الک و الکل ها، عطرها/ مایع

 هگزیل استات نوع دوم
Sec-Hexyl acetate 

C8H16O2 
1,3 Dimethyl Buthyl 
Acetate Methl iso Amyl 

Acetate 

367 

واسطه شیمیایی، حالل در صنعت / مایع
پاالیش نفت و به عنوان جزیی از سیاالت 
هیدرولیک، به عنوان حالل در جوهرها و 

 موادی آرایشی و افزودنی به سیمان

- SKIN 17/118 ppm       25-
C 

 

 Hexyleneهگزیلن گلیکول  
glycol 

[(CH3)2COHCH2-
CHoH-CH3] 

2/Methyl/1/2/4/pentaned
iol 

368 

بعنوان سوخت موشک، ساخت / مایع
مشتقات آلی ئیدرازین و حذف اکسیژن از 

 دیگهای بخار

- 
SKIN 

A3 
A2 

05/32 - ppm  01/0     

 Hydrazineهیدرازین

[H2N-NH2] 

Diamine, 
Hydrazine(anhydrous)H

ydrazine bese. 

369 

برای ساخت آمونیاک، متانول و اسید / گاز
غن ها، کلریدریک، هیدروژناسیون، رو

چربی ها، نفتالین، فنل و گاز مصرفی در 
بالون، ساخت تنگستن و جوشکاری و 

 برشکاری فلزات

- - 01/1 - 
خفه کننده ساده 

استاندارد ندارد   
 Hydroyenئیدروژن

[H2] 
370 
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٢٠٦ از ۶٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

سیال هادی حرارت، ساخت پالستیک / مایع
 و به عنوان روان کننده

 تحریک      - -
 وسوزش

 کبد -

 کلیه -

 تنفسی

- 00/241  ppm5/0    

 ترفنیل های ئیدروژنه
Hydroyenated 

terphenyls 
C18H2O 

371 

ساخت ترکیبات آلی و حمل نمودن / گاز
 برخی از مواد معدنی

 تحریک          -
 وسوزش

- 92/80 ppm  3-C  

 Hydroyenئیدروژن بروماید  
bromide 

[HBr] 
Anhydrous Hydrogen 

bromide 

372 

لر، در ساخت هیدروکربن های ک/ مایع
کلرزنی آب، پلی مریزاسیون، واکنش های 

نیتراسیون و الکیالسیون تمیز نمودن فلزات 
و فرآیندهای مواد غذایی و انواعی از 

 مصارف خانگی

- - 47/36 ppm  5-C  

 Hydroyenئیدروژن کلراید  
chloride 

[HC1] 
Muriatic acid 

373 

ساخت الیاف مصنوعی، پالستیک ها و 
ت ها، مبارزه با امالح سیانور و نیتری

روش (جویندگان در کشتی ها، قطارها 
 )تدخین

- 
SKIN 
SKIN 
SKIN 
SKIN

- 

03/27 

12/92 

11/65 

02/49 
 
 
 

 
 
 
 
 

mg/m3 7/4-
C 

mg/m3 5-
C 

mg/m3 5-
C 

mg/m3 5-
C 

 

 

 ئیدروژن سیانید و امالح سیانید

Hydroyen cyanide and 
cyanide Salts,as CN 

Ca(CN)2 

Hydrogen cyanide 

Calcium cyanide 

Potassium cyanide 

Sodium cyanide 

374 

در ساخت فلورین و آلومینیم فلوراید / گاز
و تصفیه اورانیوم و ساخت بنزین و 

 آلومینیوم

التهاب ریوی      
(TWA) 

آسیب ریوی
(Celling) 

BEL 01/20 
    

               ppm 3
C- 

ppm        0,5 

 Hydroyenئیدروژن فلوراید  
fluoride 

[HF] 
Anhydrous Hydrogen 
fluoride,Aqueous 

hydrogen fluoride 

375 

عامل اکسید کننده، در صنایع نساجی، / مایع
غذایی، مقوا، کاغذ، بیرنگ کردن مو، تصفیه 

 .آب و فاضالب، سوخت موشکها

- A3 02/34 ppm  1  

 Hydroyenپراکسید ئیدروژن 
peroxide 

[H2O2] 
Peroxide,Hydro 
peroxide, Hydro gen 

dioxide 

376 
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٢٠٦ از ۶٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در ساخت نیمه هادیها و سنتز مواد شیمیایی 
به کمک سلنیدهای فلزی، لیزرها و 

 امولسیون ها

- - 98/80  ppm  05/0 

 Hydroyenئیدروژن سلنید  

selenide 

[H2Se] 

Selenium hydride 

Selenium dihy dride 

377 

گاز کربنیک و قابل اشتعال با بوی تخم مرغ 
وان معرف در آنالیزهای بعن/ گندیده

شیمیایی ساخت آب سنگین، بعنوان منبع 
تهیه گوگرد صنعت نفت و گاز، این گاز در 

چشمه های طبیعی و فاضالبروها وجود 
 .دارد

- - 08/34 ppm  15 ppm  10     

 Hydroyenئیدروژن سولفید  
sulfide 
[H2S] 

sewer gas,sulfuretted 
hydrogen Hepatic gas 

378 

ر عکاسی، تولید الستیک و آنتی د/ مایع
اکسیدان غذایی و ثابت کننده در رنگ ها، 

 .الک ها، سوخت موتور و روغن ها

- A3 11/110 - mg/m3 2     

 Hydroهیدرو کوئینون        
quinine 

[C6H4(OH)2] 
1,4/Benzenediol 

Dihydroxy Benzene 
ouinol 

379 

  - - -  

-2-متیل-4-هیدروکسی-4
 پنتانون

4-Hydroxy-4-methyl-2-
pentanone 

 .به دی ستوان الکل رجوع شود

380 

      SKIN 14/130 - ppm  5/0 - در ساخت رزین ها/ مایع

 هیدروکسی پروپیل آکریالت-2

2-Hydroxypropyl 
acrylate 

[CH2CHCooCH2CHOH
CH3]HPA 

381 

 indeneایندن       ppm  10 - 15/119 - - در ساخت رزین ها/ مایع
[C9H8] 

382 

در یاتاقانهای اتومبیل، هواپیما، / عنصر جامد
در لحیم کاری و میله کنترل راکتورهای 

 اتمی

- - 00/49 - mg/m3 10    

 ایندیوم و ترکیبات آن
Indium and compounds 

 inبرحسب 
in Sb 
in As 

in P 

383 

عنصر جامد غیر فلزی خاکستری تیره مایل 
 مواد داروسازی، لیتوگرافی و/ به بنفش

عکاسی، صابون های مخصوص، روان 
 .کننده ها و ساخت رنگ

- - 81/253 ppm      1/0  
Iodine 

[I2] 
 ید بلور

384 

      ppm  6/0 - 78/363  - در دامپزشکی به عنوان ماده گندزدا/ مایع
 Iodoformیدوفرم

[CHI3] 
Tri Iodomethane 

385 
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٢٠٦ از ۶٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مواد جالدهنده بعنوان رنگدانه و در / مایع
 نایع متالوژیص

- A4 70/159 - mg/m3 5     
 ذرات و دمه اکسید آهن

Iron oxide dust and 
fume[Fe2O3] 
Ferricoxide 

386 

    ppm  2/0 ppm  1/0 -  - عامل ضد ضربه در بنزین در اروپا/ مایع

 پنتا کربونیل آهن
Iron penta carbonyl 

[Fe(Co)5] 
 Feبرحسب

387 

فاضالب برای در تأسیسات آب و / جامد
تصفیه، در صنایع نساجی و عکاسی، بعنوان 
گندزدا، مواد افزودنی غذایی، در دباغی و 
نساجی، فلزکاری، صنعت داروسازی، کود 

 شیمیایی، در علف کش ها

 تحریک          -
     mg/m3 1 -   وسوزش

 آهن و امالح محلول آن
Iron. Salte soluble as Fe 

 برحسب آهن
Ferrous Sulfate/ 
chloride Ferric 

Nitrate/chloride/sulfate 

388 

به عنوان حالل، در عطریات، در طعم / مایع
 .دهنده ها استفاده می شود

 تحریک          -
 18/130  وسوزش

- 
 
 
 
 
 

ppm  100      
 
 
 
 
 

 Isoamylایزو آمیل استات     
acetate 

[C7H14o2] 
3/Methyl Buthl Acetate-
Iso pentyl 
Acetate,3/methyl Buthyl 
ester of Acetic 
acid,3/methyl buthyl 

ethanoate 

389 

در ساخت مواد شیمیایی عکاسی و / مایع
 محصوالت دارویی

 تحریک          -
 15/88  وسوزش

ppm 125-
STEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ppm 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 isoamylایزو آمیل الکل      
alcohol 

-2(H3)]اولیه                   
CHCH2CH2OH 

ثانوی
[(CH3)2CHCH(OH)CH3 
Primary, fermentation 
anyl Alcohol fusel oil 
isobutyl carbinol 
isopentyl alcohol 
3/Methyl/1/Butanol 
secondary 3/Methyl 

2/Butanol 

390 

به عنوان حالل در ساخت عطربات و / مایع
 در طعم دهنده ها

 تحریک          -
 16/116  وسوزش

ppm  200=
STEL 

 
 
 
 

ppm150 
 
 
 
 
 

 ایزو بوتیل استات
Isobutyl acetate 

[CH3COOCH2CH(CH3)
2] 

isobutyl ester of acetic 
acid, beta-methyl propyl 

ethanoate 
 

391 

به عنوان حالل، برای رنگ زدایی، در / مایع
کروماتوگرافی مایع، در سنتز مواد آلی، در 

 ساخت اسانس ها و طعم دهنده ها

 تحریک          -
 12/74  وسوزش

- 
 
 
 

ppm  50      
 
 
 

 Isobutylایزو بوتیل الکل     
alcohol 

[(CH3)2CHCH2OH] 
IBA,2-Mthyl 1/propanol 
Iso Butanol, Iso propyl 

carbinol 

392 
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٢٠٦ از ٧٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان حالل و مواد اولیه در / مایع
صنعت پالستیک سازی، واسطه در ساخت 
دترجنتهای غیر یونی، در ساخت روغن های 
 برش، روان کننده ها روغن های هیدرولیک

- SKIN 23/130 - ppm  50      
 Isooctylایزو استیل الکل     

alcohol 
[C7H15CH2OH] 

393 

 حالل پلی وینیل، نیتروسلولز/ مایع
 خستگی -

 A3 21/138 بی قراری

- 
 
 
 

ppm  4       
 
 
 

 Isophoroneایزو فورون
[C9H14O] Iso aceto 
Phorone 3/5/5 trimethyl 
2/Cyclo hexenone. 3/5/5 
tymethy 2/Cyclo 

hexen/1/one 

394 

 30/222 - - در ساخت فوم پلی اورتان/ جامد

- 
 
 
 
 
 

ppm  005/0     
 
 
 
 
 

 ایزو فورون دی ایزو سیانات
Iso Phorone D11 

Socyanate 
IPD[C12H18N2O2] 

Iso phoroned; 
Isocyanate. 3/isocyanate 
Methyl 3/5/5 trimet 

cyclohexyl isocyate. 

395 

در ساخت رنگ های التکس، به / مایع
وان جزیی از الک الکل ها و سایر پوشش عن

دهنده ها، به عنوان حالل در ساخت رزین ها 
 .و رنگ های نساجی

- SKIN 15/104 

- 
 
 
 
 
 

ppm  25      
 
 
 
 
 

 ایزو پروپوکسی اتانول-2
2-isopropoxyethanol 

[(CH3)2CHOCH2CH2O
H] 

IPE: isopropyl glycol 
Ethylene Glycol 
MonoIso propyl 
Etherisopropyl 

celosolve 

396 

به عنوان حالل در ساخت نیتروسلولز / مایع
و سایر رزین ها، روغن ها، واکس ها و 
صمغ ها در عطریات مصنوعی و طعم 

 دهنده ها

-  13/102 ppm  310=
STEL 

ppm250 

 Isopropylایزو پروپیل استات  
acetate 

[CH3COOCH(CH3)2] 
Isopropyl ester of Ethyl 
ester of acetic acid. 

2/Propyl acetate 

397 

بعنوان ماده / مایع بیرنگ و اشتعال پذیر
اولیه در سنتز استن، گلسیرین و سایر مواد 
شیمیایی، بعنوان حالل در روغن ها، صمغ ها 

 و رزین ها

-  08/59 

ppm  500=
STEL 

 
 
 

ppm400 
 
 
 
 

 Isopropylایزو پروپیل الکل   
alcohol 

[(CH3)2CHOH]IPA. 
2/Propan Iso Propanol. 
Dimethyl carbine Sec/ 
propyl Alcohol Rubbing 

Alcohol 

398 

حالل و تثبیت کننده در سنتز علف / مایع
 واسط شیمیائی در سنتز D.2.4.کش

رنگ ها، پالستیک، حشره کشها، باکتری 
 .کشها

-  08/59 
ppm  10=

STEL 
 
 

ppm 5   
 
 
 

 Isoایزو پروپیل آمین         
propylamine 

[Ch3)2 CH NH2] 
2/Amino Propane 

Monoisopro pylamine. 
2/Propylamine 

399 

        SKIN 21/135 - ppm  2 - در رنگ کردن الیاف اکریلیک/ مایع

 ایزوپروپیل آنیلین
N-isopropylaniline 

[C6H5NHCH(CH3)2] 
400 
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٢٠٦ از ٧١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان حالل برای روغن های / مایع
معدنی، گیاهی، حیوانی، در ساخت 

 رنگ ها، رزین ها، از بین برنده واکس ها،
 جال دهنده ها

-  17/102 
ppm  310=

STEL 
 
 

ppm250 
 
 
 

 isopropylایزو پروپیل اتر    
ether 

[(CH3)2CHOCH(CH3)2] 
Di Iso Propyl Ether 
Di Iso Propyl oxide 

2/Iso Propoxy Propane 

401 

به عنوان تثبیت کننده برای ترکیبات / مایع
نده برای رزین های آلی و عامل رقیق کن

اپوکسی و واسط شیمیایی در سنتز اترها و 
 استرها

-  18/116 
ppm  75=

STEL 
 
 

ppm50 
 
 
 

 ایزوپروپیل گلیسیدیل اتر
Iso Propyl glycidyl 

Ether (IGE) [C6H12O2] 
IGE, 1/2 Epoxy/3/Iso 
Propoyl Propoxy methyl 

oxirane 

402 

در به عنوان پرکننده و پوشش دهنده / جامد
کاغذ، رنگ، پالستیک و سرامیک به عنوان 
جزیی در شیشه بطری ها، بشقاب شیشه ای 

در سفالگری، چینی سازی، آجرسازی، 
صابون تولید مصنوعات نساجی، در ساخت 

 دارو و مواد آرایشی

)    A4 - - ppm  2)=e,j پنوموکونیوز
 کائولین

 Kaolin) خاک نسوز(
403 

سترهای در ساخت اسید استیک و ا/ گاز
 استات

 - تحریک ریه     -
 ادم ریوی

- 04/42 ppm  5/1-C ppm  5/0   

 Ketene[CH2=CO]کتن
Carbon methane 
Ethanone,Keto ethulene 

404 

ساخت رنگ، باطری، سرامیک، / جامد
 لحیم کاری، آلیاژهای فلز و ورق های سربی

سیستم عصبی   -
 مرکزی

دستگاه  -
 گوارش

 خون -

 کلیه -

 سیستم تولید مثل

A3 
BEI 

20/207 

 متغیر
- mg/m305/0   

 سرب و ترکیبات آلی آن
Lead; elemental and 

organic compounds 
as[Pb]برحسب سرب 
SoaPs 

405 

 سنتز، حشره کش ها/ جامد

دستگاه  -
 گوارش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 کم خونی -

 کلیه -

 سیستم تولید مثل

BEI 13/347    - mg/m3 15/0 

 Lead arsenateآرسنات سرب
as 

Pb3(ASO4)2 
Arsinette. Ortho 
110(dust) Gypsin 

Soprable Talbot 

406 

 بعنوان رنگدانه/ جامد

 سرطان -

سیستم  -
اعصاب 
 مرکزی

 سیستم تولید مثل

A2 
BEI 22/323 - 

mg/m3 05/0 

mg/m3 012/ 

 

 

 

 کرومات سرب
Lead Chromate 

[PbCrO4] 
 Pbبرحسب

asPb , asCr 
 Crبرحسب

407 

- - - - -  

 Limestoneسنگ آهک

 رجوع شود به کلسیم کربنات
408 
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٢٠٦ از ٧٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 حشره کش/ جامد
 سیستم عصبی     -

 مرکزی
SKIN 

A3 85/290 - mg/m3 5/0    

 Lindan[C6H6CL6]لیندین
Hexachloro cyclo 

hexane Isomer BHC 
HCH 
1/2/3/4/5/6/Hexachloro 

cyclohexane 

409 

جاذب رطوبت حفاظ برای / جامد
اکم در سنتز راکتورهای هسته ای و عامل تر

 مواد آلی
 - 95/7 - mg/m3 025/0    

 Lithiumلیتیوم هیدراید    
hydride 

[LiH] 
Lithium mono hydride 

410 

گاز با بوی مالیم، قابل اشتعال و قابل 
انفجار به عنوان سوخت، در تولید مواد 

شیمیایی، در تولید نفت و واسطه های پلی 
 مری

  58/42 - ppm  1000     

 عگاز مای
L. P. G(Liquefid 

Petroleum-gas) 
[C3H8/C3H6/CH10/C4H8] 

Liquifid Petrolem gas 
Bottled gas comoressed 
Petroleum gas Liqufied 
hydro carbon gas 
Liqufide Pretroleam gas 

411 

در ساخت انواع اکسید منیزیم، تولید / جامد
دی اکسید کربن، ساخت الیه مقاوم 

درها و بعنوان ضد حرارتی، ساخت پو
 .اسید

 تحریک -

  33/84  پنوموکونیوز

mg/m3 i 10 

mg/m3 j 3 

 ماگنزیت
Magnesite(MgCo3) 

412 

ساخت سرامیک، آجرهای نسوز، / جامد
مواد دارویی، شربت ضد اسید معده، جرم 

 گیر دیگ بخار، افزودنی غذا

 تحریک -

تب دود و دمه 
 فلزی

- 32/40 - mg/m3 10    
 یمدمه اکسید منیز

Magnesium oxid fume 
(MgO) 

413 

 حشره کش/ مایع

 کولینرژیک -

سیستم عصبی   -
 مرکزی

 نوروپاتی -

 بینایی

A4 
SKIN 

BEI 
36/330 

- 
 
 
 
 
 
 

mg/m3 10    
 
 
 
 
 
 

 ماالتیون
Malathion 

[C10H19O6Ps2] 
%/Dimethyl dithio 
Phosphate of diethyl 
Mercaptosuccinate S-
[1/2 bis etoxy carbony) 
ethyl Phosphoro 
dithioate Diethyl 
(Dimethoxy Phosphino 

thioylthio) Succinate 

414 

ساخت پلی استر و رزین های / جامد
پوششی و ساخت اسید فوماریک و 

تارتاریک، جزیی از فرمول حشره کش ها، 
نگهدارنده روغن ها و چربی ها، عامل ضد 

 چروک پارچه

 تحریک -

 آسم
- 06/98 

- 
 
 
 
 
 

ppm  25/0     
 
 
 
 
 

 Maleicانیدرید مالئیک    
anhydride 
[C4H2O3] 

Cis/Butene dioic 
anhydride 
2/4/furanedione, maleic 
acid anhydride toxilic 

anhydride 

415 

کاربرد در آلیاژکاری و ساخت / جامد فلزی
 فوالد

سیستم عصبی      
 مرکزی

 ریه

 سیستم تولید مثل

- 
94/54 

 متغیر

- 
 
 
 

mg/m3 2/0    
 
 
 

 فلز منگنز و ترکیبات معدنی آن
Mangnese, elemental 
and inorganic 

compounds (as Mn) 
Colloidal Manganese 

Mangananese 55 

416 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جامد عامل باالبرنده اکتان در بنزین های 
 بدون سرب

 سیستم عصبی

 ادم ریه -

 
SKIN 10/204 

- 
 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 
 

منگنز سیکلو پنتادینیل تری         
 اربوئیلک

Manganese 
Cyclopentadienyl 

tricarbonyl 
 (as Mn)برحسب منگنز 

As Mn[C5H5-Mn(Co)3] 

417 

- - - -         - -      
 Marbleمرمر 

 رجوع شود به کربنات کلسیم
418 

صنایع الکترونیک و روشنایی پاالیش / مایع
و ساخت دماسنج، فشارسنج، دندانپزشکی، 

ان کننده و یا رنگ ها، روغن های رو
 کاتالیزورها

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

SKIN 
SKIN 

A4 
BEI 

59/200 

 متغیر

mg/m3 
03/0 

 
 

mg/m3 01/0 

mg/m3 1/0 
 
 
 

 Mercury as Hgفلز جیوه
Alkyl compounds 
inorganic Aryl 
Compounds forms 
including metallic 

mercury 

419 

صنایع الستیک، پالستیک، رنگ، / مایع
  حشراترزین و دافع

 تحریک -

 خواب آلودگی -

 کلیه -

 کبد

- 14/98 

ppm      25 
 
 
 
 
 

ppm  15 
 
 
 
 
 

Mesityl oxide 
[CH3COCH=C (CH3)2] 

 مزیتیل اکسید
Isobutenyl methyl 
ketone methyl iso 
butenyl ketone 
4/methyl/3/penten 2/one 

420 

 ساخت پلیمرها و رزین ها/ مایع
 تحریک          -

 وسوزش
- 09/86 - ppm  20       

 Methacrylicاسید متاکریلیک 
acid 

[CH2=C(CH3)COOH] 
421 

ساخت اتیلن، آمونیاک، متانول، / گاز
 هیدروژن سیانید و ترکیبات هالوژنه

  خفگی-

خفه 
 کننده

 ساده
04/16 - 

 
استاندارد ندارد     Methane[CH4] 422متان 

- - - -           - -    
 Methanethiolمتانیول

  به متیل مرکاپتانرجوع شود
423 

 صنایع شیمیایی و پتروشیمی/ مایع

 نوروپاتی -

 بینایی -

سیستم عصبی 
 مرکزی

SKIN 
BEI 04/32 

pm  250 
 
 
 

ppm  200    
 
 
 

 Methanol [CH3OH]متانول
methyl Alcohol. 
Carbinol Woo Alcohol 
Woodspirts Columbian 

Spirits 

424 

 A4 رژیککولن - جامد متبلور با بوی خفیف گوگرد
BEI 20/162 

- 
 
 
 

mg/m3 5/2    
 
 
 

 Methomylمتومیل
[C5H10N2O2S] 

5/Methyl- N(methyl- 
carbamoyl) oxyl thio-

acetimidate 

425 

 آفت کش کلره آلی/ جامد

سیستم عصبی   -
 مرکزی

 کبد
A4 65/345 

- 
 
 
 
 

mg/m3 10    
 
 
 
 

 Methoxyمتوکسی کلر
Chlor[C16H15C13O2] 

1/1/1TRICHLORO 
2/2/BIS(p-methoxy 
phenol) ethanol DMDT 
chemform Marlate p/p 

dimethyl 

426 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

حالل برای ساخت پالستیک، / مایع
رزین ها، رنگ ها، جالدهنده ها و عطریات و 

 .ماده افزودنی به سوخت جت

 خون -

سیستم تولید     -
 مثل

سیستم عصبی 
 مرکزی

SKIN 
BEI 09/76 

- 
 
 
 

ppm  5       
 
 
 

 methoxy/2نولمتوکسی اتا -2
ethanol 

[CH3OCH2CHOH] 
Methyl cellosolve 
Ehylene glycol mono 

methyl ether EGME 

427 

ساخت فیلم عکاسی کفاشی، و / مایع
جالدهنده و همچنین به عنوان حالل برای 
چاپ پارچه و صمغ های مختلف و رزین ها 

 و استات سلولز و نیتروسلولز

 خون -

سیستم تولید     -
 مثل

ی سیستم عصب
 مرکزی

SKIN 
BEI 13/118 

- 
 
 
 
 

ppm  5       
 
 
 
 

 متوکسی اتیل استات-2
2/Methoxyethylacetate 

EGMEA 
Ehylene glvcol mono 
methyl ether acetate, 
methyl cellosolve 

acetate 

428 

واسطه شیمیایی در ساخت پالستیک / مایع
و تثبیت کننده ترکیبات هیدروکربن کلرینه 

 واتیل سلولز

 چشم -

بیرنگ شدن 
 پوست

- 15/124 
- 
 
 

mg/m3 5     
 
 

متوکسی فنل                -4 -
4Methoxyphenol 

[CH3OC6H4OH] 
Hydro quione 

monomethyl ether 

429 

استفاده در رنگ بری اجسام و به / مایع
 عنوان حالل، جالدهنده و طعم دهنده

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی -

)چشمی( نوروپاتی

- 04/78 
ppm  250 

 
 

ppm  200    
 
 

 Methyl acetateمتیل استات 
[CH3COOH3] 

Methyl ester of acetate 
acid Methyl ethanoate 

430 

استفاده به عنوان سوخت مشعلهای / گاز
جوشکاری و همچنین به عنوان واسطه 

 شیمیایی

  بی حسی-

  بیهوشی-
- 07/40 

- 
 
 

ppm  1000     
 
 

 Methylمتیل استیلن      
acetylene 

[CH3C=CH] 
Propyne, allyene 

propine 1/propyne 

431 

در صنعت بعنوان سوخت استفاده / گاز
 .می شود

 - بیحسی        -
 بیهوشی

- 07/40 ppm   1250 

 

ppm  1000 

مخلوط رو 
هیدروکربن هر 

 MWدو دارای
 یکسان میباشند

 متیل استیلن پروپادین
Methyl acetylene 

propadiene 
[C3H4 isomer] 

mixture(MAPP) 
MAPP(gas)methyl 
Acetylene 
Allene(mixture) methyl 
Acetylene propadiene 

propyne allene mixture 

432 

 در تولید الیاف پلیمر/ مایع
 تحریک          -

 وسوزش
SKIN 

A4 09/86 

- 
 
 
 
 

ppm  2       
 
 
 
 

 Methylمتیل اکریالت     
acrylate 

[CH2=CHCOOCH3] 
Methyl carbonyl 
ethylene Methyl ester of 
acrylc acid. Methyl 

propenate 

433 

ساخت پالستیک و پوشش های / مایع
سطوح و سنتز اسیدها، آمیدها، آمین ها، 

 استرها و نیتریل ها

 تحریک -

سیستم عصبی 
 مرکزی

SKIN 09/67 

- 
 
 
 

ppm  1       
 
 
 

 متیل اکریلو نیتریل
Methyl acryloitrile 
[CH2=C(CH3C=N] 

2/Methyl -1/propene 
nitrile methacrylonitrile 

434 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

استفاده به صورت سوخت، یک / مایع
حالل برای عطریات، ساخت چسب ها و 
 الیه پوششی و عاملی در سنتز ترکیبات آلی

 تحریک -

سیستم عصبی 
 مرکزی

- 10/76 

- 
 
 
 
 
 

ppm  1000     
 
 
 
 
 

متیالل
Methylal[(CH3O2C2)] 

Dimethoxy methane, 
formal formaldehyde 
dimethyl acetal methoxy 
methyl ether, methylene 

dimethyl ether 

435 

- - - - -  

 Methyl alcoholمتیل الکل   
Methanol 

 رجوع شود به متانول
436 

داروسازی، حشره کش، مواد منفجره، / گاز
 شوینده ها، دباغی، رنگ و سوخت

 تحریک          -
 وسوزش

- 06/31 
ppm       15 
 
 
 

ppm  5 
 
 
 

 نمتیل آمی
Methylamine 
[CH3NH2]Di Amino 
methane, Anhydrous 
methyl amine Aqueous 
methyl amine mono 

methyl amine 

437 

- - - -          - -     

 متیل آمیل الکل
Methyl amyl alcohol 

رجوع شود به متیل ایزو بوتیل        
 کاربینول

438 

فلزکاری، رزین ها، جالدهنده ها، طعم / مایع
 ها و عطریاتدهنده 

 تحریک و         -
 )پوست(سوزش

- 18/114 

- 
 
 
 

ppm  50      
 
 
 

  آمیل کتون-n –متیل 
Methyl n-amyl ketone 

[CH3COC5H11] 
2/Heptanone, Amyl 
methyl ketone,n/Amyl 

methyl ketone 

439 

 )سنتز مواد آلی(شیمیایی / مایع
 فقدان اکسیژن -

 خون
SKIN 

BEI 15/107 

- 
 
 
 
 
 

ppm  5/0      
 
 
 
 
 

-Nمتیل آنیلین 

N-Methyl aniline 
[C6H5NH(CH3)] 

MA.MONO methyl 
aniline (methyl 
amino)Benzen, Methyl 

phenyl amine 

440 

بعنوان عامل فومیگاسیون در کنترل / گاز
 آفات

ادم یا خیز        -
 ریوی

 سمیت عصبی -

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

SKIN 
A4 95/94 

- 
 
 
 

ppm  1       
 
 
 

 Methylل بروماید     متی
bromide 
[CH3Br] 

Mono brommo 
methane; Bromo 

methane 

441 

، داروسازی، )تهیه سوخت(پاالیشگاه / مایع
 )حالل(آزمایشگاه 

تحریک  -
 وسوزش

 کلیه -

 -تولید مثلی
 تناسلی

A3 17/88 ppm  40         -  

  بوتیل اتر–متیل ترشیاری 
Methyl tert- butyl 

Ether(MTBE) 
2-Methoxy-2-Methyl 

propane 

442 

حالل رنگ ها، الک ها، جوهر، / مایع فرار
 رزین ها، روغن ها، چربی ها و واکس ها

       SKIN 16/100 ppm  10 ppm  5  نوروپاتی- -

  بوتیل کتون-nمتیل 
Methyl n-Butyl Ketone 

2-hexanone 
443 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

صنایع شیمیایی به عنوان عامل متیله / گاز
ون، رزین های بوتیل، شدن در تولید سیلیک

تترامتیل سرب، متیل کلراید، پالستیک ها، 
آفت کش ها، داروسازی، رنگ ها، عطریات، 
 اترها، رزین ها و در بیهوشی های موضعی

 کلیه -

سیستم عصبی   -
 مرکزی

 سیستم تولید مثل

SKIN 
A4 49/50 ppm      100 ppm  50 

 متیل کلراید
Methyl chloride 

444 

، گریس زدایی فلزات حالل چسب ها/ مایع
و تولید واینیلدون کلراید، آفت کش ها، 

فرآیند نساجی، برش مایعات، نرم کننده ها، 
برش روغنی، واکس کفش، لکه گیری ها، 

 جوهر چاپ

 –بی حسی      -
 بیهوشی

سیستم عصبی   -
 مرکزی

  کبد-کلیه -

سیستم قلب و 
L درماتیت-عروق

A4 
SKIN

42/133 ppm    450 ppm  350 

 متیل کلروفرم
Methyl chloroform 

1,1,1-TCE 
Trichloro -1,1,1- Ethane 

445 

 ساخت چسب ها و پلیمرها/ مایع
 تحریک -

 درماتیت
- 10/111 - ppm  2        

  سیانوآکریالت-2متیل
Methyl 2-cyanoacrylate 

2-cyanoa crylic acid 
acrylic Acid 

446 

در سنتز آلی، بعنوان حالل برای / مایع
 ی، سوخت جتاترهای سلولز

 التهاب پوستی -

 خواب آلودگی
- 19/98 - ppm  400      

 متیل سیکلو هگزان
Methylcyclohexane 

Cyanohexyl methane 
hexahy droluene 

447 

حالل استرها و اترهای سلولزی، آنتی / مایع
اکسیدان روغنها در تهیه صابون و 

 .دترجنت ها

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی -

 کبد -

 کلیه

- 19/114 - ppm  50       

 متیل سیلکو هگزانول
Methylcyclohexanol 

[CH3C6H10OH] 
Hexahydro cresol, Hexa 

hydromethylphenol 

447 

مایع با بوی استون، حالل در تهیه لعاب و 
 در چرم سازی و –الک الکل و پالستیک 

 به عنوان رنگ زدا

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی
SKIN 17/112 ppm  75 ppm  50      

  متیل سیکلو هگزانون-اورتو
O-Methyl cyclo 

hexanone 
[C6H12O] 

2-Methyl cyclo 
hexanone 

448 

افزودنی به سوخت به عنوان کاهش / مایع
 دهنده درد

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

SKIN 10/218 - ppm  2/0      

متیل سیکلو پنتادینیل      -2
 منگنز

 تری کربونیل
Methyl 
cyclopentadienyl 
manganese 

tricarbonyl 
[(CH3C5PsO(CH2)2SC2] 

449 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 حشره کش/ مایع بدبو

تحریک  -
 وسوزش

 کولنرژیک

SKIN 
BEI 30/230 

- 
 
 
 
 

ppm  5/0      
 
 
 
 

متیل دمتون                      
Methyldemeton 

[(CH3O)2Mn(CH2)2SC2
H5] 

0/0 Dimethyl 2/ethyl 
mercapto ethyl thio 

Phospate 
Methyl , Mercaptophos 

450 

 ولک های سفید تا زرد روشنپ

 حساس شدن -

تحریک  -
 وسوزش

 ادم ریه خیز ریه

- 26/250 - ppm  005/0     
 متیل فنیل ایزوسیانات

Methylene bisphenyl 
Isocyanate(MDI) 

451 

 حالل برای رنگ، پالستیک و چربی/ مایع

سیستم دستگاه   -
 مرکزی عصبی

 فقدان اکسیژن
A3 93/84 

- 
 
 
 
 

ppm  50      
 
 
 
 

 Methylene متیل کلراید  
Chloride(Dichlorometha

ne) 
[CH2CL2] 

 رجوع شود به دی کلرومتان
Dichloro methane; 

Methylene 

452 

 

 فقدان اکسیژن -

 کلیه -

 سرطان -

 خون ریزی

SKIN 
A2 
BEI 

17/267 - ppm  01/0        

 )کلروآنیلین-2( متیلن bis -4و4

4,4;Methylene bis(2-
Chloro aniline) 

[MBOCA, MOCA] 
[CH2(C6H4CINH2)2] 

MOCA 

453 

 در تهیه اورتان استفاده می شود

تحریک  -
 وسوزش

 حساس شدن
- 35/262 - ppm  005/0     

سیکلو هگزیل   -bis) 4-متیلن
 Methylele bis )ایزوسیانات

(4-
CyclohexyliSocynate) 

454 

 کریستال قهوه ای کم رنگ

 در ساخت ایزوسیانات و پلی ایزوسیانات
به عنوان عامل سخت کننده اپوکسی به 
عنوان ماده خام در تولید االستومر پلی 

 اورتان در ساخت الستیک و پلی رزین ها

 SKIN کبد -
A3 26/198 

- 
 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 
 

  متیلن دی آنیلین4و4
4,4- Methylene dianiline 

[H2N-C6H4-CH2-C6H4-
NH2] 

MDA; 4/4Ciamino 
dipheyl methane 

455 

مایع بی رنگ و قابل اشتعال با بوی شبیه به 
 استون

به عنوان حالل در صنایع عایق کاری در 
جداسازی موم از روغن های روان کننده در 

 ساخت رزین های مصنوعی بی رنگ

تحریک  -
 وسوزش

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

BEI 10/27 ppm  300 ppm  200     

 متیل اتیل کتون
Methyl ethyl ketone 

(MEK) 
[CH3 CO CH2 CH3] 

456 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 مایع بی رنگ

در پلیمریزاسیون مونومرها و پالستیک به 
عنوان عامل نگهدارنده در رزین ها پلی 

اسدیته به عنوان کاتالیست و پیوند دهنده 
 در تولید پلی مرها

تحریک  -
 وسوزش

 کلیه -

 کبد

BEI 10/27  ppm         2/0=C 

 متیل اتیل کتون پراکساید
Methyl ethyl Ketone 

proxide [C8H16O4] 
2-Butanone Peroxide 

457 

مایع بی رنگ و قابل اشتعال با بوی مطبوع 
به عنوان گندزدا و ضد الرو برای غذا و 

تنباکو به عنوان حالل برای استات سلولز و 
 در سنتزهای مواد آلی

 تحریک          -
 وسوزش

  خواب آلودگی-

  ادم ریه خیز ریه-

- 05/65 ppm  150 

 

ppm  100    

 

 Methylمتیل فورمات        
Formate 

[HCOOCH3] 
Methyl ester of formic 
acid; Methyl 

Methanoate 

458 

- - - -           - -    

 هپتانون-3-متیل-5
5- Methyl-3-heptanone 

 Ethyl amylرجوع شود به   
Ketone 

459 

مایع بی رنگ و شفاف با بوی شبیه آمونیاک 
ه موشک ها، به به عنوان سوخت در پیشران

 عنوان حالل و ماده واسطه شیمیایی

تحریک  -
 وسوزش

 کبد

SKIN 
A3 07/46 

- 
 
 

ppm  01/0     
 
 

 Methyl متیل هیدرازین   
hydrazine 

[CH3 NH NH2] 
MMH: Mono Methyl 

Hydrazine 

460 

مایع بی رنگ در معرض نور و رطوبت به 
رنگ زرد قرمز، یا قهوه ای، تغییر رنگ 

 .ی شیرین اتریمی دهد با بو

کاربرد در بررسی های میکروسکوپی و به 
عنوان ماده اشباع کننده برای آزمایش 

 دیاتومه ها برای آزمایش پیریدین

تحریک  -
 وسوزش

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

SKIN 95/141 - ppm  2        

 Methyl iodide متیل یدید
[CH3I] 

Iodo methane, 
monoIodo methane 

461 

ل برای سلولز، استرها، اکریلیها و حال/ مایع
 .کوپولیمرهای وینیل

تحریک و       -
 سوزش

 خواب آلودگی -

 کبد -

  کلیه-

- 20/114 - ppm  50       

 متیل ایزوآمیل کتون
Methyl isomyl Ketone 

[CH3COCH(C2H5)2] 
2/Hexanone; MIAK 

462 

حالل در رنگرزی و روغن ها و / مایع
ز استرها، صمغ ها، رزین ها، واکسها، و سلول

همچنین در فرآیندهای شناورسازی مواد 
 معدنی و روغن ترمز

تحریک  -
 وسوزش

 حساس شدن
SKIN 18/102 - ppm  25       

 Methyl متیل ایزوبوتیل   
isobutyl 

Cabinol[C6H14O] 
MIBC; Methyl amyl 
alcohol; isobutyl metyl 

carbinol 

463 

حالل در ساخت رنگ های رزینی / مایع
 براق کننده ها و چسب ها و الک ها و

سیمانهای الستیکی همچنین در استخراج 
 .محصوالت دارویی و سوخت اورانیوم

تحریک  -
 وسوزش

 حساس شدن -

 کبد -

 کلیه

BEI 16/100 

- 
 
 
 
 

ppm  50      
 
 
 
 

 متیل ایزو بوتیل کتون
Methyl isobutyl Ketone 

[CH3 COCH2 
CH(CH3)2] 

MIBK; Hexone; Iso 
Butyl Methyl Ketone; 4/ 

Methyl/2/Pentanone 

464 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٧٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

ماده واسط در تولید حشره کش ها و / مایع
 علف کش ها

تحریک  -
 وسوزش

 ادم و خیز ریه -

 حساس شدن

SKIN 05/57 - ppm  02/0     
 متیل ایزوسیانات

Methyl isocyanate 
Iso-Cyatomethane 

Methyl isocyanat 

465 

به / قابل اشتعال با بوی نافذ استن/ مایع
 عنوان حالل در ساخت نیتروسلولز

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی
- 14/86 

  - 
 
 
 

ppm  200     
 
 
 

 متیل ایزو پروپیل کتون
Methyl isopropyl ketone 

[CH3)2CHCOCH3] 
MIPK; 3/ 

Methyl/2/butanone 

466 

گاز بی رنگ، قابل اشتعال با بوی کلم 
به عنوان ماده واسط در ساخت / گندیده

ا و قارچ کش ها و فرآورده های آفت کش ه
 .فرعی در صنایع خمیر و کاغذ

تحریک  -
 وسوزش

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

- 11/48 

- 
 
 
 
 

ppm  5/0      
 
 
 
 

 Methyl متیل مرکاپتان   
mercaptanl 

[CH3SH] 
Methane thio; Mercapto 
methane; Methyl Sulf 

hydrate 

467 

یلیک در ساخت پلی مر و قالبهای آکر/ مایع
و پالستیک های شفاف، شیشه های پلکسی 
گالس، رنگ های التکس، جوهرهای چاپ 

 و واکس کف

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوستی
A4 13/100 

- 
 
 
 
 
 

ppm  100      
 
 
 
 
 

 Methyl متل متاکریالت   
methancrylate 

[CH2= C(CH3)COOH3] 
Methacrylate monmer, 
Methyl ester of 
methacrylic acid; 
Methyl 2/ Methyl/ 

2/propenoate 

468 

 SKIN کولنرژیک - حشره کش/ مایع
A4 23/263 

- 
 
 
 
 

mg/m3 2/0    
 
 
 
 

 Methyl متیل پاراتیون   
parathion 

[CH8H10No5Ps] 
0/0/Dimethyl/o/p/nitrop

henyl phosphoro 
thioate; Nitron; partron 

M.Wofatos 

469 

ده و حالل، به عنوان عامل خوشبو کنن/ مایع
 در سنتز مواد آلی

 مرگ نسجی -

 تحریک وسوزش
- 17/86 

ppm  250 
 
 

ppm  200     

 

 

 متیل پروپیل کتون
Methyl Propyl Ketone 

[CH3CoC3H7] 
2/Pentanone; Ethyl 

acetone ;MPK 

470 

در تهیه پوشش شیشه تلویزیون ها، / مایع
چسب برای قالب ها، پوشش برای 

 .یلیکونضدزنگ، ساخت کاتالیست ها و س

 تنفسی -

 چشمی
- 22/152 

- 
 
 

ppm  1       
 
 

 Methyl متیل سیلیکات   
Silicate 

[(CH3O)4Si] 
Tetra Methoxy Silane 

471 

 به عنوان منومر پلیمریزاسیون/ مایع

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوست -

سیستم دستگاه 
 عصبی مرکزی

- 18/118 

ppm  100 
 
 
 
 

ppm  50    
 
 
 
 

  متیل استیرن–آلفا 
a/ Methyl Styrene 

[C6H5C(CH3)= CH2] 
AMS;Iso propenyl 
benzene; 1/ Methyl 
1/phenyl ethylene; 

2/Phenyl propylene 

472 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٨٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 A4 28/214 کم خونی - علف کش/ جامد

- 
 
 
 
 

mg/m3 5     
 
 
 
 

 متری بوزین
Metribuzin [C-

8H14N4OS] 
4/Amino/6 

(1/1/dimethyl ethyl) 
3/(Methyl thio) 
1/2/4/triazin /5/(4/H)one

473 

 SKIN  کولنرژیک- حشره کش/ مایع
BEI 16/224 

mg/m3 27/
0 
 
 
 
 

09/0mg/m3 

 

 

 

 

 

 موین فوس
Mevinphos [C7H13O6P] 

PHOSDRIN ; MENITE; 
OS 2046; 
PHOSFENE;O/O/Dimet
hyl -O-1/ Methyl/2/ 
carbomethoxy 1/ Methyl 
vinyl dimethyl 

phosphate 

474 

  - -  پنوموکونیوز- بی رنگ/ جامد

mg/m3 3 
e.j 
 
 

Mica 
[K2AL4(AL2Si6O20)(OH

)4] 
 muscovite تلق نسوز   -میکا

KAL3Si 
O10 (OH)2 silicate, 

mica<1% quartz 

475 

- - - -   

Mineral wool fiber. see 
 الیاف پشم سنگ

Synthetic vitreous 
fibers- Glass Rock, or 

slag wool fibers 
اف پشم شیشه   رجوع شود به الی   

 مصنوعی

476 

فلز سفید نقره ای یا پودر خاکستری تیره یا 
 .سیاه رنگ

آلیاژ ابزار فوالدی و مقاوم به حرارت در 
بخش هایی از موشک و هواپیما و در 
 محفظه های راکتوری و سرامیک فلزی

تحریک  -
 وسوزش

اختالالت  -
 متابولیکی

 تحریک وسوزش

- 95/95 - 

محلول در آب 
mg/m3 5 

محلول در  غیر 
  mg/m3 10 آب

مولیبدن
Molybdenum(asMo) 
Soluble compounds, 

In soluble compounds; 
(Mo o3)molybdenum 

trioxid 

477 

- - - - -             -  

 منو کلرو بنزن
Monochrlorobenzene,, 

 رجوع شود به کلرو بنزن
478 

جامد قهوه ای قرمز رنگ با بوی مالیم به 
 کش سیستمتیک برای کنترل عنوان حشره

 حشرات مهاجم گیاه پنبه

  کولنرژیک-
SKIN 

A4 
BEI 

16/223 

- 
 
 
 
 
 
 

mg/m3 25/0   
 
 
 
 
 
 

مونوکرو توفوس                
Monocrotophos 

C7H14NO5P 
O/O/Dimethyl –o(2- 
Methyl carbamoyl 1/ 
Methyl vinyl)- 
phosphate; Azodrin; 
Bilobrorn; c1414; 
mmonocoron ; nuracron 

; crisodrin; co9129 

479 
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٢٠٦ از ٨١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

مایع بی رنگ و قابل اشتعال با بوی خفیف 
 آمونیاک

در ساخت الستیک به عنوان ماده افزودنی 
ضد خوردگی در بویلرهای آب به عنوان 

 براق کننده در پاک کننده ها

تحریک  -
 وسوزش

 بینایی

SKIN 
A4 12/87 

- 
 
 

 

ppm  20      
 
 
 

 مورفولین
Moropholine [C4H9NO] 

Diethyene lmidoxide 
;Tetra 

hydro/1/4/Oxazine 

480 

جامد سفید و در مواردی به صورت مایع 
 با بوی تند

 به عنوان حشره کش و کنه کش

 التهاب پوستی -

 کولنرژیک
SKIN 

A4 
BEI 

79/380 

- 
 
 
 
 
 
 

mg/m3 3     
 
 
 
 
 
 

 Naled[C4H7Br2cl2o4P]نالد
Dibromo ortho 4355; 0-
0 Dimethyl/o(1- dibro 
m/2-2/dichloro ethyl) 
phosphate ;1/2 
Dibromo2/2 dichloro 
ethyl diethyl phosphate. 
Dimethyl/1/2/dibromo/2
/2/ dichloroethyl 

phosphate 

481 

پولک های کریستالی سفید رنگ با بوی 
قوی قطران ذغال سنگ بیشتر در ساخت 

phthalicanhydride به عنوان ماده ضد 
ده ضد بید در ساخت بو در توالت، ما

 .حشره کش ها و کاربامات ها

 چشمی -

 خون -

 تحریک وسوزش

A4 
SKIN

19/128 
ppm      15 
 
 

ppm  10 
 
 

 Naphthaleneنفتالین
[C10H8] 

Naphthalin ;Tarcamphor 
White tar. 

482 

 ترکیب کریستالی سفید مایل به قرمز

به منظور اهداف صنعتی و تحقیقات در 
 گذشته

 رنگی، الستیکدر ساخت مواد 

 رخون(سرطان -
    - -           A1 18/143 یزی

  نفتیل آمین–بتا 
B-Naphthyl amine 

[C10H7NH2] 
1/Amino naphthalene 

;1/Naphthyl amine. 

483 

 گاز بی رنگ و بی بو و بی مزه

در المپهای مخصوص در مطالعات پالسما 
 سرد کننده ها و در لیزرهای گازی

 - 18/20 - خفگی -
)C(        

 خفه کننده ساده
NEON[Ne] 

 484 گاز نئون

در ./ عنصر فلزی سخت با سطح درخشنده
ساخت کاتالیست ها در ساخت باطری های 

  کادمیوم و در آبکاری-نیکل

التهاب  -
 -پوستی

 -پنوموکونیوز
 کلیه

دستگاه عصبی   -
مرکزی 

تحریک و      
 -سوزش

 التهاب پوستی

 سرطان -
 -)تنفسی(

تحریک 
 وسوزش

 یالتهاب پوست

A5 
A4 

A1 
71/58 - 

 

mg/m3 5/0   
 

j 
mg/m3 1/0 
 
mg/m3 2/0 

)i( 

 Nickel [Ni]نیکل
Elemental/ metal 

 امالح محلول
Soluble compounds asni 

 امالح نامحلول
In soluble compounds 

asni 

485 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٨٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

ترکیب گازی در فشار معمولی اتاق با بوی 
 بهینه سازی نیکل -برای تخلیص/ بسیار تند
 برای شکل دهی Mondفرآیند توسط 

فیلم های نیکل توسط ته نشینی و به عنوان 
 کاتالیزور برای سنتزهای آلی

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

- 73/170 - ppm  05/0     
 )برحسب نیکل(نیکل کاربوئیل

Nickel carbonyl 
[Ni(co)4] 

Nickel tetra carbonyl 

486 

 ترکیب گازی با بوی بسیار بد

ی بهینه سازی نیکل به وسیله جایگزینی برا
 و به عنوان کاتالیست برای سنتزهای آلی

تنفسی(سرطان -
( 

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوستی

A1 19/240 
- 

)i( 
mg/m3 1/0     برحسب نیکل(سولفید نیکل( 

Nickel sulfide 
487 

 فلز سخت و براق

در آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی آلیاژ 
کاتالیست ها در ساخت  تولید –فلزات 

 .باطری ها نیکل کادمیوم

- - -            - -   

 ذرات و دمه نیکل
Nickel sulfide roasting 
fume o dust, nickel 

sulfide(asni) 
 رجوع شود به

488 

روغن غلیظ بی رنگ متمایل به زرد در اثر 
گرما بوی شبیه به ماهی دارد در مجاورت 

 می دهد در هوا به قهوه ای تغییر رنگ
پزشکی به عنوان حشره کش و در 
 .سالحهای مخصوص شکار حیوانات

دستگاه  -
 گوارشی

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

دستگاه قلبی 
 وعروقی

SKIN 23/162 - mg/m3 5/0    

 نیکوتین
Nicotine (C10H14N2) 

3/(Methyl-2/ 
PYROLIDYL 

PYRIDINE 

489 

کریستالی سفید رنگ با بوی شیرین / جامد
ن کود افزودنی برای کنترل به عنوا

نیترونیکاسیون و پیشگیری از نقصان 
 نیتروژن در خاک

    A4 93/230 mg/m3 20 mg/m3 10  کبدی-

 نیتراپایرن
Nitrapyrin(C6H3C14N) 

N/serve ;2/chloro 
6/lfichloro Methyl 

pyridine. 

490 

مایع بی رنگ یا زرد رنگ با بوی خفه 
یب برای کننده برای حل کردن فلزات نج

حکاکی پاک کردن فلزات ساخت نیتراتها و 
ترکیبات نیترو و ساخت کودهای نیترات 

 .آمونیوم

 تحریک و         -
 سوزش

  خورندگی-
- 02/63 ppm       4 

ppm  2 
 
 
 
 
 

 Nitricاسید نیتریک      
acid(HNO3) 

RFNA(Red fuming 
nitric Acid: 
WfNA(white fuming 
nitric Acid): Hydrogen 
nitrate Engravers acid 

;Aqua fortis 

491 

 گاز بی رنگ

در قوس الکتریکی و جوشکاری گاز اکسی 
 .تولید می شود

 فقدان اکسیژن -

تحریک و       -
 سوزش

 کبودی

BEI 01/30 - ppm  25       

 Nitric oxideاکسید نیتریک 
(NO) 

Mono Nitrogen 
monoxide ; Nitrogen 

monoxide 

492 
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٢٠٦ از ٨٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 پودر زرد رنگ و درخشان

 سازی رنگ در ساخت آنتی در آماده
اکسیدانها و به عنوان جزء بنزین و مواد 

 دارویی ماکیان

 کبودی -

 فقدان اکسیژن -

 کم خونی -

 کبد -

 تحریک وسوزش

SKIN 
A4 
BEI 

12/138 

- 
 
 
 
 

mg/m3 3     
 
 
 
 

  نیترو آنیلین–پارا 
P-Nitro aniline 

[C6H6N2O2] 
PNA; para amino nitro 

denzene; 
4/Nitro aniline ;4/Nitro 
benzene amine ;P/Nitro 

phenyl amine 

493 

مایع روان، بی رنگ متمایل به رنگ زرد با 
 خطر آتشزایی با بوی شبیه بادام تلخ

 در براق کننده های –در تولید مواد شیمیایی 
 کفش و فلز و به عنوان حالل

 –کبودی        -
 سیاهی

 فقدان اکسیژن -

 کبدی -

 سمیت عصبی -

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوستی

SKIN 
A3 
BEI 

11/123 - ppm  1        
 Nitrobenzenنیترو بنزن

(C6H5NO2) 
494 

 کریستال زرد رنگ با بوی شیرین

در ساخت مواد رنگی، الستیک و مواد 
 )پاراتیون(شیمیایی کشاورزی 

 فقدان اکسیژن -

 خون -

 کبد

SKIN 
A3 
BEI 

 

- 
 
 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 
 
 

  نیترو کلرو بنزن–پارا 
p-Nitro chlorobenzene 

(NO2C6H4C1) 
P/NCB 
;P/chloronitrobenzene 
4/chloro nitro benzene 
;1/chloro 4/Nitro 

benzene 

495 

جامد سفید رنگ کریستالی با بوی خاص و 
، بهبود Plasticizersشیرین در 

پلیمراسیون رزین ها پلی استرها و استات 
سلولز و نیترات به عنوان ماده ضد قارچ 

  و برای نگهداری چوببرای نساجی

- 
 )خونریزی(سرطان

SKIN 
A2 20/199        - -       

 نیترو دی فنیل-4
4/Nitro diphenyl 
(C6H5C6H4NO2) 

4/Nitro bi phenyl; PNB 
;P/phenyl nitro benzene 
;4/ phenyl nitro benzene 
P/Nitro di phenyl 

;P/Nitrobi phenyl 

496 

الیم میوه به مایع روان و بی رنگ با بوی م
عنوان عامل رانش هوا به عنوان یک حالل 
در استرهای سلولزی و رزین ها و موم ها و 

 .در مصنوعات شیمیایی

 تحریک          -
 وسوزش

  خواب آلودگی-

 کبدی-

- 07/75 - ppm  100      نیترو اتانNitro ethane 
[CH3CH2NO2] 

497 

 گاز بی رنگ

به عنوان یک گاز بی اثر در صنایع ذوب 
لزات صنایع شیمیایی و غذایی به بهبود ف

دهنده برای توقف در فرآیند اکسیداسیون 
 ذخیره و بسته بندی

 )    C( -     01/14 -  خفگی-
Nitrogen  

 گاز نیتروژن
498 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٨۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

گاز قهوه ای رنگ با غلظت باال به عنوان 
نیتروکننده و اکسید کننده در سوخت های 

به عنوان ماده واسط در ) راکت(موشک 
 تهیه اسید نیتریک

تحریک  -
 وسوزش

 ادم ریوی
A4 01/46 ppm  5 ppm  3      

 Nitrogenدی اکسید نیتروژن   
dioxide 

(NO2) Nto ;Nitrogen 
peroxid; Dinitrogen 
tetroxide nitrogen 

tetroxide 
 

499 

 گاز بی رنگ و پایدار با بوی کپک

به عنوان اکسید کننده برای سوختهای پر 
 وعات شیمیاییانرژی و در مصن

 فقدان اکسیژن -

 خون -

 کبد -

 کلیه

BEI 00/71 - ppm  10       

 نیتروژن تری فلوراید
Nitrogen trifluoride 

[NF3] 
trifluoramine; 

trifluorammonia 

500  

 مایع زرد رنگ و ویسکوز

دارای کاربردهای خاصی از جمله در 
حفاری چاههای نفت در ساخت دینامیت و 

 در پزشکی برای –باروت بدون دود 
 .معالجه آنژین و در پیشرانه موشکها

 سیستم دستگاه     -
 SKIN 09/227 قلبی و عروقی

- 
 
 
 
 
 
 

ppm  05/0     
 
 
 
 
 
 

نیترو گلیسیرین                 
Nitroglycerin(NG) 

[CH2NO3CHNO3CH2N
O3] 

NG ;glycerol 
trinitrate;1/2/3/ Propane 
triol trinitrate ;trinitro 
glycerin ; glyceryl 
tvinirate; Nitrogly 

cerine 

501 

در درجه حرارت اطاق مایع روغنی بی 
رنگ و بسیار آتشگیر با بوی مالیم میوه به 

عنوان تثبیت کننده انواع حالل های 
هیدروکربن های هالوژنه، حالل، نیروی 
سوخت ماشین های مسابقه، درصورت 

اختالط با نیترات آلومینیم ماده منفجره شده 
 .موشک به کار می رودو در سوخت 

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی -

 کبد -

 تیروئید -

 خون

- 04/61 - ppm  20       

 Nitro methaneنیترو متان
(CH3NO2) 

Nitro carbol 
502 

 مایع بی رنگ با بوی میوه

نیروی محرکه برای موشک، مشتق 
 گازوئیل، حالل و متغیر شیمیایی

تحریک  -
 وسوزش

 کبد
A4 09/89 - ppm  25       

 Nitro-1نیترو پروپان    -1
propane 

[C3H7NO2] 
[CH3CH2CH2NO2] 

1/NP ;Nitro propane 

503 

مایع بی رنگ با بوی مالیم میوه، حالل 
 آپوکسی، -برای پوششهای وینیل

 جوهر – الستیک های کلرینه -نیتروسلولز
  مبل سازی-چاپ، چسب ها، کشتی سازی

تحریک  -
 وسوزش

 کبد
A3 09/89 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ppm  10      
 
 
 
 
 
 
 

 Nitro pro-2نیترو پروپان -2

pane 

[CH3CH(NO2) 

[CH3CH(NO2)CH3] 

2/NP; Iso – 
nitropropane; sec Nitro 
propane; Dimethyl 

nitromethane 

504 
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٢٠٦ از ٨۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 مایع روغنی زردرنگ

 نیروی محرکه موشک ها
 SKIN کبد -

A3 08/74 

        - 

 

 

 

 

 

 

-      

 

 

 

 

 

 

N-نیتروزو دی متیل آمین  
N-

Nitrosodimethylamine 
[(CH3)2N2O]DMN 
;DMNA Di Methyl 
nitrosamine ;NDMA N/ 
Methyl/N/Nitrosometha

ne amine 
;N/N/Dimethyl 

nitrosamine 

505 

 مایع زرد رنگ

صنایع الستیک سازی، کشاورزی، رنگرزی 
 نخ، کتان، ابریشم، چرم، کاغذ

 فقدان اکسیژن -

  سیانوز-کبودی
SKIN 

BEI 13/137 

- 
 
 
 
 
 
 

ppm  2       
 
 
 
 
 
 

 نیترو تولوئن-1
1-

Nitrotoluen[CH3C6H4N
O2] 

Methyl nitro benzene 
;Nitro toluol ;O:ortho 
nitro toluene ;M:meta 
nitro toluene; P:paa 
nitrotoluene 4/Nitro 

toluene 

506 

- - SKIN 
BEI 13/137 -  

 نیترو تری کلرو متان
Nitrotrichloromethane 

 chloro picrimع شود بهرجو
507 

گاز بی رنگ، غیرمنفجره، غیر آتشگیر، 
کاربرد اصلی در بیهوشی، دندانپزشکی، 

 پزشکی

باروری  -
 تناسلی

 خون -

 بیهوشی -

 نروپاتی

A4 02/44 - ppm  50       

 Nitrousاکسید نیترو      
oxide(No2) 

 Laughing )گاز خنده آور   (
gas Nitrogen monoxide 

;Factitious air, 

508 

سنتز مواد / مایع بیرنگ با بوی مشابه بنزین
شیمیایی آلی و سوخت جت، تهیه 

دترجنت های قابل تجزیه در محیط زیست 
 و افزودنی بنزین و تقطیر مشروبات

 دستگاه اعصاب    -
 مرکزی تخدیر

تحریک پوست، 
 ریه

- 26/128 - ppm  200      
 )تمامی ایزومرها(نونان 

Nonane (all isomers) 
[CH3(CH2)7CH3] 

509 

- - - -            - -   

 ذرات مزاحم
Niusance parrticulates 

رجوع شود به ذراتی که در جای       
 .دیگر طبقه بندی نشده اند

Particulates (in soluble) 
Not otherwise classified 

(PNOC) 

510 

ماده افزودنی به پوشش کابل ها به / جامد
و عنوان عامل ضد آب و ضد حریق 

همچنین ماده افزودنی به روان کننده های 
 روغنی

 تحریک   - کبد  -
 پوست

SKIN 74/403 

mg/m3 3/0 
 
 
 
 

mg/m3 1/0 
 
 
 
 

 اوکتا کلرو نفتالین
Octachloro naphthalene 

[C10C18]; Halowax 1051 
; 

1/2/3/4/5/6/7/8/octa 
chloro naphthalene 
;perchloro naphthalene. 

511 
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٢٠٦ از ٨۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

حالل در سنتز /  اشتعال مایع بی رنگ قابل
 مواد آلی و افزودنی در بنزین

تحریک  -
 وسوزش

 خواب آلودگی
- 22/114 - ppm  300      

 )تمام ایزومرها(اکتان 
Octachloro naphthalene 

[C10C18]; Halowax 
512 

فلزکاری، ماشین آالت، نساجی، مته / مایع
کاری سنگ، روان کننده، اسپری حفاری، 

و عوامل جلوگیری از قالب های بتون 
خوردگی، جوهر چاپ، الستیک، مصارف 

 غذایی و دارویی

 - - ریه -

mg/m3 10 
 
 
 

mg/m3 5   
 
 
 

 میست روغن معدنی
Oil mist mineral 

Heavy mineral oli mist; 
paraffin oli mist ; white 

mineral oli mist. 

513 

 جامد با بوی زننده شبیه گاز کلر

ی چربی در در رنگ آمیزی بافت ها
آزمایشگاه بافت شناسی و سنتز مواد آلی و 

 استفاده در عکاسی

تحریک  -
 وسوزش

 دید و بینایی
- 20/254 

ppm  0006/0 
 
 
 

ppm 0002/0 
 
 
 

 تترا اکیسد اوسمیوم
Osmium tetroxide 

[OSO4] 
 Osبرحسب

Osmic asid anhydride; 
Osmium oxide. 

514 

پاک زنگ زدا، جرم گیر رادیاتورها، / جامد
کننده جوهر و همچنین استفاده در دباغی، 
سفید کننده در نساجی و آزمایشات خون 

 شناسی

تحریک  -
 وسوزش

 سوختگی
- 04/90 mg/m3 2 mg/m3 1    

 Oxalic acidاسید اگزالیک
[H2C2O4] ;Ethane dioic 
acid; oxalic 
acid(aqueous); oxalic 

acid dihydrate 

515 

نده در عامل اکسید کن/ گاز و مایع
 سوخت های موتور موشک

تحریک  -
 وسوزش

 خیز ریوی -

 کلیه

- 00/54 
      ppm  05/0

C 
 
 

- 

 

 

 

Oxygen difluoride 
 [of2]اکسیژن دی فلوراید

Difluirine monoxide; 
Fluorine monoxide; 

Oxygen Fluoride 

516 

گاز یا مایع که برحسب درجه حرارت آبی 
 رنگ به نظر می رسد فرم گازی شکل در

 دارای بوی 2ppmغلظت کمتر از 
مشخص می باشد عامل گندزدایی برای آب 
و هوا صنایع نساجی و روغن ها و واکس ها، 

ازن در زمان جوشکاری با قوسهای 
 .الکتریکی نیز تولید می شود

تحریک  -
 وسوزش

 سردرد

A4 
A4 
A4 

A4 

48 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

          - 

- 

 
 

ppm  05/0 

 ppm  08/0     
ppm  1/0      

 
 

 
 

ppm  2/0      
 

 اکسیژن سه اتمی              -ازن
Ozone[o3] 

Heavy work 
Moderate work 

 
 

Light work 
Heavy; moderate ,or 

light 2 hours)≤ 
workloads( 

517 

ساخت شمع و یا پوشش کاغذها و / جامد
 بسته بندی محصوالت غذایی

فونکسیون  -
 ریوی

- - - mg/m3 2     دمه پارافین 
Paraffin wax fume 

518 
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٢٠٦ از ٨٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 علف کش/ جامد

 خیز ریوی -

 فیبروز - کبد-کلیه
 ریوی

- 18/257 

TOTAL 
 

RESP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/m3 5/0 

 

 

 

 

1/0  mg/m3
 

 

 

 

 

 

 

 

 پاراکوآت
Paraquat [C12H14N2C12] 

 1شماره 
1/1/Dimethyl 
4/4bipyridinium 

dichloride. 
C12H14N2(CH3SO4) 

 2 شماره
1/1/Dimethyl 
4/4/bipyridiumbis(meth

o sulfate) ;N/N 
Dimethyl 4/4 
Bipyridinum dichloride. 

 

519 

  کلنرژیک- حشره کش/ مایع
SKIN 

A4 
BEI 

27/291 

- 
 
 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 
 
 

 پاراتیون
Parathion 

[C10H14NO5Ps] 
Dntp ;corthion 
;parathion ethyl; 0-0 
Ditehyl/O/p-nitrohenyl 
phosphoro thioate ; 
Diethyl parathion ; 

Ethyl parathion 

520 

- - - -          - -     

ذرات هیدروکربن های معطر چند    
 حلقه ای

Particulates polyclic 
aromatic hydrocarbons 
(PPAH) coal tar pitch 

volatiles 
رجوع شود به مواد فرار ذغال         

 سنگ

521 

 - -  ریه- جامد
 ل استنساققاب

 قابل تنفس

 

mg/m3 10 

 

mg/m3 3   

 

که در جای     ) نامحلول(ذرات   
 دیگر طبقه بندی نشده اند

Particulates(insoluble) 
not otherwise 
classified(PNOC)nuisan
ce particulates. In 
halable particulate 

Respirable particulate 

522 

در / مایع فرار و آتشزا با بوی تند
رهایی که با هوا کار می کنند و سوخت موتو

 )موشک(راکت 

دستگاه  -
اعصاب 
 مرکزی

- 17/63 
ppm  015/0 

 
 
 

ppm005/0   
 
 

 

پنتابوران
pentaborane[B5H9] 

Pentaborane 
nonahydride; stable 

penta borane. 

523 

 عایق سیستم برق و افزودنی در –جامد 
 روان کننده های خاص

 کلنرژیک -

 کبد -

اه سیستم دستگ
 عصبی مرکزی

SKIN 40/300 

- 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 

 پنتا کلرو نفتالین
Penta chioro 

naphthalene 
[C10H3C15] 

Halowax 1013; 
1/2/3/4/5/ Pentachloro 

naphthalene; 

524 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٨٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

کریستالی بی رنگ به عنوان قارچ / جامد
کش خاک و به طور وسیع برای انواع 
 .غالت و ضدعفونی بذر مصرف می شود

    A4 36/295 - mg/m3 5/0 کبد -
 پنتا کلرو نیترو بنزن

Penta chloro nitro 
benzene 

525 

جامد بی رنگ تا قهوه ای روشن غیر قابل 
حشره کش، علف / احتراق با بوی تند فنلی

کش، قارچ کش و محافظ چوب در تیرهای 
 .برق و تلفن و حصارها

تحریک  -
 وسوزش

سیستم قلبی     -
 وعروقی

 سیستم اعصاب
 مرکزی

SKIN 
A4 
BEI 

35/266 - mg/m3 5/0    

 Penta chloroپنتا کلروفنل  
phenol 

[C6HC15O] 
Pcp: penta 
;2/3/4/5/6/penta chloro 
phenol Cem-Tol ; 
santophen 20 ;Dowicide 

7; permacide; 

526 

 جامد کریستالی سفید رنگ

در ساخت رزین های الکیدی، مصارف 
 نندهدارویی، حشره کش، روان ک

 تحریک          -
 وسوزش

- 15/136 - mg/m3 10    
 Pentaپنتا اریتریتول      

erythritol 
[C(CH2OH)4] 

tetra methylol methane 

527 

/ مایع آتشگیر بی رنگ با بوی گازوئیل
حالل، در تولید یخ، ترمومتر، مایع پف 

 کننده برای پالستیک ها

 تحریک          -
 وسوزش

  خواب آلودگی-
- 15/72 - ppm  600      

 )تمام ایزومرها(پنتان 
Pentane (all isomers) 

[C5H12] 
n/ pentane ;Narmal 

Pentane 

528 

- - - -          - -     
 Pentanone-2پنتانون -2

 رجوع شود به متیل پروپیل کتون
529 

مایع غیر آتشگیر، بی رنگ با بوی اتر، 
حالل در خشک شویی ها، نساجی چربی 

پ، چسب، روان گیر فلزات، جوهر چا
 کننده ها، سیلیکونها

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه اعصاب 
 مرکزی

A3 
BEI 80/165 

- 
 
 
 
 
 

ppm  25      
 
 
 
 
 

 Perchloroپرکلرو اتیلن      
ethylene 

Tetrachloro ethylene. 
[C12C=CC12];perk;tetra 
Chloro 

ethylene;perchlor 
Ethylene,letra chlor 

ethylene 

530 

 غنیمایع زرد رنگ رو

 سنتز شیمیایی رنگ ها، قارچ کش ها

 تحریک و         -
 سوزش

  خیز ریوی-
- 87/185 

- 
 
 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 
 
 

 پرکلرو تیل مرکاپتان
Perchloromethyl 

mercaptan 
[C13CSC1]PM.M,trichl

oro 
methane;sulfenyl 

chloride 
trichloro methyl sulfur 

chloride. 

531 

در سنتز / گاز بی رنگ با طعم شیرین
شیمیایی به عنوان عامل فلورینه کردن و 

 عامل اکسیدان در سوخت موشک

 خون -

 تحریک وسوزش
- 46/102 ppm        6 ppm  3 

 پرکلریل فلوراید
Perchloryl fluoride 

Chlorine fluoride oxide 
Chlorine oxyfluoride 

532 

محصول فرعی در ساخت / گاز بیرنگ
 پلیمرها

 ادم ریوی -

  وسوزشتحریک
- 04/200        ppm  01/0 - 

 پرفلورو ایزو بوتیلن
Perfluoroisobutylene 

Octafluoroisobuthylene 
Octafluoro – sec – 

butane, PFIB 

533 
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٢٠٦ از ٨٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

عایق و یکی از مواد متشکله بتون و / جامد
گچ و ایزوالسیون در صنایع غذایی، فوالد و 

 باغبانی

تحریک  -
 - A4 وسوزش

قابل  (
 )استنثاق

 

mg/m3 10 

)e( 
 پرلیت

Perlite 
534 

/ کریستال بدون بو یا پودر گرانوی سفید
عامل اکسیدان در واکنش های اکسیداسیون 

 و بعنوان عامل سفید کننده

تحریک  -
 وسوزش

 تحریک پوستی
- - 

برای هر سه 
 ترکیب

mg/m3 1/0 

 Persulfatesپرسولفات ها

(Ammonium,potassium,
sodium) 

535 

- - - - -  

  استودارد–زولین گا
(Gasoline,Stoddard 
Solvent, Vmand 

Naphtha) 
PETROLEUM 

DISTILATE 
P nopht, Stoddard, 

Gasoline 
 Solvent رجوع شود به

536 

- - - -         - -      

  کلرو استوفنون–آلفا 
Alpha-Chloro 

Acetophenone 
 :رجوع شود به

2-
CHLOROACETOPHE

NONE 

537 

/ رنگ تا صورتی با طعم شیرینماده جامد بی
در ساخت رزین های مختلف، فنلی و 

 داروها و سایر مواد شیمیایی

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه  -
اعصاب 
 مرکزی

 خون

A4 
BEI 11/94 - ppm  5        

 Phenylic acidاسید فنیلیک

 PHENOL )فنل(
phenyl hydroxide, 

carbolic acid 
Hydroxy benzene, 

oxybenzene 

538 

آفت کش و /  های کوچک زرد رنگورقه
ساخت مسکن ها و در دامپزشکی به عنوان 
 داروی عفونت های ناشی از انگل های کرمی

تحریک  -
 وسوزش

 بینایی -

 کبدی

- 26/199 - mg/m3 5     
فنوتیازین

PHENOTHIAZINE 
diben zothia zine, 

thiodiphenylamine 

539 

عامل ضد اکسیدان در / پودر یا پولک
ستیک، گریس و روغن ها و بعنوان صنایع ال

سوخت موشک، این ماده در آمریکا دیگر 
 .تولید نمی شود

تحریک  -
 - -      A4 29/219 وسوزش

 فنیل آمینو نفتیل آمین-2
2-Phenyl 

aminonaphthylamine 
N-Phenyl-2-

naphthylimine 
N-PHENYL-beta-

NAPHTHYLAMINE 
N-(2-Naphthyl)aniline, 

2-
Naphthylphenylamine,b

eta-Naphtyl phenyl 
amine 

540 
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٢٠٦ از ٩٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

تولید انواع رنگ ها / ورقه یا قرص قهوه ای
و رنگدانه ها و ماده واسط در تولید قارچ 

 کش ها

تحریک  -
 وسوزش

 کبد
A3 05/108 - mg/m3 1/0    

  فنیلین دی آمین–اورتو 
O-PHENYLENE 

DIAMINE 
1,2-Benzenediamine, 

orThamine 
O-Diaminobenzene, 

Diolene 

541 

کریستال سفید رنگ، در حالت دور بودن از 
هوا اکسید شده و به رنگ قرمز در خواهد 
آمد در انواع زیادی از رنگ ها برای الیاف 
نساجی و سایر مواد مانند چرم، پولیش 

 کاغذ، جوهر الکل

تحریک  -
 وسوزش

تحریک  -
 -وسوزش

 کبد

 -تحریک وسوزش
 خون

A3 
A4 
A4 

05/108 - 

 

mg/m3 1/0     
 

mg/m3 1/0 

 
mg/m3 1/0 

 

 متا فنیلن دی آمین
M-Phenylenediamin 

 اورتو فنیلن دی آمین
O-Phenylenediamin 

 پارا فنیلن دی آمین
P-Phenylenediamin 

 

542 

کریستال صورتی کم رنگ درصورت 
محافظت از هوا اگر در مقابل هوا قرار گیرد 
اکسید شده و به رنگ بنفش یا سیاه تغییر 

 در رنگ مو، ضد اکسیدانها و ماده می کند
 عمل آورنده در الستیک

تحریک  -
 پوست

تحریک  -
 وسوزش

 خارش -

 خون -

 کهیر

A4 05/108 - 

mg/m3 1/0    
 
 
 
 

 پارا فنیل دی آمین
P-Phenylenediamin 

4/Amino aniline: 
1/4/Benze diamine: 

P/Diamino benzene: 
1/4Diamino benzene: 

 

542 

 جامد بی رنگ/ مایع

 عامل انتقال گرما

تحریک  -
 وسوزش

 بیهوشی
- 20/170 ppm  2 ppm  1      

Phenyl ether (Vapor) 
 [O(C6H5)]بخارات فنیل اتر

Di phenyl ether: 
Di phenyl oxide: 

Phenoxy benzene; 
Phenyl oxide 

544 

مایع روغنی بدون رنگ یا زرد رنگ با بوی 
 شیرین

 در صنایع پالستیک های پلی استیرن

سمومیت م -
 عصبی

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه اعصاب 
 مرکزی

A4 - ppm  40 ppm  20     
 Phenyl ethyleneفنیل اتیلن

Styrene. monomer 
545 

 تثبیت کننده، ترکیبات هالوژنه/ مایع بی رنگ

تحریک  -
 وسوزش

 حساسیت -

 تحریک پوستی

SKIN 
A3 17/150 

- 
 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 
 

Phenyl glycidyl 
ether(PGE)    فنل گلیسیدیل

 [C9H10O2]اتر
PGE:1/2Epoxy 

3/phenoxy propane 
Glycidyl phenyl ether; 

phenyl 2/3/ 
Epoxy propyl ether. 

546 

کریستال زرد رنگ یا مایع روغنی در سنتز 
مواد آلی شیمیایی و در صنایع رنگ و 

 دارویی

تحریک  -
  آنمی-پوستی

SKIN 
A3 14/108 

ppm  1/0     
- 

 

 Phenyl زینفنیل هیدرا   
hydrazine 

[C6H5NHNH2] 
Hydrazino benzene; 
Mono phenyl hydrazine 

547 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 مایع بی رنگ با بوی سیر

 حالل، الروکش پشه

تحریک  -
 وسوزش

سیستم اعصاب 
 مرکزی

- 18/110 

- 
 
 
 

ppm  5/0      
 
 
 

 Phenylفنیل مرکاپتان     
mercaptan 
[C6H5SH2] 

Benzene thiol ; thio 
phenol 

548 

 یع بدون رنگما

 آنتی اکسیدان

 تحریک          -
 وسوزش

  تحریک پوست-

  خون-

- 10/110   ppm 
C

 05/ 0 -      

 فنیل فسفین
Phenyl phosphine 

[C6H5PH2]; PF 
549 

 مایع شفاف

 حشره کش
 SKIN  کلنرژیک-

BEI 40/260 

- 
 
 
 

mg/m3 05/0   
 
 
 

 Phorateفورات
[C7H17O2Ps3] 
0-0Diethyl/s-

[(ethylthiomethyl)] 
phosphoro dithioate; 

thimet; Timet ;Rempart 

550 

 مایع نارنجی رنگ

 حشره کش
   mg/m3 09/0 - 16/224 -  کلنرژیک-

 Phosdrinفوس درین 

 رجوع شود به موین فوس
551 

گاز غیر آتشگیر که بسادگی مایع می شود یا 
بوی مانند علف تازه ماده واسط در صنایع 

یانات ها، شیمیایی خصوصاً ایزوس
 کاربامات ها، کربناتها، حشره کش ها و رنگها

تحریک  -
 وسوزش

 فقدان اکسیژن -

 ادم یا خیزریوی

- 92/98 - ppm  1/0      
 Phosgene [COC12]فسژن

Carbonyl chloride; 
Chlorofonyl chloride 

552 

 گاز بی رنگ با بوی سیر

ماده ضد عفونی کننده تدخینی در صنایع 
 زهای آلی شیمیاییالکترونیک و سنت

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه  -
مرکزی 
 اعصاب

 دستگاه گوارش

- 00/34 
ppm  1 
 
 
 

ppm  3/0     
 
 
 

 [Phosphine{PH3فسفین
Hydrogen phosphide; 

Phosphrated hydrogen; 
Phosphorus hydride; 

Phosphorus trihydride; 

553 

جامد بی رنگ و بدون بو و یا مایع شفاف 
وشابه سازی، صنایع غذایی، ماده گندزدا، ن

 ساخت کودهای شیمیایی و تصفیه آب

 تحریک          -
 وسوزش

- 00/98 

mg/m3 3 
 
 
 
 

mg/m3 1    
 
 
 
 

 Phosphoricاسید فسفریک
[H3PO4];Meta-

Phosphoric 
acid;ortho 
phosphoricaid; 
phosphoric acid 
(aqucous); wite 

phosphoric acid 

554 

 رنگ در جامد، کریستالی زرد یا سفید
تجزیه گازها صنایع آتش نشانی بمب های 

 دودزا، کنترل سوسک و موش

تحریک  -
 -وسوزش

  کلیه-کبد

دستگاه قلبی 
 دستگاه -وعروقی
 گوارش

 92/123 

- 
 
 
 

mg/m3 02/0   
 
 
 

Phosphorus(yellow) 
[P4] 

white phosphorus 
 Elemetal زرد –فسفر سفید    

white phosphorus 

555 

 شفاف با بوی تندمایع بی رنگ و 

افزودنی به بنزین، صنایع پالستیکی، 
 مایعات هیدرولیکی

 تحریک          -
 وسوزش

  کلیه-
- 35/153 - ppm  1/0      Phosphorus oxychloride 

 556 [POC13]فسفر اکسی کلراید
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٢٠٦ از ٩٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 عامل کلرزنی و به عنوان کاتالیست/ جامد
 تحریک          -

 وسوزش
- 24/208 

- 

 

 

 

 

ppm  1/0      
 
 
 
 

Phosphorus 
pentachloride 

 [PC15]فسفر پنتاکلراید
Penta chloro 
phosphorus; Phosphoric 
chloride; Phosphorus 

perchloride 

557 

ماده واسط در ساخت مواد / کریستال
افزودنی به روان کننده ها حشره کش ها، 
 کبریت بی خطر و مواد شیمیایی محترقه

 تحریک          -
 وسوزش

- 29/222 mg/m3 3=
STEL 

mg/m3 1 

Phophrus pentasulfide 
 [P2S5]فسفر پنتا سولفید 

Phosphrus persulfide; 
Phosphorus sulfide 

558 

 ماده واسط در ساخت آفت کش ها، / مایع

 افزودنی به بنزین و مواد رنگی
 تحریک          -

 وسوزش
- 35/137 ppm  5/0 

STEL 
ppm2/0 

Phosphorus trichloride 
 [PC13]فسفر تری کلراید

Phosphorus trichloride 
559 

ساخت رزین ها، / کریستال سوزنی شکل
 پلی استرها، رنگ ها، داروها و قارچ کش ها

 تحریک          -
 A4 11/148 وسوزش

- 
 
 
 
 

ppm  1       
 
 
 
 

 Phthalicانیدرید فتالیک    
anhydride 

[C6H4(CO)2O] 
P N A;1/2/Benzene 
dicarboxylic anhydride; 
phathalic acid 

anhydryide 

560 

ساخت رنگ های پلی اورتان و / کریستال
 جالدهنده ها

 تحریک          -
 وسوزش

- 14/128 - mg/m3 5     
  فتالو دی نیتریل–متا 

m-Phthslodinitrile 
[C6H4N2]IPN; 

isophthalo dinitrile: 

561 

 به عنوان علف کش در کشاورزی/ جامد

تحریک  -
 وسوزش

 کبد -

 کلیه

A4 48/241 

- 
 
 
 

mg/m3 10    
 
 
 

 پیکلورام
Picloram[C6H3C13N2O] 

Tordon 
;Amdon:Borolin: kpin 
;4 Amino/3/5/6 

Trichloropicolinic acid 

562 

به عنوان ماده منفجره در کبریت / جامد
سازی، در صنایع نساجی و چرم، شیشه و 

 دارو

  عوارض پوستی-

 تحریک          -
 وسوزش

  چشمی-

  حساس شدن-

- 11/229 
- 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 

 Picric acidاسید پیکریک
[HOC6H2(NO2)3] 

2/4/6 Tri-Nitrophenol; 
Phenol Trinitrate. 

563 

 به عنوان سم جوندگان و حشرات/ جامد

  کبد-

  کلیه-

  خونریزی-
- 25/230 

- 
 
 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 
 
 

 Pindoneپیندون
[C14H14O3] 

Pival ;Tert Buthyl-
Valone; 1/3 
Dioxo/2/Piraloyidane; 
Pivalyl ;2/ pivalyl/1/-3 
indandione 

;2/pivaloyl/indandion 

564 

 ساخت الیاف، دارو، حشره کش/ جامد

تحریک  -
 وسوزش

 سوختگی -

 آسم -

 حساس شدن

- 05/159     - mg/m3 5   

 پی پرازین دی هیدرو کلراید
Piperazinedihydro 

chloride 
[C4H10N22HC1] 

565 
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٢٠٦ از ٩٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- - - -      - -    

  ایندادیون3و1-یلپی وال-2
2-Pivalyl -1,3 

indandione 
 رجوع شود به پیندون

566 

- - - - -  
 Plaster of parisگچ پاریسی 

 رجوع شود به سولفات کلسیم
567 

استفاده در آزمایشگاه، صنایع / جامد
الکترونیک و شیشه، جواهر سازی، استفاده 
در دندان پزشکی و پزشکی و کاربرد به 

 رعنوان کاتالیزو

  آسم-

 تحریک          -
 وسوزش

  حساس شدن-

- 
09/195 

 متغیر
- 

mg/m3 1       
 
mg/m3 002/0 

Platinum 
Metal 

 عنصر پالتین
 Soluble saltsامالح محلول    

as[pt] 

568 

- - - - -  

 پی کلرو بی فنیل ها
Poly chloro biphensls 

: رجوع شود به                   
Chlorodiphenyls 

569 

وف آشپزی به عنوان الیه پوششی ظر/ جامد
 .به کار می رود

ادم یا           -
   - -       - B1 خیزریوی

ترکیبات حاصل از تجزیه تترا        
 فلورواتیلن

Poly tetrafluoroethylene 
decomeposition 

products 
1000≅ (C – C)n n 

TEFLON,Algoflon, 
floun tetran 

570 

 مصارف ساختمانی/ جامد

 تحریک          -
 وسوزش

 تهاب پوست ال-
- - 

- 
 
 
 

mg/m3(e) 10   
 
 
 

 Portlandسیمان پورتلند    
cement 

1%quartz Gement 
;Hydraulic cement; 
Prothand cement silicate

≤ (containing 

571 

ساخت صابون مایع و به عنوان ماده / جامد
ثابت کننده برای چوب، عامل رنگ بر و 

 یها و عکاسی و چاپجالبر و در آبکار

 تحریک          -
 وسوزش

  سوختگی-
- 10/56    mg/m3 2 

C 
 

Potassium hydroxide 
 572 [KOH]هیدروکسید پتاسیم

- - - -      - -    
 رسوب سیلیس

Precipitated silica 
 رجوع شود به سیلیس آمورف

573 

به عنوان سوخت و / گاز قابل انفجار
 استفاده در سنتز مواد آلی و مبردها

     ppm  1000 - 09/44 -  خفگی-
 propane [C3H8]پروپان

Bottled gas ;Dimethyl 
methane ;n/propane 

propyl hydride 

574 

واسط ساخت مواد آلی شیمیایی از / جامد
قبیل قارچ کش ها، حشره کش ها، رزین ها، 

 رنگ ها

 نئوپالزی

رشد غیر طبیعی (
 )سلولها

A3 14/122       - -   

 Propane پروپان    سولتون
sultone 

[C3H6OS] 
1/2 oxa throlane 
2/2/dioxide; acid sultone 

3/Hydroxy/1 

575 
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٢٠٦ از ٩۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 

تحریک و       -
 سوزش

 سرطان
SKIN 09/60 ppm  250 ppm  200   

n- پروپانول)n-پروپیل الکل( 
n-propanol (npropyl 

alcohol) 
576 

در صنعت فوالد، ضدخوردگی، مقاوم / مایع
گندزدایی خاک و واسطه کننده حالل ها، 

 شیمیایی

تحریک و       -
 سوزش

 کبد -

 کلیه

SKIN 06/56 - ppm  1       
 الکل پروپارژیل

Propargyl alcohol 
[HC=CCH2OH] 

2/propyn/1/ol 

577 

به عنوان ماده (مایع بی رنگ با بوی شیرین 
استریل کننده برای پالسما واکسنها، بخیه ها 

د و ابزارهای جراحی به عنوان ماده ض
عفونی کننده در محیط های بسته و در 

سنتزهای آلی و به عنوان ماده اولیه در تولید 
 اسید اکریلیک و استرها

 تحریک و         -
 A3 06/72 سوزش

- 
 
 
 
 
 

ppm  5/0      
 
 
 
 
 

  پروپیوالکتون–بتا 
B- propiolactone 

[C3H4O2] ;BPL 
;Hydroacrylic acid beta 
lactone ; 3/Hydroxybeta 
lactone ;3/Hyroxy 
propionic acid beta 
lactone ;2/oxetanone 

;3/propio lactone 

578 

 ضد – داروهای پوستی –ضد کپک / مایع
 قارچ

عامل نگهدارنده غالت و براده / علف کش
چوب، در تهیه نرم کننده، طعم دهنده، 

خوشبوکننده، داروها و در آبکاری، 
 پالستیک سازی، صنایع غذایی

 تحریک          -
 شوسوز

- 08/74 - ppm  10      
 اسید پروپیونیک

Propionic acid 
[CH3CH2COOH] 

579 

 A3 24/209  کلنرژیک- )کاربامات(حشره کش / جامد

- 
 
 
 
 

mg/m3 5/0    
 
 
 
 

 Propoxurپروپوکسور
O- Iso propoxy Phenyl -
N-Methyl Carbamate, 2- 
Isopropoxyphenyl -N-

Methylcarbamate 
2-(1- Methyl – ethoxy) 
– Phenol Methyl 

carbamate 

580 

حالل برای استرهای سلولز، رزین ها / مایع
و پالستیک در خوشبوکننده ها و طعم 

 دهنده ها و در سنتز مواد آلی

 تحریک          -
 وسوزش

- 13/102 

ppm  250-
STEL 

 
 
 
 
 

ppm200 
 
 
 
 
 
 

n-  پروپیل استاتn-Propyl 

acetate 

[CH3 CH2 CH2 OH] 

Propanol ;n/Propanol: 
Ethyl Carbinol propyl 

alcohol 

581 

گاز بی رنگ و قابل اشتعال، افزودنی به 
بنزین و در ساخت پالستیک نظیر پلی 

 پروپلین و اکریلونیتریل

 Propyleneپروپیلن          - - A4 08/42  خفگی-
[C3H6] 

582 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 خشکشویی، – رنگبر –حالل / مایع
اتیلن و افزودنی به بنزین، ساخت پرکلرو

  حشره کش–تتراکلرید کربن 

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 کبد -

 کلیه

A4 99/112 ppm  110 
STEL 

ppm 75 

 پروپیلن دی کلراید
Propylene dichloride 
[CH3CHCLCH2CL] 

Dichloro/1/2/Propane 

583 

با بوی نامطبوع به عنوان عامل / مایع
 پیشرانه اژدر

دستگاه قلبی و    -
 عروقی

ه عصبی  دستگا -
 مرکزی

 فقدان اکسیژن

SKIN 
A3 
BEI 

09/166 - ppm  05/0     
 پروپیلن گلیکول دی نیترات

Propylene glycol 
dinitrate [C3H6N2O6] 

PGDN 

584 

به عنوان حالل / مایع با طعم شیرین استر
 ...سلولز، آکریلیک، رنگ ها، جوهرها و

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

- 12/90 ppm  150
STEL 

ppm100 پروپیلن گلیکول 
Propylene glycol 

585 

به عنوان ماده واسط / مایع قابل اشتعال
درتولید انواع کاغذ، چرم، منسوجات و 
 داروها و نیز در تولید رزین های التکس

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

SKIN 
A3 09/57 

      - 
 
 
 
 
 

ppm  2 
 
 
 
 
 

 Propyleneپروپیلن ای مین  
imine 

[C3H7N]; 2/ Methyl 
aziridine 2/Methyl 
ethylene imine; 
Propylen imine; 
Propylene 

imin(inhibited) 

586 

/ مایع فرار قابل اشتعال با بوی شبیه به اتر
به عنوان ماده گندزدا و نیز به عنوان ماده 
واسط در تولید کف های اورتان، گلیکول 

 تپروپین دترژنتها و به عنوان سورفاکتان

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 التهاب پوست

A3 08/58 

- 
 
 
 
 

ppm  20      
 
 
 
 

 Propyleneپروپیلن اکساید  
Oxide 

[CH3CHOCH2]; 1/2-
Epoxy Propane; Methyl 
ethylen oxide; Methyl 
oxirane; propene oxide; 

1/2 Propylene oxide 

587 

به عنوان بهبود دهنده / مایع با بوی عرق
وخت موشکها و ماده بینابین درتهیه مواد س

 آلی مصنوعی

 خون -

 کبودی -

فقدان 
 )سلولی(اکسیژن

BEI 09/105 

- 
 
 
 

ppm  25      
 
 
 

n-  پروپیل نیتراتn-Prppyl 
nitrate 

[C3H7NO3] 
Nitric acid propyl ester 
Propyl ester of Nitric 

acid 

588 

- - - -     - -     
 propyneپروپین 

 به متیل استیلنرجوع شود 
589 

 حشره کش/ جامد

 التهاب پوست -

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 کبد -

 حساس شدن

A4 

345 

 )متوسط(

- 
 
 
 
 

mg/m3 5     
 
 
 
 

 Pyrethrumپیرتروم 

 با فرمول حلقوی
Pyrethrin I or II 

[C22H28O5] 
Jasmolin I or II 

[C21H30O3] 

590 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

در تقلیب الکل و به / مایع قابل اشتعال
ل در صنایع رنگ و الستیک و عنوان حال

همچنین به عنوان ماده بینابینی و حالل در 
 ساخت مواد دارویی

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکری

 کبد -

 کلیه -

 خون

- 10/70 - ppm  5       
 پیریدین

Pyridine [C5H5N] 
Azabenzene; Azine. 

591 

جامد کریستالی، که در دمای معمولی اتاق 
در مجاورت هوا . به صورت بخار است

فرار بوده و به صورت بخار بی رنگ در 
 .می آید

به عنوان آنتی اکسیدان در صنایع عکاسی، 
در الستیک، رنگ، چربی و روغن، در مواد 

 آرایشی و دارویی

- - -         - - 
 پیرو کاتکول

Pyrocatechol 
 رجوع شود به کاتکول

592 

در تولید شیشه و آجر سیلیسی، در / جامد
ره، به صورت سیلیس پودر شده در خمپا

رنگ ها، ظروف چینی، صابونها، به صورت 
کوارتز مصنوعی خالص در ترکیبات 

 الکترونیکی

- - -         - - 
 Quartzکوارتز 

 رجوع شود به سیلیس متبلور
593 

جامد کریستالی زرد رنگ با بوی نافذ و 
به عنوان ماده / تحریک کننده شبیه به کلر

روکوئینون و در ساخت واسطه در هید
رنگ ها، قارچ کش ها و به عنوان عامل 
اکسید کننده، و به عنوان ماده شیمیایی 

 .عکاسی

 تحریک          -
 وسوزش

  بینایی-
- 09/108 - ppm  1/0      

 کینون
Quinone [C6H4O2] 
1/4 Benzo quinine; 

594 

کریستال سفید رنگ با مزه شیرین که در 
ه رنگ صورتی مواجهه با هوا و روشنایی ب

در دباغی و عکاسی در ./ متمایل می شود
 فرمالدئید –ساخت رزین های رزورسینول 

در ساختمان تایر، در رنگ ها، مواد آرایشی، 
کرم های دارویی پوست چسب ها، در 

نئوپرن، در پمادهای ضد باکتری و قارچ 
 کش

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوست -

 خون

A4 11/110 

  ppm  20 
STEL 

 
 
 
 

ppm10 
 
 
 
 
 

 رزورسینول

Resorcinol [C6H4O2] 

1/4/Benzoquinone; 
/Benzo quione; 1/4 
Cyclo hexa diene 

;dioxide; quinone 

595 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

فلزی به رنگ سفید نقره ای، سخت،  هادی 
در آلیاژهای رودیوم، / و چکش خوار

پالستیوم و به عنوان آستر فلزی در فیبرهای 
ت مصنوعی، در کوره های با درجه حرار

باال، در ظروف مخصوص ذوب فلز 
آزمایشگاهی، به عنوان کاتالیست در 
واکنش های آلی و معدنی تولید اسید 
نیتریک، در جالدادن اجسام صیقلی، 
اتصاالت الکتریک، ابزاری علمی و 

 جواهرات

 تحریک و      -
 سوزش

 تحریک و      -
 سوزش

 سوزش تحریک و

A4 
A4 

A4 

905/102 

 متغیر

 متغیر
 

mg/m3 1 
 

mg/m3 1 
 

01/0 mg/m3 

 
 

 رودیوم
Rhodium 

 
Metal 

 
 ترکیبات نامحلول

 
 ترکیبات محلول

596 

حشره کش، برای کنترل آفات دامی / جامد
 و نیز به عنوان یک ضد انگل انسانی

 A4  کولنرژیک-
BEI 41/394  

mg/m3 10 
 
 
 

 Ronnelرونل
[(CH3O)2P(S)OC6H2CL3

] 
o-o/Dimethyl- 
o(2/4/5/tri chloro phenyl 
phosphotioate 

;fencholrophos 

597 

در لحیم کاری، برای زدودن الیه اکسید از / 
 سطح فلز

 تحریک          -
 وسوزش

  آسم-

  حساس شدن-

- NA  

mg/m3 5 
 
 
 
 

مواد حاصل از تجزیه روزین در       
 زمان لحیم کاری

Rosin core solder 
thermal decomosition 
Products as resin acid – 

colophony 
[HCHO] 

598 

حشره کش / مد کریستالی سفید رنگجا
غیرسیستمیک با منشاء گیاهی، استفاده برای 
درختان میوه، برای کنترل پشه و آفات و نیز 

 بر روی صیفی جات برای کنترل آفات

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

A4 41/391  mg/m3 5 
 روتنون

Rotenone (Commerical) 
[C23H22O6] 

599 

نوان براق کننده برای به ع/ جامد قرمز رنگ
 شیشه، جواهرات و سایر موارد

 تنفسی -

تجمع آهن در 
 نسوج

A4 70/159 - mg/m3 10     اکسید آهنRoung (III) 600 

مایع بی رنگ و شفاف، آتشگیر با بوی 
در فرموالسیون چسب ها / مطبوع آروماتیک

و پوشش های مورد استفاده در تولید کفش 
 .و تایر

تحریک  -
 وسوزش

اه عصبی دستگ
 مرکزی

 97میانگین -

- 
 
 
 
 

ppm  400      
 
 
 
 

 Rubberحالل الستیک    
Solvent 

 (Naphtha))نفتا(
Crude Solvent coal tar 
naphtha High solvent 

naphtha; Naphtha 

601 

 پیگمانهای –در ساخت شیشه / جامد
 سلولهای – عکاسی –سرامیک نیمه هادیها 

انیزاسیون فتوالکتریک و کاتالیست ها و لک
 الستیک

 تحریک          -
 وسوزش

- 96/78 - mg/m3 2/0    

selenium and 
compounds as Se 

 )Seبه صورت (فلز سلنیوم )1
 Selenium(آلیاژ سلنیوم      )2

alloy( 

602 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 به عنوان عایق الکتریکی گازی/ گاز
خیز ( ادم ریه      -

 )ریه
- 96/192 - ppm05/0      

برحسب (هگزا فلوراید سلنیوم      
 )ومسلنی

Selenium hexafluoride 
[sef 6] 

selenium floride 

603 

 علف کش/ جامد
 تحریک          -

 A4 13/309 وسوزش

- 
 
 
 
 

15mg/m3

=ذرات کل  
 
 
 

 

 Sesoneسزون
[C8H7C12NaO5S] 

Crag; Herbicide; SES; 
Sodium 2/4 diChloro 
Phenoxy ethyl sodium; 
2/2/4 dichloro phenoxy 

ethyl sulfate; 

604 

- - A4 -      - -    

 Silaneسیالن 

رجوع شود به تترا هیداید            
 5[as si o2]سیلیکون 

605 

نرم و حجیم که از بقایای دیاتوم ها / جامد
در زالل سازی مایعات . تشکیل شده است

در ساخت آجرهای نسوز و عایق های 
 ضد –حرارتی در بسته های ضد آتشی 

 در براق کننده فلزات در گاز -اسید
 وگرافیکرومان

 تحریک          -
 وسوزش

  پنوموکونیوز-
- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

mg/m3 10 

mg/m3  3     
 

  خاک دیاتومه–سیلیس آمورف 
Silica Amorfous 
Diatomaceous earth 

(Uncalcined) 
 ذرات قابل استنشاق

         ذرات قابل تنفس

606 

- 
 تحریک          -

 وسوزش
- - - mg/m3 10    

 Precipitatedسیلیس رسوبی    
silica 

SILICA, AMORphous. 
Precipitated silica 

607 

پودر سفید رنگ که در هنگام تولید / جامد
عنصر سیلیسیم با آلیاژهای آن ایجاد 

 .می شود

 تحریک و         -
 سوزش

  تب مکرر-
- - - 

 

mg/m3 2       

)i(  دمه سیلیسSilica Fume 608 

در ساخت لنزهای دوربین در شکل / جامد
فیبری برای تقویت پالستیک ها به کار 

 .می رود

 - 08/60 -  فیبروریوی-
 

mg/m3 1/0     
)j( 

 Sillica Fused 609سیلیس ترکیبی 

به عنوان پرکننده در رنگها، الستیک / جامد
و کاغذ به عنوان رقیق کننده حشره کش ها 
و به عنوان ماده همراه کاتالیست ها به کار 

 .می رود

 تحریک          -
 شوسوز

- - - mg/m3 10     سیلیکاژلSilica gel 610 

ساخت شیشه های / کریستال شفاف/ جامد
آب، صنایع سرامیک، لعاب و خالص سازی 
روغن ها و ترکیبات سمباده زنی و در بی 

 .رنگ سازی و تخلیص روغن ها

  فیبروریوی-

  سیلیکوزیس-
- 08/60 - 

 

)i (mg/m3 05/
0    

 سیلیس متبلور
Silica crystalline 

Cristobalite. 
611 

 در ساخت شیشه و –بی رنگ / ماده جامد
 سمباده و در رنگ ها و – سیلیس –آجر 

 قطعات الکترونیکی

  فیبروریوی-

   A3 09/60 - mg/m3(i) 1/0  سیلیکوزیس-
 Quartzکوارتز 

Crystallized silicon 
dioxide 

612 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٩٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

ماده عایق و درزبندی / کریستال/ جامد
  و آجرهای سیلیسیکوره ها

  فیبروریوی-

 - A4 08/60  سیلیکوزیس-
mg/m3(j) 05/

0     
 Tridymiteتریدیمیت 

Silica, crystalline 
613 

به عنوان / شکل میکرو کریستال کوارتز
 آلومینیم و – برنج –ترکیب جالدهنده نقره 

روی و ماده پرکننده رنگ، الستیک و 
 پالستیک

 Tripoliتریپولی   mg/m3(j) 1/0 - - -  فیبرروز ریوی-
Silica, crystalline 

614 

کریستال سوزن شکل سیاه مایل به 
 ساخت –سنتز سیلیکون / خاکستری

ترانزیستور و دیودها و نیمه هادی ها و عامل 
در آلیاژهای مانند فرو . کاهش دهنده دما

 سیلیکون

    mg/m3 10 - 09/28 -  ریه-
Silicon 

Defoamer S-10- 
 Siliconر سیلیس        پود

Powder 

615 

در ساخت ماده / کریستال شفاف/ جامد
 پوست سمباده، سرامیک و –ساینده 

 کامپوزیت

    A4 10/40 - mg/m3 10  ریه-
 سیلیکون کاریبد

Silicon carbide 
(as sic) 

616 

 در ساخت نیمه هادی ها/ گاز
 تحریک          -

 وسوزش
A4 12/32      - ppm  5   

Silicon tetrahydride 
as si H4(سیلیکون تتراهیدرید   

( 
Silane 

*Silicon (si) organo 
silicon 

617 

آینه عکاسی . ساخت جواهرات/ جامد
 مدارهای چاپی

- 
 -پوستی(حساسیت
 تحریک   -چشمی
 کننده

 )عضالنی و غشاء

 

- 
87/107 

 متغیر

-- 
 
_ 

mg/m3 1/0     
 
mg/m3 01/0    

Silver metal 
 فلز جیوه

Soluble compounds as 
Ag 

 ترکیبات محلول جیوه

618 

رنگدانه در رنگها، الستیک و صابون / جامد
 عایق – ماده روان کننده –و جالدهنده ها 

 حرارتی

       - -  پنوموکونیوز-
  - 

mg/m3(
e) 6    

 
mg/m3(

e,j) 3   

Soapstone [3 mgo-4 
sio2H2o] 

 Totalسنگ صابون      
particulate Respirable 

particulate 

619 

 کریستالی سفید رنگ/ جامد

 سنتز مواد آلی و ماده واسط آزید –بخار 
  و ساخت مواد منفجره-سرب

 تحریک          -
 وسوزش

A4 
A4 02/65 

mg/m
3  29/0=
C 

mg/m
3  11/0=

C 

 

 Sodium azideآزید سدیم 
As sodium azide 

As Hydrazoic acid 
vapor 

620 

 در صنایع -پودر کریستال/ جامد
باغی، شیمیایی و غذایی و ماده کاغذسازی د

 سفید کننده و ضدعفونی کننده

 تحریک          -
     A4 07/104 - mg/m3 5 وسوزش

 Sodiomبی سولفیت سدیم    
Bisulfite 

[NaH SO3] 
Sodium hydrogen sulfite

621 
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٢٠٦ از ١٠٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 A4 - علف کش/ جامد

13/309 

- 

- 
 
 
 
 

mg/m3 10    
 
 
 
 

دی کلرو فنوکسی    -4و2سدیم   
 اتیل

 سولفات
Sodium 2,4 –
dichoropheno xyethyl 

sulfate 
 رجوع شود به سزون

622 

 جونده کش/ پودر سفید یا بی رنگ/ جامد

سیستم عصبی   -
 مرکزی

و  سیستم قلبی
 عروقی

SKIN 02/100 

- 
 
 
 
 
 

mg/m3 15/0   
 
 
 
 
 

 فلورواستات سدیم
Sodium floroacetate 

[CH2FCOONa] 
1080 ;Compound 1080 
fratal; S.F.A; sodium 
mono fluoro acetate ; 
sodium perfluoro 

acetate 

623 

در / جامد سفید رنگ و خورنده قلیایی
/ صنایع ابریشم مصنوعی، سلوفان

 - صابون-خمیر سلولز و کاغذ-نساجی ها
 دترجنت ها، حکاکی و آب فلزکاری

 تحریک          -
 وسوزش

- 01/40 

  mg/m3 2=
C 
 
 
 

- 
 
 
 

Sodium hydroxide 
 [NaOH]یمهیدروکسید سد

 ;Caustic sodaسود سوزآور 
Iye; Soda Iye; Sodium 

hydrate. 

624 

پودر و کریستال سفید رنگ با بوی / جامد
نگهدارنده مواد غذایی / سولفور دی اکسید

  آنتی اکسیدان داروسازی–

 تحریک          -
 A4 13/190      - mg/m3 5 وسوزش

Sodium Meta Bisulfite 
[Na2S2O5] 

 متاسولفیت سدیم
Sodium pyro sulfite 

625 

پودر سفید رنگ و براق و نرم در / جامد
 -صنایع نساجی در نخ و پارچه لباس

لوازم - مواد منفجره- چسب ها-معدن
 به عنوان نرم کننده - تولید گلوکز-آرایشی

  صنایع غذایی-در دستکش های جراحی

 

 التهاب پوستی -

    A4 - - mg/m3 10 تنفسی
Starch 
 نشاسته

Amylum 
626 

اسید استارئیک و نمکهای آن به طور / جامد
وسیع در لوازم آرایشی و داروسازی مواد 

 روان کننده در الستیک و -افزودنی به غذا
حتی به عنوان ماده آب بندی کننده کاربرد 

 .دارند

 تحریک          -
    mg/m3 10 - متغیر A4 وسوزش

Stearates 
[CH3(CH2)16COOH] 

 استئارات ها

 )بی حیوانیمشتقات چر(

627 

در شارژ باطری بیش از / گاز قابل اشتعال
به عنوان قارچ کش و . حد استفاده می شود

 در صنایع نیمه هادی

 تحریک          -
 وسوزش

  خون-
- 78/124 

- 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 

Stibine 
[SbH3] 
 استیبین

Antimony hydride 
;Antimony trihyride 

;Hydrogen Antimonide 

628 

 -رقیق کننده رنگها/  بوی شبیه نفتمایع با
پوشش ها و واکس ها، چربی بر و تمیز 

 کننده سطوح

 تحریک          -
 وسوزش

  خواب آلودگی-

  کلیوی-

- 00/140 - ppm  100      
 Stoddardحالل استودارد     

solvent 
Mineral spirits 

White spirits 

629 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جامد زرد رنگ، مهارکننده خوردگی به 
  آبکاری فلزعنوان محافظ فلز،

   A2 61/203 - mg/m3 0005/0 )تنفسی( سرطان-
 کرومات استرانسیوم

Strontium chromate 
SrCro4 

630 

 در غالت سمی و -جونده کش/ جامد
طعمه سگ و سایر حیوانات و در پزشکی 

 .سم مرگ موش است

سیستم عصبی      
 مرکزی

- 40/334 - mg/m3 15/0   

Stry chnine 
[C21H22N2O2] 

 رکنیناست

به نام سم موش در ایران مشهور       
 است

631 

 کاربرد -مایع روان و زردرنگ با بوی تند
وسیع در ساخت پالستیک های پلی 

استایرن، پوشش های محافظ، رزین های 
کوپلیمر با اکریلونیتریل و بوتادین و به 

 عنوان ماده بینابین شیمیایی

 سمیت عصبی -

 تحریک و      -
 سوزش

سیستم دستگاه 
 یعصبی مرکز

- A4 
BEI 16/104 

ppm  40 
 
 
 
 

ppm  20     
 
 
 
 

Styrene.monomer 
[C6H5CH] 
 منومراستایرن

Pheyl ethylene 
,Ethylene Benzene; 

Styrol ;Vinyl Benzene 

632 

 با رنگ شن و نرم/ پودر

 تحریک          -
 وسوزش

  تنفسی-

  حساس شدن-

- - 

-  mg/m3 
00006/0=C 

 
 

- 
 
 
 

 Subtilisinsسوبتلیزین
Proteolytic enzymes as 
100% pure crystalline 
enzyme proteolytic 
Enzymes of Bacillus 

subtilis 

633 

جامد کریستالی سخت و سفید رنگ و یا 
به عنوان شیرین کننده / پودر یا مزه شیرین

غذا، در تخمیر اتانول و سایر الکل ها در 
صنایع داروسازی به عنوان نگهدارنده در 

الستیک و ساخت جوهر صنایع سلولز و پ
 و صابون های شفاف

 A4 30/342  تنفسی-

- 
 
 
 

mg/m3 10    
 
 
 

 Sucorseسوکروز
(alpha-D-Glucosido) -

beta-D-
fructofurAnoside 

beta-D-fructofuranosyl 

634 

- 

 تحریک          -
 وسوزش

  خون-
- 38/364 

- 
 
 

mg/m3 5     
 
 

 متیل سولفومتورون
Sulfomenturon 

(4,6-dimethyl-2-
Pyrimidinyl) 

aminol carbonyl) 
amino)sulfonyl) benzate 

635 

فرموالسیون تدخینی آن / مایع با بوی سیر
برای کنترل آفات در گلخانه استفاده 

 .می شود

 متوقف کننده -
 کولینستراز

SKIN 
A4 
BEI 

30/322 - mg/m3 1/0    
Sulfotepp 

 (TEDP)سولفوتپ
[(C2H5)4P2S2O5 

636 

 آلوده کننده –مایع با بوی آزاردهنده گاز یا 
 -هوا موجود در اطراف کوره های ذوب

 – مصرف در کاغذسازی -نیروگاه ها
 به عنوان نگهدارنده مواد غذایی –پاالیش 

 و عامل احیاءکننده

 تحریک          -
     A4 07/64 ppm  5 ppm  2 وسوزش

Sulfur dioxide 
[SO2] 

 دی اکسید گوگرد
637 

ابزار برقی گاز ردیاب در گاز عایق در / گاز
 وسایل تهویه

     ppm  1000 - 07/146 - خفگی
Sulfur hexafluoride 

 سولفور هگزا فلوراید
Sulfur hexa fluoride 

638 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

استفاده بسیار وسیعی در / مایع خورنده
صنایع دارد خصوصاً در ساخت کود 

 - آبکاری، باطری های اسید-پاالیش نفت
 سربی و صنایع شیمیایی

تحریک  -
 وسوزش

 )تنفسی(سرطان
A2 08/98 

mg/m3 3 
 
 
 

mg/m3 1    
 
 
 

 اسید سولفوریک
Sulfuric acid[H2SO4] 

Az designation refers to 
Sulfuric acid contained 

in 
Strong inorganic acid 

mists 

639 

الستیک سازی / مایع روان با بوی نافذ
 صنایع چوب، -ساخت مواد شیمیایی

 راج طال استخ–نساجی 

 تحریک          -
 وسوزش

- 03/135 
     ppm  1/0

=C 
- 

 سولفور منوکلراید
Sulfur mono chioride 

[S2C1] 
Sulfur subchloride 
Sulfur subchloride 

Thiosulfurous 
dichloride 

640 

به صورت محلول فرعی هنگام / گاز یا مایع
تهیه سولفور هگزا کلراید ایجاد می شود و 

 .تولید تجاری ندارد

 تحریک          -
 وسوزش

  خفگی-
- 11/254 

ppm       01/0 
=C 

- 

Sulfur penta fluoride 
[S2F10] 

 سولفور پنتافلوراید
Disulfur deca fluoride 

Sulfur deca fluoride 

641 

گاز خورنده با بوی شبیه به دی اکسید 
به عنوان عامل فلوراسیون در / سولفور

 ساخت دافع روغن و آب

 تحریک          -
 وسوزش

- 07/108 ppm       01/0=
C 

- 

Sulfur tetrafluoride 
[SF4] 

 سولفور تترافلوراید
Tetra fluorosulfurane 

642 

 مبارزه با موریانه چوب/ گاز

 تحریک          -
 وسوزش

 سیستم دستگاه -
 عصبی مرکزی

- 07/102 ppm  10 ppm  5     

Sulfuryl floride 
[SO2F2] 

 سولفوریل فلوراید
Sulfur difluride oxide 

643 

آفت کش / با بوی سولفید و یا فسفر/ مایع
فسفره انتخابی جهت مبارزه با بید و 
 –حشرات و همچنین جهت آفات یونجه 

 بادام – گوجه فرنگی - تنباکو- غالت-پنبه
زمینی و آفت کش اختصاصی و کرم 

 چغندر

 A4  کولنرژیک-
BEI 13/322 

- 
 
 
 

mg/m31      
 
 
 

 Sulprofosسولپروفوس
[C12H19O2PS3] 

O/Ethyl 0/[4/(methyl 
thio) phenyl] 

S-propyl phosphro 
dithioate. 

644 

عایق برای دیوار و سقف و / الیافی/ جامد
پالستیک مصالح / تأسیسات، صنایع نساجی

 - عایق حرارتی- ساخت طناب-ساختمانی
 سرامیک - تشک- پتو-عایق های اکوستیک

 ...سازی و

تحریک و       -
 سوزی

ریک و تح -
 سوزش

تحریک و  -
 سوزش

تحریک و  -
 سوزش

تحریک و  -
 سوزش

 
 

A4 
A4 
A3 
A3 
A3 

A3 

- 

شامل الیافی 
که طول آن 

 5بزرگتر از 

میکرون و 
 قطر آنها

 3کمتر از 
 است میکرون

F/CC 1 
 
 
 

mg/m3 5 

F/CC 1 

F/CC 1 

F/CC 1 

F/CC 1 

 الیاف شیشه ای مصنوعی
Synthetic vitreous fibers 

 
Continuous filament 

glass fibers 
Continuous filament 

glass fibers 
Glass Wool fibers 
Rock Wool Fibers 
Slag Wool Fibers 

Special purpose glass 
fibers 

645 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- - - -    - -   
 Systoxسیتوکس 

 رجوع شود به دمتون
Demton 

646 

 علف کش سیستمیک/ جامد
 تحریک          -

 وسوزش

 
A4 49/255 - mg/m3 10    

2.4.5-T[C8H5C13O3] 
2/4/5 Trichloro phenoxy 

acetic acid 
تری کلروفنوکسی استیک  / 2/4/5

 اسید

647 

   A4 -     - mg/m32  تنفسی- صنایع آرایشی/ جامد
 

Talc (containing no 
asbestosfibers) 

 )بدون آزبست(تالک 
[Mg,Fe)3Si4O10(OH2)] 

648 

 - رنگ- سرامیک-صنایع آرایشی/ جامد
 - الستیک پوشش سقف-تیک پالس-کاغذ

 حشره کش ها و اجسام نسوز

  تنفسی-

  آزبستوزیس-
- -  

mg/m3 2 
RESPIRAB

LE 
 
 
 

Talc(containing 
asbestos 

) حاوی الیاف آزبست     (تالک   
fibers 

 مراجعه شود به آزبست
AGALITE-

ASBESTINE 
EMTAL S % 

MUSSOLINITE 

649 

ورقه های آبی رنگ / جامد پودر سیاه رنگ
ورت پولیش خوردن شمشهای فلزی و درص

 -سفید، صنایع باطری الکتریکی و شیمیایی
 - مدارهای الکترونیک-پاالیش و ذوب
 اشعه لیزر -پیزوالکتریک-صنعت اپتیک

 صنایع الکتریکی

 تحریک          -
 وسوزش

  تنفسی-

 تحریک          -
 وسوزش

  تنفسی-

- 

- 
95/180 

90/441 
- mg/m3 5     

 )Taبه صورت (تانتال 
Tantalum metal and 

Oxide dusts asta 
650 

- - - -        - - 

TEDP; Sulfotep 
Asp 47-TETRA Ethyl 

ester Thlotepp- 
 رجوع شود به سولفوتپ

Dithlo TEP - Dithlone 

651 

کریستال سفید نقره ای یا پودر / جامد
به عنوان / خاکستری تیره متمایل به قهوه ای

تیک  آهن و فوالد در الس-افزودنی به مس
سازی شیشه و سرامیک و دماسنجهای 
الکتریکی و باطری سازی و درصنعت 

 .صنایع نیمه هادی

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

- 60/127 - mg/m3 1/0    

Tellurium and 
compounds except, 
hydrogen telluride as Te 

تلور و ترکیبات آن بجز              
 هیدروژن تلوراید

652 

زی سنگ فرآورده جنبی پرعیار سا/ گاز
 معدن

 تحریک          -
 وسوزش

- 61/241 - ppm  02/0     

 تلوریوم هگزا فلوراید
Tellurium hexafluoride 

 Teبرحسب 
Tellurium – 

hexafluoride 

653 

کریستال و گاهی مایع ویسکوز قهوه / جامد
ای، الروکش غیر سیستمیک مورد مصرف 

 در کنترل مگس پشه و سایر حشرات

متوقف کننده       
 ازکولینستر

Skin 
A4 
BEI 

46/466 - mg/m3 10    
 Temephosتمفوس 

ABAT-BIOTHION 
NEphis-NIMITOX 

654 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 SKIN  کولنرژیک- کنترل گزندگان/ با بوی مطبوع/ مایع شفاف
BEI 20/290 - mg/m3 05/0    

 TEPPتتراتیل پیروفسفات
[(C2H5)4P2O6] 

BLADAN-FOSVEX-
DIFOSFAAT 

TETRA ETHYL 
Pyrophosphate 

655 

کریستال و یا پودر سفید رنگ با / جامد
بوی اسیدی خفیف در تولید استرهای پلی 

ترفتالیک اسید به منظور ساخت فیلم و 
ورقه های پالستیک به کار می رود و 

همچنین به عنوان معرف در تعیین قلیائیت 
به عنوان ماده افزودنی . پشم به کار می رود

 به خوراک ماکیان

      mg/m3 10 - 13/166 -  تنفسی-

 اسید ترفتالیک
Tetraphthalic acid 

Acid tetraphtalique 
P-Benzenedicarboxylic 

acid 

656 

به عنوان ذخیره کننده گرما و انتقال / جامد
آن ماده همراه رنگ در نساجی ها و به 

 عنوان ماده بینابین در تولید مواد روان کننده

 تحریک          -
 وسوزش

- 31/230 
   mg/m3 5

=C 
- 

 Terphenylsترفنیل ها 
Dlowax OM ,Delowaxs 

Diphenyl benzene 
657 

به عنوان / بی رنگ با بوی اتر مانند/ جامد
خنک کننده و همچنین به عنوان حالل و 
کنترل کننده خورندگی نگرانی های اخیر 
زیست محیطی باعث کاهش مصرف این 

 .ماده شده است

  کبدی-

  خون-
- 83/203 

- 
 
 
 
 
 

ppm  500  
 
 
 
 
 

دی -2-2تتراکلرو     -1-1-1-2
 فلورو اتان

 
1/1/1/2/Tetra chloro 
2,2 difluoro ethane. 

1,1- Dfluoro-1,2,2,2- 
tetra chloroethane, CFC 

11 za 

658 

/ مایع و جامد بی رنگ با بوی کافور مانند
 در خشک شویی ها -به عنوان خنک کننده

  در صنعت پالستیک و-برای لکه گیری
 –پلی مر به عنوان عامل استخراج حالل 

 کنترل کننده خوردگی

  دستگاه عصبی    -
 مرکزی

خیز ( ادم ریه-
 )ریه

- 83/203 - ppm  500       

دی -2-1تتراکلرو     -1-1-2-2
 فلورو اتان

1/1/1/2/Tetra chloro 
1,2 difluoroethane. 

659 

 روان با بوی – سنگین –بی رنگ / مایع
ل در فرآیندهای به عنوان حال/ شیرین

 به عنوان واسطه –استخراج و پاکسازی 
 در تولید تری کلرو اتیلن و –شیمیایی 

 تتراکلرو اتیلن

 کبدی -

دستگاه  -
 مرکزی عصبی

 دستگاه گوارشی

SKIN 
A3 86/167 - ppm  1        

 تتراکلرواتان-1-1-2-2
1/1/1/2/Tetra 

chloroethane 
660 

مایع بی رنگ و شفاف با بوی اتری به 
عنوان حالل در خنک شوی ها فرآیند 

نساجی و نیز به عنوان یک حالل معمولی 
 چسب ها و -در پوشش های رزینی

 ...جوهرهای چاپ و

 تحریک          -
 وسوزش

 دستگاه مرکزی -
 عصبی

- - - -         

 تتراکلرواتیلن
Tetra chloroethylen 

Perchloroethylene 
1,1,2,2-

TETRAChloroethylene 
Caubon bichloride 

 رجوع شود به پروکلرواتیلن

661 

- - - -         - - 
 تتراکلرو متان

Tetra chloromethalene 
 رجوع شود به کربن تتراکلرید

662 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

بی رنگ متمایل به زرد با بوی / جامد
 در -در مواد عایق کننده الکتریکی/ معطر

 چوب و کاغذ و به عنوان ماده -نساجی ها
و نرم کننده ها افزودنی در روغن های برش 

 به عنوان جزیی از ترکیبات رزین یا پلیمر

       mg/m3 2 - 96/265 -  کبدی-
 تترا کلرو نفتالین

Tetra chloromethalene 
Halowax 

663 

مایع بی رنگ و گاهی قرمز نارنجی یا آبی 
افزودنی به سوخت ها / رنگ با بوی نامطبوع

 جهت باالبردن درجه اکتان

 دستگاه عصبی     -
 کزیمر

SKIN 
A4 45/323 - mg/m3 1/0     

Tetraethyl lead as pb 
(TEL) 

TETRA 
ETHYLPLUMBIUM 

 )برحسب سرب(تترا اتیل سرب 

664 

 SKIN کولینرژیک  -
BEI 

20/290 - mg/m3 05/0    
 

Tetraethyl 
pyrophosphat(TEPP 

 (تترا اتیل پیرو فسفات
665 

   A3 20/100 -  ppm 2 کبدی و کلیوی -
Tetrafluoroethylene  

 تترا فلورو اتیلن
  

666 

- 

تحریک ریوی، اثر   
یر روی سیستم      
عصبی مرکزی،     
اثرات کبدی و       

 کلیوی

SKIN 
A3 

10/72  ppm 100    ppm 50   
Tetrahydrofuran  

 تترا هیدرو فوران
 

667 

- 

اثرات کبدی، اثر     
روی سیستم        
عصبی مرکزی، اثر   

 روی وزن بدن

A4 56/190 - mg/m3 2      

Tetrakis(hydroxymethyl) 
phosphonium salts 
tetrakis (hydroxy 
methyl)phosphonium 

chloride  
، )هیدروکسی متیل   (ننرا کیس   

نمکاهای فسفونیوم، کلرید         
 فسفونیوم

 

668 

  SEN 
A4 

26/406 - mg/m3 2      

Tetrakis(hydroxymethyl) 
phosphonium sulfat 

، )یلهیدروکسی مت   (ننرا کیس   
 سولفات فسفونیوم

  

669 

مایع بی رنگ و برخی مواد آبی نارنجی 
یک / متمایل به قرمز با بوی بسیار نامطبوع

 ماده افزودنی برای بنزین

 دستگاه مرکزی    -
   Skin 33/267 - mg/m3 15/0 عصبی

 
Tetramethyl lead as 

pb 
تترامتیل سرب                   

PLUMBANE 
Tetramethyl lead 

 

670 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠۶ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 تجزیه حرارتی در هنگام محصول/ جامد
 تولید فوم وینیل

 دستگاه مرکزی    -
 Skin 20/136 عصبی

- 
 
 
 
 
 

ppm  5/0       
 
 
 
 
 

 تترامتیل سوکسینو نیتریل
Tetra methyl 

succinonitrile 
BUTANEDINITRILE 

TETRAMETHYL 
TETRAMETHYLBUT

ANE 
DINITRILE 

671 

استفاده به عنوان عامل اکسیداسیون / مایع
ت موشک و همچنین ماده منفجره در سوخ

 و افزودنی به گازوئیل
 A2 04/194 - ppm  005/0      

تترانیترومتان
Tetranitromethane 
Methane, tetranito 

TNM,UN1S10(DOT) 

672 

استفاده به عنوان سبک / کریستال سفید
 کننده آب و تمیزکننده فلزات

 تحریک          -
 وسوزش

 تحریک -
 وسوزش

- 
94/265 

 
- mg/m3 5       

 تتراسدیم پیروفسفات
Tetrasodium 

Pyrophosphate 
 Anhydrideبی آب

 Decahydrateآبدار

673 

ماده منفجره استفاده / کریستال بدون رنگ
 در چاشنی بمب ها

 تحریک          -
 وسوزش

  کبدی-

  التهاب پوستی-

- 15/287 - mg/m3 5/1    

 Tetrylتتریل 
2,4,6-TETRYL 

2,4,6-TRINTROPhenyl- 
N-

METHYLNITRAMINE 

674 

 خیلی نرم به رنگ آبی -فلز سنگین 
 کمرنگ براق ذوب می شود

 به عنوان -به صورت سولفات تالیوم
 فلزی نیمه - سوسک کش-مورچه کش

 آلیاژی -رسانا که در صنایع همراه با جیوه
برای تهیه سویچ ها است در سلول های 

 در - سیستم های نوری-فتوالکتریک
  ایترمومترهای شیشه

تحریک و       -
 سوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

سیستم قلبی و 
 عروقی

SKIN 
37/204 

 متغیر
- mg/m3 1/0    

Thallium elemental and 
Soluble compounds. As 

Ti 
 تالیوم و ترکیبات محلول آن

675 

پودر خاکستری روشن تا قهوه ای روشن با 
 موارد استفاده به عنوان -بوی مالیم معطر

 در فشار باال و پایین جهت آنتی اکسیدان
 نئوپیرن -تهیه پلی اتیلن های پلی پروپلین ها

 )مصنوعی(و سایر الستیک های سینتیک 

  کبدی-

  کلیوی-
- 52/358 - mg/m3 10    

تری بوتیل   -6( تیو دی        4و4
 )متاکرزول

4/4'-Thiobis 
(6-tert-butyl-m-cresol) 

[C22H30O2S] 

676 

بوع موارد مایع بدون رنگ با بوی نامط
در صنایع دارویی تیوکلیگالنها : استفاده

 تثبیت -محلول های فرزنی و مواد زاینده مو
 .کننده وینیل

تحریک  -
 وسوزش

 تنفسی

Skin 
       ppm  1 - 12/92 پوست

 اسید تیوگلیکولیک
Thioglycolic acid 

[C2H4O2S] 
2-MERCAPTOACETIC 

ACID 
2-THIOGLYCOLIC 

677 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠٧ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 کمرنگ یا قرمز با بوی مایع بی رنگ تا زرد
 خفه کننده

 -در سنتز علف کش ها: موارد استفاده
 ویتامین ها و رنگرزی و در -داروها

 باطری های لیتیومی

 تحریک          -
 وسوزش

- 98/118 
)سقف    (

ppm 1 
- 

 تیونیل کلراید
Thionyl Chloride 

[SOCL2] 
SULFINYL chloride 

SULFUROUS 
Dichloride 

678 

 زرد کمرنگ موارد پودر سفید رنگ یا
 - قارچ کش-در ساخت الستیک: استفاده

 -حشره کش و ضدعفونی کننده بذر
افزودنی برای روان کنندگی روغن، ماده 
 ضد حشره برای محافظت درختان و بوته ها

تحریک  -
 وسوزش

 تولید -تناسلی
 مثلی

A4 44/240 - mg/m3 1     

 تیرام
Thiram [C6H12N2S4] 

Disulfide, 
bis(dimethylthino 

Carbamoyl) 

679 

 فلز نقره ای سفید و نرم

 – آلیاژ با سایر فلزات –لحیم کاری : کاربرد
 جهت افزایش سختی

بیماری ناشی    -
 از قلع

بیماری ناشی    -
 از قلع

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 سمیت ایمنی -

 سوزش تحریک و

SKIN 
A4 

69/118 

 متغیر

 متغیر

 
- 

- 
 
- 

 

 
 

mg/m3 2  
 

mg/m3 2  
 

mg/m3 1/0  
 
 

 Tinفلز قلع
Metal 

Oxide & inorganic 
compounds 

Except tin hydride as sn 
Organic compounds as 

sn 

680 

 غیر قابل احتراق/ جامد

پیگمانهای :  موارد استفاده-کریستال سفید
 پیگمان و پرکننده برای – براق کننده -رنگ

کاغذ به عنوان افزودنی در تولیدات پلی 
  کاتالیست-ولیدات الکترونیک ت-مر

 A4 90/76  ریوی-

- 
 
 
 
 

mg/m3 10      
 
 
 
 

 Titaniumاکسید تیتانیوم   
dioxide 

[Tio2] 
 رنگ سفید در رنگ سازی

Anatase 
Rutile ; Titanium oxide; 

Titanium peroxide. 

681 

  قرمز-کریستال یا پودر سفید

در ) زرد(در صنایع رنگ : موارد استفاده
 جزیه شیمیاییروش های ت

 کبدی -

 کلیوی -

 خون

SKI
N 

A3 
28/212 - -         

  تولیدین–اورتو 
O-Tolidine 

[C6H3(CH3)NH2]2 
3/3 Di methyl benzedine

682 

مایع فرار با بوی هیدروکربنهای معطره با 
 - حالل رنگ ها-قابلیت اشتعال زیاد

 - رزین ها-فرموالسیون الستیک و روغن
ستفاده در صنایع  رنگ های مورد ا-چسب ها

  دترژنها و عایقها-نساجی

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

Skin 
A4 
BEI 

13/92 

   - 
 
 
 

ppm  50    
 
 
 

 Tolueneتولوئن
[C6H5CH3] 

Toluene; Methyl-
Benzene;Methyl- 

Benzol; phenyl-methane 

683 

مایع بدون رنگ تا زرد کمرنگ با بوی تند 
لی تلخ موارد استفاده در پالستیک های پ

اورتان در کشتی سازی به عنوان روکش 
 در عایقکاری، مبل سازی و –پلی اورتان 

 بسته بندی

 حساس شدن -

 A4 15/174 سوزش تحریک و

ppm  02/0 
 
 
 
 

ppm  005/0 
 
 
 
 

  دی ایزوسیانات-4-2تولوئن 
Toluene -2-4-

diisocyanate 
(Tdi) 

2,4-DiisocyANATO-1- 
METHYL BENZENE 

2,4-DIISOCYANATO 
TOLUENE 

684 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١٠٨ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 که به سرعت در -مایع زرد رنگ روشن
ماده / برابر هوا و روشنایی تیره می شود

واسط در ساخت انواع رنگهای منسوجات 
 . داروسازی و آفت کش ها- الستیک–

 فقدان اکسیژن -

 کلیوی
SKIN 

A3 
BEI 

15/107 

- 
 
 
 
 
 

ppm  2        
 
 
 
 
 

  تولوئیدین–اورتو 
O-Toluidine 

[CH3C6H4NH2] 
O/Amino toluene;2-

/Amino 
Toluene;1/methyl 

2/Amino Benzene 
O/methyl aniline; 

2/methyl aniline 
2/met 

685 

ماده واسط در ساخت انواع / مایع بی رنگ
رنگ های منسوجات و سایر عوامل 

 شیمیایی

 فقدان اکسیژن -

 کلیوی
SKIN 

A4 
BEI 

15/107 

- 
 
 
 

ppm  2        
 
 
 

 m-Toluidine تولوئیدین–متا 
3-AMINO-1-METHYL 

BENZENE 
4-AMINOPHENYLM 

ETHANE 
3-AMINOTOLUENE 

686 

ماده واسط در ساخت انواع رنگ های /جامد
 منسوجات و سنتز مواد شیمیایی آلی

 فقدان اکسیژن -

 کلیوی
Skin 
A3 
BEI 

15/107 

- 
 
 
 

ppm  2        
 
 
 

 P-Toluidine تولوئیدین–پارا 
1-AMINO-4-METHYL 

BENZENE 
4-AMINO-1-METHYL 

BENZENE 
4-METHYL ANILINE 

687 

- 
 دستگاه عصبی     -

 مرکزی

SKIN 
A4 
BEI 

-   - ppm  50     
 Toluol تولوئل

METHYL BENZOL 
 رجوع شود به تولوئن

688 

حشره کش با بوی ترپن در مبارزه / جامد
 با آفات محصوالت کشاورزی به ویژه پنبه

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 التهاب پوستی

Skin 
A4 

- 

11/110 
mg/m3 1 

STEL 
mg/m3 5/0 

 Toxapheneتوکسافن
chlorinated camphene 

689 

 الک ها و -حالل استرهای سلولز/ مایع
صمغ های طبیعی و در ساخت پالستیک و 

 رزین های وینیل

تحریک  -
 وسوزش

 کولنرژیک

A3 
BEI 32/266 - ppm  2/0       

 تری بوتیل فسفات
Tributyl phosphate 

Butyl phosphate 
TRI-n- Butyl phosphate 
TRIBUTIL FOSFATO 

690 

به عنوان دارو در سنتز / جامد کریستالی
مواد آلی، به عنوان یک ماده جهت 

 تشخیص آلبومین و در ساخت علف کش ها

 تحریک          -
 اسید تری کلرو استیک        A3 39/163 - ppm  1 وسوزش

Trichloroacetic acid 
691 

مایع بی رنگ و پایدار در درجه حرارت 
 ماده سیال دی –اطاق با بوی دی کلروبنزن 

الکتریک و روان کننده به عنوان حشره کش 
 و در سنتز مواد آلی

 تحریک          -
 وسوزش

- 46/181 ppm     5=C ppm  1 
 و تری کلروبنزن4و2و1

1,2,4- Trichlorobenzene 
1,2,4- Trichlorobenzene 

692 

- - - -       - -   
  تری کلرو اتان1و1و1

1,1,1, Trechloro ethane 
 .به متیل کلروفرم رجوع شود

693 
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٢٠٦ از ١٠٩ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 در تولید – بی رنگ با بوی شیرین -مایع
 به عنوان حالل برای -وینیل کلراید

 مومها و روغن ها و - رزین ها–چربی ها 
 محصوالت دارویی

سیستم عصبی   -
 مرکزی

 کبدی

A4 
SKIN

41/133 

- 
 
 
 

ppm  10       
 
 
 

  تری کلرو اتان2و1و1
1,1,2, Trechloro ethane 

Ethane trichloride 
Beta-trichloroethane 

 

694 

بی رنگ با بوی شیرین شبیه به / مایع
به عنوان حالل در چربی گیری / کلروفرم

بطور محدود در جراحی ها به عنوان بی 
هوش کننده و نیز به عنوان ماده استخراج 

 فرآیندهای تولید مواد غذاییکننده در 

سیستم عصبی   -
 مرکزی

 سردرد -

 کبدی

A5 
BEI 40/131 

100ppm 
 
 
 
 

ppm 50  
 
 
 

 تری کلرواتیلن
Trichloroethylene 

1,1,1- Trichloro 
ethylene 

1,1-Dichloro-2-
Chloroethylene 

695 

در / مایع یا گاز بی رنگ با بوی شبیه اتر
ن مبرد  به عنوا–تولید کف پلی اورتان 

حرارت حالل و در درمان بیماری آسم به 
عنوان گشاد کننده ریه به همراه کورتیکو 

  عامل تخریب الیه ازون-استروئیدها

سیستم قلبی     -
 وعروقی

سیستم عصبی 
 مرکزی

A4 38/137   ppm  1000=
C 

-   

 تری کلروفلورومتان
Trichloro 

Fluoromethane 
Fc 111.Freon 111 

Fluoromethane 

696 

به عنوان یک ماده / ایع با بو و مزه شیرینم
ساخت (خام در صنعت شیمی 

 در رزین -در تخمیرها) فلوئروکربنها
 به عنوان حالل در صنایع –پالستیک 

داروسازی و یک ماده بیهوش کننده استفاده 
 .می شود

- A2 
- 38/119 - ppm  10      

 تری کلرومتان
Trichlorometane 

Meth nyl trichloride 
 رجوع شود به کلروفرم

Formyl 
trichloride,methane 

Trichloride 

697 

 در نرم کننده ها و -جامد با بوی آروماتیک
 در ساخت عایق سیم برق

     SKIN 51/231 - mg/m3 5  کبدی-
 تری کلرونفتالین

Trichloro naphthalene 
Halowax – Seekay wax 

698 

به / مایع چرب با بوی تند و اشک آور
 بذرکش، – حشره کش –قارچ کش : عنوان

در جنگ دوم جهانی به عنوان گاز جنگی 
 .به کار رفته است

- A4 
- 39/164 - ppm  1/0      

 تری کلرو نیترو متان
Trichloro methane 

;chloropicrin 
Trichloro Nitro Methane 

 رجوع شود به کلروپیکرین
ACQUINITE, chloro 

FORM 

699 

به عنوان یک ماده /  احتراقمایع قابل
بینابینی در تولید پلیمرهای مایع پلی 
سولفون و در کلروپروپن و در سنتز 

 هگزافلوروپروپیلن

 کبدی -

 کلیوی
SKI
N 

A3 
43/147 - ppm  10      

  تری کلروپروپان3و2و1
1/2/3, Trichloroprapane 

allyl Trichloride 
GLYCEROL 

TRICHLORohydrin 
Trichioro hydrin 

700 

 مبردهای CFC-13به عنوان / مایع
حرارتی، حالل روغن و صمغ ها حالل 
 .چربی زدا و عامل تخریب الیه ازون

مرگ  -
 )نکروز(نسجی

سیستم قلبی     -
 وعروقی

 خفگی

A4 40/187 ppm  1250 ppm  1000   

 تری  2و2و1-تری کلرو -2و1و1
 فلورواتان

1/1/2-Trichloro-1,2,2, 
trilfuoro ethane 

1,1,2-Trichioro TRIF 
Loroethane 

chlorofluoro CARBON 
113 

701 
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٢٠٦ از ١١٠ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

- - - -       - -   

تری سیکلو هگزیتین              
 هیدروکساید

Tricyclohexytin 
hydroxide 

 رجوع شود به سی هگزاتین

702 

- - - -        - - 
 Tridymiteتریدیمیت 

 رجوع شود به سیلیس
703 

بی رنگ متمایل به زردرنگ / مایع ویسکوز
تمیز و پاک /  بوی شبیه به آمونیاکبا

 در لوازم آرایشی پاک -کننده های پشم
 -مایع جالی فلزات. کننده های خانگی

 مهارکننده خوردگی، نرم -عامل ضد کف
 حالل، عامل قلیایی -کننده جاذب رطوبت

 ساخت الستیک و –در داروسازی 
 پالستیک

 تحریک          -
 وسوزش

- 22/149 - mg/m3 5     

 ل آمینتری اتانو
Triethanolamine 

Sterolmide 
Triethanol amine 

Tris (2-
hydroxyethyl)amine 

704 

مایع بی رنگ برای ساخت آمونیاک و 
 سنتزهای جاذب ترکیبات آلی

 تحریک و      -
 سوزش

 بینایی

SKIN 
A4 19/101 ppm  3 ppm  1      

تری اتیل آمین                   
Triethylamine 

(DIEThYL AMINO) 
ethane 

EThanamine 
 

705 

اطفاء کننده حریق و واسطه / گاز بی رنگ
 شیمیایی برای ساخت ترکیبات دیگر

 سیستم قلبی       -
 وعروقی

 سیستم عصبی -
 مرکزی

- 92/148 - ppm  1000     

 تری فلورو برمو متان
Trifurobromomethane 

BROMOFLUOROFOR
M 

Freon 13 BI HaLON 13 
07 

706 

برای به عنوان منومر / کریستال سفید رنگ
 ساخت پلی مرهای اپوکسی رزین

  خون-

 - تولید مثلی      -
 تناسلی

  التهاب پوستی-

  حساس شدن-

- 25/297 - mg/m3 05/0   

1,3,5-Triglycidyl-S-
triainetrione 

S-triazinetrione 
Glycidyl isocyanulate 

Tris(epoxypropyl)isocya
nurate 

707 

نگهدارنده / جامد ورقه ای شکل سفید
 سی رزین و سایر رزین هااپوک

 نگهدارنده اپوکسی رزین و سایر رزین ها

 خون             -
 )تنفسی(ریزی

 سمیت سیستم     -
 ایمنی

  حساس شدن-

- 12/192 
mg/m3 04/

0=C 
-    

 انیدرید تری ملیتیک
Trimellitic anhydride 

Benzene-1,2,4-
tricarboxylicacid 

1,2-anhydride 
1,2,4- Benzene 

tricarboxylicacid 
1,2-anhydride 

1,2,4- Benzene 
tricarboxylicacid 

anhydride 
 

708 
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٢٠٦ از ١١١ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

جاذب حشرات و عامل هشدار دهنده / گاز
در گاز طبیعی و همچنین عامل شناورسازی 

 و به عنوان واسطه سنتز شیمیایی

 تحریک          -
 وسوزش

- 11/59 ppm 15 ppm  5     

 تری متیل آمین            
Trimethylamine 

DIMETHYLMETHAN
E amine 

Methanamine 
N,N-Dimethyl 

709 

ماده خام در سنتز مواد / مایع بی رنگ
شیمیایی و به عنوان تثبیت کننده اشعه 

 ماوراء بنفش

 تحریک          -
 وسوزش

 دستگاه عصبی     -
 مرکزی

  خون-

- 19/120 

- 
 
 
 
 
 
 

ppm  25      
 
 
 

 
 
 

مخلوط (تری متیل بنزن            
 )ایزومرها

Trimethyl benzene 
(mixed isomers) 

1,2,3- Trimethyl 
benzene 

1,2,4- Trimethyl 
benzene 

1,3,5- Trimethyl 
benzene 

710 

واسطه برای ساخت آفت / مایع بی رنگ
 کش ها، در ساخت لباسهای ضد حریق

 تحریک          -
 وسوزش

- 08/148 - ppm  2       تری متیل فسفیت 
Trimethyl Phosphite 

711 

و استفاده در کبریت سازی / کریستال زرد
 مواد منفجره و باطری سازی و چرم

- - - - mg/m3 1/0    
  تری نیترو فنل6و4و2

2,4,6-Trinitro phenol 
 رجوع شود به اسید پیکریک

712 

استفاده در ماده منفجره / کریستال بی رنگ
 و در چاشنی ها

- - - 

- 
 
 
 
 
 
 
 

mg/m3 5/1    
 
 
 
 
 
 
 

 تری نیترو فنیل متیل         6و4و2
 نیترامین

2,4,6-Trinitro 
phenylmethyl- 

nitramine. See Tetryl. 
2,4,6-Trinitro 

phenylmethyl- 
NITRAMINE 

2,4,6-Trinitro 
phenylmethylen 

nitramine 

713 

 ماده منفجره/ کریستال زرد رنگ

تحریک و       -
 سوزش

 کبدی -

 خون

SKI
N 
BEI 

13/227 - mg/m3 1/0    

  تری نیترو تولوئن6و4و2
2,4,6-Trinitro toluene 

(TNT) 
Benze, 2-methyl-1,3,5-

TRINITRO 

714 

 ماده - چسب ها-مایع روان در عایق کاری
 در مایعات هیدروکربنها -افزودنی بنزین

مبرد حرارتی به عنوان روان کننده مصنوعی 
به عنوان عامل ضد آب در فیلتر هوا 

 درسنتز داروها در رزین ها

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 کولنرژیک

SKIN 
A4 
BEI 

37/386 

- 
 
 
 

mg/m3 1/0    
 
 
 

 تری اورتو کرزیل فسفات
Triorthocresyl 

phosphate 
TRI-O-cresyl ester 
TRI-O-Tolyl ester 

715 

به عنوان فتو کنداکتور اولیه و / جامد
 پوشش فیلم های عکاسی

 تحریک          -
 وسوزش

- 33/245 

- 
 
 
 

mg/m3 5     
 
 
 

 Triphenyl تری فنیل آمین    
amine 

Benzenamine, N,N-
Diphenyl 

N,N-Diphenylaniline 
N,N-Diphenyl benzene 

amine 

716 
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٢٠٦ از ١١٢ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

به عنوان پالستیک برای تودوزی / جامد
 اتومبیل ها و به عنوان عامل ضد حریق

 تحریک و      -
 سوزش

 التهاب پوستی -

 چشمی

A4 28/326 - mg/m3 3     
 تری فنیل فسفات

Triphenyl phosphate 
CELLUFLEX TPP 
PHOS FLEX TPP 

717 

- - - -      - -    Tripoli 
 718 رجوع شود به سیلیس متبلور

فلز تنگستن در آلیاژهای آهن و / جامد
خصوصاً در ابزارهای . غیرآهن وجود دارد

 به عنوان فیلمان در -فوالدی با سرعت باال
 در نازل – در الکترود جوشکاری -المپها

 راکت ها و در سلولهای خورشیدی

  تحریک         -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

- 

58/183 

 متغیر

 متغیر

mg/m3 10=
STEL 

  mg/m3 3=
STEL 

 
 

mg/m3 5     

mg/m3 1   
 
 
 

Tungsten 
Metal and insoluble 

compounds 
 

 Solubieعنصر تنگستن    
compounds 

719 

 تینر و -به عنوان رقیق کننده رنگها/ مایع
حالل رزین ها و پوشش های واکس ها 

اربرد در داروهای روغنی و همچنین ک
 عطریات و در ساخت کافور و متنول

 تحریک          -
 وسوزش

)-( 00/136 - ppm  100      
 Turpentineتربانتین

GUM TURPENTINE 
RECTIFIED 

Turpentine (ACGIH) 

720 

در تولید نیروی الکتریکی به عنوان / جامد
عامل رنگی در ساخت سرامیک و شیشه در 

ی کپی و در  در جوهرها-عکاسی
 راکتورهای اتمی

 کلیه -

 خون -

 سرطان
A4 متغیر 

 
mg/m3 6/0

=STEL 
 

mg/m3 2/0 

Uranium(natural) 
Soluble and insolubie 

compounds 
 عنصر اورانیوم

721 

در ترکیبات خوشبوکننده در شیمی / مایع
 رزین ها و در ساخت الستیک

 تحریک          -
 وسوزش

- 13/86 

- 
 
 
 
 

ppm  50      
 
 
 
 

n-الر آلدئیدو 
n-Valeraidehyde 
Amyl Aldehyde 

Butyl formal 
Pentanal 

VALERIANIC 
Aldehyde 

722 

به عنوان کاتالیست در اکسیداسیون / جامد
 اکسیدهای ازت و سایر -دی اکسید گوگرد

مواد همچنین در ساخت شیشه های زرد در 
 عکاسی و پوشش الکترودهای جوشکاری

تحریک  -
 وسوزش

 تنفسی

A4 
BEI 90/181 - mg/m3 05/0   

 پنتوکسید وانادیوم
Vanadium pentoxide 

V2O5 
Respirabie dust or fume 

723 

روغن زیتون در آشپزی و در صنایع / مایع
 غذایی

 mg/m3 10    Vegetable oil mists - - -  تنفسی-
 724 میست روغن های نباتی

در ساخت امولسیون پلی وینیل / مایع
 –ینیل الکل که در چسب ها استات و پلی و

 نساجی و محصوالت کاغذی -رنگ ها
 .کاربردی دارد

 تحریک          -
=A3 09/86 ppm  15 وسوزش

STEL 
ppm 10  

 Vinyl acetate وینیل استات 
1-scetoxyethylene 
Ethenyl Ethanoate 

725 

- - - -       - -   
 Vinyl benzeneوینیل بنزن 

 رجوع شود به استایرن
726 
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٢٠٦ از ١١٣ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

با بوی تند که تحت فشار به صورت گازی 
مایع در می آید در ساخت مواد ضد اشتعال 

 مواد دارویی مواد ضد عفونی -پلی مرها
کننده و نیز به عنوان ماده واسط در 

 سنتزهای آلی

 - -        A2 96/106 )کبدی( سرطان-

 Vinyl وینیل بروماید    
bromide 

Broemethene 
Bromoethylene 

727 

ابل اشتعال با بوی اتری در گاز بسیار ق
 در سنتزهای آلی P.V.Cتولید رزین های 

در تولید کوپلیمرهای استات وینیل کلراید 
به عنوان پروپالنت عامل سردکننده یا در 
 .ترکیبات دارویی و آرایشی استفاده می شود

 A1 50/62  سرطان-

- 
 
 
 

ppm  5       
 
 
 

 Vinyl chloride وینیل کلراید
CHLOROETHENE 

CHLOROETHYLENE 
728 

- - - -        - - 
 Vinyl cyanideوینیل سیانید 

 Acrylonitrileرجوع شود به 
729 

در تولید رقیق کننده های / مایع بی رنگ
 مورد استفاده در تولید رزین های اپوکسی

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی   -
 مرکزی

 تولید مثلیو تناسلی

A3 18/108 

- 
 
 
 
 

ppm  1/0      
 
 
 
 

 وینیل سیلکو هگزن-4
4 Vinyl cyclohexene 

1,2,3,4.TETRA 
hydrostyrene 

4-ethenyl,vinyl 
cyclohexene 

 

730 

در تولید پلیمر و / مایع فرار و بی رنگ
 سایر سنتزهای آلی

تحریک  -
 وسوزش

 التهاب پوستی -

تولید مثلی 
 وتناسلی

SKIN 
A3 18/140 

- 
 
 

ppm  1/0      
 
 

 اکسایدوینیل سیکلو هگزن دی 
Vinyl cyclohexene 

dioxide 
1,2-Epoxy-4-epoxy 

ethyl- cyclohexane 

731 

سلولز آن در تولید / مایع فرار و بی رنگ
فیلم ها و پوشش سطح مثل ساران و 

Velon با منومر واینیل مثل اکریلونیتریل 
 پلیمریزه می شود و در تولید رزین و چسب

 کبدی -

 A3 95/96 کلیوی

- 
 
 
 

ppm  5       
 
 
 

 وینیلیدن کلراید
Vinylidene chlorice 

1,1-Dichloro Ethlene 
1,1-Dichloro-ethylene 

1,1-Dichloro Ethene 

732 

قابل احتراق با بوی زننده و قوی در / مایع
تولید پالستیک ها و سطوح پوششی و در 

 حشره کش ها

 تحریک          -
    A4 18/118 ppm  100 ppm  50 وسوزش

 Vinyl tolueneوینیل تولوئن
Methyl styrene 

3,4-Vinyl toluene 
733 

حالل الک ها و براق / مایع قابل اشتعال
 کننده و تینر فوری

تحریک  -
 وسوزش

دستگاه عصبی 
 مرکزی

A3 00/114 - ppm  300      
 ذرات و بخارات نفتالیگورین

Vm & P naphtha 
ligroine 

734 

بلورین، بی رنگ، بی بو و / جسم جامد
به عنوان جونده کش کاربرد / هبدون مز

 .دارد

  خون-

  خونریزی-
- 32/308 - mg/m3 1/0    

 Warfarinوارفارین 
3-

[ACETONYLBENZYL
] 

Hydroxy COUMARIN 

735 
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٢٠٦ از ١١۴ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

 سقف و -ساخت جاده/ جامد یا نیمه جامد
 در پوشش فلزات ساختمانی

تب ناشی از      -
 دمه فلزی

 تحریک وسوزش
B2 - - mg/m3 5     

Welding fumes 
(NOC(d)) 

 دمه جوشکاری
736 

 
 

SEN
:A
4 

- - mg/m3 5/0    Western red 
cedar 

  - - mg/m3 1     انواع دیگر 

 A1 - - Oak and beech 
 

 A2 - - 
Birch , mahogany, teak , 

walnute 
 

 

آسم، اثر بر روی     
 عملکرد ریوی

A4 -  - انواع دیگر گردو غبار چوب 
 

سرطانزا
 یی

ذرا
ت 
چو
ب 

Wo
od 
dus

t 

737 

مخلوط آن در بنزین، / مایع قابل اشتعال
سوخت جت و بسیاری حاللهای نفتی 

حالل رنگها و رزین قلیایی و / وجود دارد
 متاگزیلین به عنوان –سیمانهای الستیکی 

ماده بینابین در ساخت اسید ایزوفتالیک در 
سنتز اسید تترافتامیک در سنتز داروها و 

 .کش ها به کار می رودحشره 

 تحریک          -
 وسوزش

A4 
BEI 16/106 

ppm  150 
 
 
 
 
 
 
 

ppm  100    
 
 
 
 
 
 
 

 & xylene (o,mگزیلن
pisomer) 

Dimethyl benzene 
1,2-Dimethylbenzene

→O xylene 
1,3-Dimethylbenzene

→ m 
xylene 

1,4-Dimethylbenzene 
→ p xylene 

738 

ساخت الیاف پلی / مایع با بوی آمونیاکی
 آمید

 رزین های اپوکسی-

تحریک و       -
 سوزش

 خون
SKIN 20/136 

   mg/m3 1
/0=C 

 
 
 

- 
 
 
 
 

  آلفادی آمین-گزیلن آلفا-متا
m-xylene a –a' –

diamine 
1,3- 
benzenedimethanamine 
1,3-Bis 
(Aminomethyl)benzen

e 

739 

ماده اولیه در ساخت و نگهداری / مایع
  صنایع دارویی-الیاف

 فقدان اکسیژن -

 کبدی -

 کلیه

SKIN 
A3 
BEI 

18/121 

- 
 
 
 
 

ppm  5/0       
 
 
 
 

xylidine(mixed 
isomers) 
گزیلیدین

AMINOXYLENE 
DIM ethyl amino 

benzene 
DIM ethyleyl amino 

 

740 

در تکنولوژی هسته ای در آهن / عنصر فلزی
 سایر آلیاژها و عامل دی اکسیدان فلزی و و

 در صفحه -پوشش فلزات مقاوم به حرارت
 تلویزیون و لیزرها

       mg/m3 1 - 91/88 -  فیبروزیس-
Yttrium, metal and 

Compounds as ,y 
 عنصر ایتریم

741 

استفاده در لحیم کاری و / پودر سفید رنگ
گالوانیزه کردن فلز آهن، در منسوجات، 

 ها، سنتز مواد آلی، تصفیه نفت، به چسب
عنوان نگهدارنده چوب و الکترولیت در 

 باطری

 تحریک          -
 وسوزش

  ادم ریه-
- 26/136 

g/m3 2 
 
 

mg/m3 1    
 
 

Zinc chloride fume 
BUTTER OF ZINC 

 دمه کلراید روی
ZINC dichloride 

742 
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٢٠٦ از ١١۵ 

 )TLV(حد آستانه مجاز 
 کاربرد اصلی/ شکل فیزیکی

مبنای تعیین حد 
آستانه مجاز 
 اثرات بحرانی

 نمادها
وزن 
 STEL/C TWA  مولکولی

ه نام علمی و فرمول ماد
شیمیایی نامهای مشابه و 

 تجارتی

ف
ردی

 

استفاده در رنگ / ماده زردرنگ جامد
 لزاتدانه ها، ضد زنگ نمودن ف

     mg/m3 01/0 - متغیر A1 )تنفسی(سرطان 

 کرومات روی
Zinc chromates as cr 

 برحسب کروم
Zinc chromium oxide. 

743 

استفاده در رنگ ها، / پودر سفید رنگ
 الستیک، مواد آرایشی و وسایل الکترونیک

 تب    -تنفسی -
ناشی از دمه     

 فلزی

 تنفسی

- 

- 

- 

37/81 

- 

- 

mg/m3 5    
  

)e(mg/m3 
10 

1mg/m3 

mg/m3 5 

mg/m310 

 Zinc oxideاکسید روی 

 fumeدمه 

 Dustذرات 
744 

استفاده در تکنولوژی )/ پودر(جامد 
هسته ای، آلیاژهای فلزی، ) فن آوری(

رادیوگرافی، صنایع نساجی، دباغی و مواد 
 آرایشی

       A4 22/91 - mg/m3 5  تنفسی-

Zirconium and 
compounds as zr 

کونیوم و ترکیبات    عنصر زیر    
 آن

745 
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٢٠٦ از ١١۶ 

 معیارهای نمونه برداری بر اساس اندازه ذرات هوابرد: 1ضمیمه
 

 
مخاطرات بالقوه مواد شیمیایی که بشکل ذرات جامد یا مایع معلق همراه با هوای تنفسی وارد بدن                        

 :می گردند بنا به دالیل زیر به اندازه ذرات و غلظت جرمی آنها بستگی دارد

 ه ذرات در تعیین محل ته نشینی آنها در سیستم تنفسیتأثیر انداز -1

بسیاری از بیماریهای شغلی مرتبط با ذراتی هستند که در مناطق معینی از دستگاه تنفسی ته نشین                     -2
 .می شوند

 ذرات سیلیس آزاد کریستالی در ابعاد و اندازه معینی پیشنهاد گردیده است و               )AOE(د مواجهه مجاز    ح 
 گردیده که ارتباط معنی داری بین بیماری سیلیکوز و غلظت جرمی ذرات قابل                  از سالهای قبل مشخص    

استنشاق سیلیس آزاد کریستالی وجود دارد در حال حاضر کمیته فنی با تکیه بر دو اصل ذیل در حال                          
 :بررسی مجدد سایر مواد شیمیایی است که بصورت ذره در محیط کار منتشر می گردند

 .بر سالمت انسان مؤثر است اندازه ذرات نقش تعیین کننده ای داردبرای هر ماده شیمیایی که  -1

 .غلظت جرمی ذرات مزبور در حد مواجهه مجاز تأثیرگذار است -2

 :حد مواجهه مجاز براساس اندازه و ابعاد ذرات به سه شکل بیان می شود

 :)Inhalable Particulate Mass=IPM-AOE( توده ذرات استنشاقی -1

ی گردد که درصورت ته نشین شدن در هر قسمت از مجاری دستگاه تنفسی ایجاد                  شامل مواد شیمیایی م   
 .مخاطره می کنند

 ):Thoricai Particulate Mass=TPM-AOE( توده ذرات توراسیکی -2

شامل آندسته از مواد شیمیایی می گردد که درصورت ته نشین شدن در هر قسمت از راههای هوایی ریه و                     
 .اطره می کنندناحیه تبادل گازی ایجاد مخ

 شامل آندسته از مواد       ):Respirable Particulate Mass=RPM-AOE( توده ذرات قابل تنفسی     -3
ایجاد ) کیسه های هوایی ریه   (شیمیایی می گردد که درصورت ته نشین شدن در ناحیه تبادل گازی                 

 .مخاطره می کنند

 :بیان کمی سه گروه از ذرات فوق الذکر بر طبق معادالت ذیل می باشد

 : توده ذرات تنفسی–الف 

شامل ذراتی می گردد که جمع آوری آنها بر مبانی راندمان جمع آوری ذیل بدون درنظر گرفتن موقعیت                      
 :نمونه بردار نسبت به مسیر جریان باد می باشد

µ m 100 ≤<d   .   در حالتی که)d06/0e+1(×50)=%d(St 

 . برحسب میکرون می باشدdرودینامیکی  راندمان جمع آوری ذرات با قطر آئSt(d)=که در آن 
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 :توده ذرات توراسیکی) ب

 :متشکل از ذراتی است که جمع آوری آنها مطابق با معادله راندمان جمع آوری ذیل باشد

 :که در آن

St(d)=SI(d)[1-F(X)]  

                 
∑ )(

)/(
In

TdIn X= 

µ m 64/11=r 

5/1=∑ 

)x(F=غیر استاندارد شده نرمال تابع احتمالی تجمعی متX 

 :توده ذرات قابل استنشاق) ب

 :متشکل از ذراتی است که جمع آوری آنها مطابق با معادله راندمان جمع آوری ذیل باشد
SR(d)=SI(d)[1-F(x)] 

 .باشد می ∑ =,µ m 4.25=  1.5 با همان مفهوم که در فوق اشاره گردید با F(x)بطوریکه 

 میکرون برای   5 و   4 میکرون به    5/3 از   cut point 1اریف قبلی، افزایش میانه   مهمترین تفاوت نسبت به تع    
این مطلب با پروتکل سازمان بین الملل استاندارد و کمیته          . نمونه برداری گرد و غبار قابل استنشاق می باشد       

 . تطابق دارد)ISO/CEN(تدوین استانداردهای اروپا 

 لیتر در دقیقه    7/1 در دبی    mm10 استنشاق با سیلکون نایلونی      در حال حاضر اندازه گیری گرد و غبار قابل        
میکرونی در  4 لیتر در دقیقه و ذرات       9/1 میکرون در دبی     5و با سیلکون پالستیکی برای اندازه گیری ذرات         

 دو آنالیز انجام شده با بر روی داده های در دسترس نشان می دهد که دبی                .  لیتر در دقیقه می باشد    2/2دبی  

 غلظت حدوداً صحیحی از گرد و       mm10لیتر در دقیقه این امکان را فراهم می سازد که سیلکون نایلونی             7/1
، 1راندمان جمع آوری ذرات در اندازه و ابعاد مختلف در جدول            . غبار قابل استنشاق را جمع آوری می نماید      

 .  نشان داده شده است3 و 2

 برابر گرد و غبار فیبروز دهنده که سبب ایجاد نسج              در :PNOC(2 (ذراتی که طبقه بندی نشده است     : ب
نام گذاری شده اند و       3التیامی در ریه می شوند، گرد و غبارهایی وجود دارند که گرد و غبار آزار دهنده                  

موجب بیماری فیبروز نگردیده و اثرات سیستمیک ندارند، مشروط بر آنکه شرایط تماس در حد منطقی                    
 هم خوانده می شود اما این نامگذاری در مقایسه با           4 بار بنام گرد و غبار بی اثر      اینگونه گرد و غ   . حفظ شود 

زیرا هوای فاقد گرد و غبار عکس العمل سلولی         . هوایی فاقد گرد و غبار، نامگذاری صحیح و مناسبی نیست         

                                                 
 .عبارتست از شرایطی که نیمی از ذرات از دستگاه نمونه بردار باقی مانده و نیمی از ذرات روی فیلتر جمع آوری می شود 1
 

2 Particulates Not Otherwise Classified 
3 Nuisasce Dusts 
4 Inert Dusts 
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شود که   می  1ولی با استنشاق هوای آلوده به گرد و غبار بی اثر و خنثی موجب پاسخ نسج ریه                 . ایجاد نمی کند 
 :خصوصیات آن عبارت است از

 . دست نخورده باقی می ماند2شکل ساختمانی فضاهای تنفسی -1

 .به مقدار زیاد ایجاد نمی گردد) 4نسج التیامی (3نسج حاوی ماده کالژن -2

 . بالقوه برگشت پذیر است5نوع پاسخ بافتی -3

ار موجب کاهش شدید    در هوای محیط ک   ) PNOC (غلظت بیش از حد گرد و غبار طبقه بندی نشده            -4
مانند سیمان  (قدرت رویت اشیاء و نشست ناخوشایند مواد در چشمها و گوشها و مجاری بینی می گردد                

و یا از راه واکنش شیمیایی یا مکانیکی در هنگام استعمال مواد پاک کننده پوستی موجب                      ) پورتلند
 .آسیب دیدگی پوست و محافظ می گردد

 در غلظت های خیلی زیاد می توانند در اثر پروتئینوزیس آلوئولی شرایط           PNOCعالوه بر آن گرد و غبارهای       
تر بدلیل کاهش قابلیت حرکت ماکروفاژهای       مرگباری را بوجود آورند این گرد و غبارها در غلظتهای پایین           

 .آلوئولی، می توانند قابلیت پاک کنندگی ریه ها از ذرات مواد سمی را کاهش دهند

درمورد گرد و    : بصورت گرد و غبار کلی      ) AOE-TWA(وسط سنجش زمانی      مت ـحد تماس شغلی     
غبارهای بی اثر که برای آنها حد تماس شغلی خاصی تدوین نگردیده و یا گرد و غباریکه طبقه بندی نشده                     

)PNOC(                      میزان حد تماس شغلی مشروط بر اینکه فاقد آزبست بوده و میزان سیلیس آزاد کریستالی آن 
 .د باشد، ده میلی گرم در متر مکعب هوا بیان گردیده استکمتر از یک درص

)<1% Quartz و NO Asbestos (AOE-TWA (Total Dust)=10mg/m3 

. این میزان برای یک روز کار معمول است و برای تماس های کوتاه مدت یا غلظت های باال بکار نمی رود                    
ختالفات فیزیولوژیک بوجود می آورند و تاکنون      همچنین این میزان برای موادی که در غلظت های پایین تر، ا          
 .حد تماس شغلی برای آن تعیین نگردیده است، کاربرد ندارد

 :6گرد و غبار رشته ای: ج

در پایش هوای محیط کار برای گرد و غبارهای         .  است )Asbestos(سر دسته گرد و غبار رشته ای، آسبست         
نج میکرون که نسبت طول به قطر آنها           رشته ای، تعداد و الیاف برابر یا طویل تر از پ             

1
 می باشد در هر    3
 .سانتیمتر مکعب هوا شمارش می شود و با معیار حد تماس شغلی مربوطه مقایسه می گردد

                                                 
1 Lung Tissue Reaction 
2 Air Sapce Architecture 
3 Colagen 
4 Scare Tisure 
5 Tissue Reaction 
6 -fibrous dust 
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 خفقان آورهای ساده: 2ضمیمه 
 

 :گازها و بخارات بی اثر

 هوا وجود داشته باشند، می توانند بصورت یک        تعداد زیادی از گازها و بخارات وقتی در غلظت های باال در          
به جهت آنکه در    . عامل خفه کننده ساده بدون داشتن اثرات فیزیولوژیکی قابل مالحظه دیگر عمل نمایند              

 است، لذا برای برخی از خفه کننده های ساده،         "اکسیژن قابل دسترس  "این موارد عامل محدود کننده، میزان       
 درصد حجمی تحت فشار طبیعی      18حداقل اکسیژن موجود در هوا باید       . ستتماس شغلی عنوان نگردیده ا    

 .)Po2:(Torr 135(معادل فشار جزئی (جو باشد 

نقصان اکسیژن هوای محیط به حد کافی هشدار دهنده نیست و غالب مواد خفه کننده ساده بدون بو                          
لذا در هنگام تدوین غلظت     . ی باشندتعداد زیادی از خفه کننده های ساده دارای خاصیت انفجاری م         . می باشند

در جداول معیار حد تماس شغلی در جلوی نام مواد خفه            . مجاز آنها باید خاصیت مزبور مدنظر قرار گیرد        
 . ذکر گردیده است"C"کننده ساده کلمه التین 
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 برنامه های کاری غیر معمول روزانه و هفتگی: 3ضمیمه 

 
تفاوت کلی دارد،   )  ساعت کار در هفته    40ساعت کار روزانه و     8(که برنامه معمول کار     در مواردی     

 را تعدیل نمود تا کارگران ذیربط همانند شاغلین برنامه معمول کار در برابر              “حد تماس شغلی  ”بایستی میزان   
ایشی، به  بعنوان یک راهنمای آزم    . اثرات سوء ناشی از عوامل زیان آور محیط کار خود حفاظت گردند               

 به تفصیل آمده     Pattyدر کتاب    Brief & Scalaمتخصصین بهداشت حرفه ای پیشنهاد می گردد از مدل          
 1است، استفاده نمایند

در مدل یاد شده میزان حد تماس شغلی به تناسب افزایش مدت تماس و همچنین کاهش دوره عدم                       
 ساعت  40 ساعت کار در روز و بیشتر از         8تر از   مدل مزبور در برنامه کار طوالنی       . تماس تقلیل داده می شود   

این مدل در مواردی که میزان تماس خیلی شدید در مدت کوتاه انجام می گیرد               . در هفته طراحی شده است    
 در مدت یک ساعت و در بقیه         “حد تماس شغلی متوسط سنجش زمانی     ”مثالً تماس با هشت برابر میزان       (

در این گونه موارد باید     . نباید مجاز تلقی شده و بکار برده شود       ) دساعات شیفت کار میزان تماس صفر باش      
کامالً رعایت   AOE/STEL و )AOE/Excursion(محدودیتهای عمومی بر نوسانات مجاز حد تماس شغلی          

 .گردد

از آنجائیکه حدود مجاز تماس شغلی تعدیل شده از سوابق کاربردی و مشاهدات علمی برخوردار                      
شود مراقبت های پزشکی در آغاز استفاده از اینگونه حد تماس مجاز انجام پذیرد مضافاً               نمی باشد توصیه می   

اینکه متخصصان بهداشت حرفه ای می بایست از تماس های غیر ضروری کارگران در شرایطی که مدل یاد                  
ه بطور کلی مدل یاد شده نمی باید برای توجی           . شده آنرا بصورت مجاز اعالم نموده جلوگیری نمایند           

 .تماس های شغلی غیر متعارف بکار برده شود

طرح » کینوتیک داروئی « ساده تر از برخی مدل های پیچیده که براساس موازین             Brief & Scalaمدل   
در شرایطی که متخصصان بهداشت حرفه ای با مدل های فوق بطور کامل آشنائی               . ریزی شده اند می باشد   

کاربرد . دیگر را در برخی موارد مناسب تر تشخیص دهند            داشته باشند ممکن است کاربرد مدل های          
مدل های فوق مستلزم شناخت با نیمه عمر بیولوژیکی برای هر ماده شیمیایی می باشد و در برخی از                         

 .مدل های دیگر داده های اضافی مورد نیاز است

 وقت کار کنند و     کار هفتگی کوتاه مدت به کارگران اجازه می دهد که بطور همزمان در دو شغل تمام                 
این احتمال هم وجود دارد که هر دو شغل هم از نظر مدت تماس و هم از نظر نوع ماده شیمیائی مشابه                          

                                                 
1 - TLVتعدیل شده = TLV( ساعته8 ) ×RF          RF=فاکتور کاهش 
RF8 = روزانه / hr × 24 – hr / 16             hr = ساعت مواجهه در یک روز 
RF هفتگی =   8 / hr × 168- hr / 128            hr = ساعت مواجهه در یک هفته 

 ساعته به 12 پی پی ام و در یک شیفت 35 ساعته به 10 پی پی ام در یک شیفت PEL 50  یاTLVشیمیایی با بعنوان مثال یک ماده 
 . پی پی ام کاهش پیدا می کند25
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ولو اینکه در هر یک از      . نتیجتاً اشتغال همزمان هر دو شغل ممکن است موجب افزایش تماس شود            . باشند
صین بهداشت حرفه ای باید به امکان        مشاغل به تنهائی، افزایش میزان تماس وجود نداشته باشد، متخص             

 . وجود چنین حاالتی آگاه باشند
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 ) بالعکسmg/m3 به PPM(تبدیل واحدهای حد تماس شغلی : 4ضمیمه 
 

کمیته فرعی شیمیایی کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور برای بیان حد تماس شغلی مواد شیمیایی دو واحد                  
 :ا برگزیده استر

برای نشان دادن مقدار حد تماس شغلی بر حسب میلی گرم بر متر مکعب هوای محیط کار عالمت                        -1
 .بکار می رود mg/m3اختصاری 

ولی برای آسان نمودن کار حد       .  می باشد ppmمعموالً واحد تماس شغلی برای مواد گازی و بخارات            -2
 به میلی   ppmمعادله تبدیل واحد    . ردیده است نیز بیان گ   mg/m3تماس شغلی این نوع مواد برحسب        

و موالر حجمی بر     of 77 (25( و دمای    Torr 760بر متر مکعب در شرایط فشار هوای بارومتریک          گرم
 :  به صورت ذیل می باشد45/24حسب لیتر 

 
  
 

 : تناسب ذیل به کار می رودppmبرای محاسبه حد تماس شغلی بر حسب 
   

     
  

فشار هوا و   (تبدیل می گردد و کار در شرایط غیرمتعارف         mg/m3ی که حد تماس شغلی به واحد        در صورت 
انجام می پذیرد باید ضرایب تصحیحی مربوطه در محاسبات           ) درجه حرارتی غیر از مقادیر فوق االشاره        

 .منظور گردند

(،  )Niبصورت  (،  )Feبه صورت   (در مورد مشتقات فلزی که حد تماس شغلی آنها در جداول تحت عنوان               

as Ni(  ،)as Fe(                 غیره ذکر گردیده است، در هنگام تبدیل واحدها باید وزن مولکولی عنصر فلزی نامیده در 
محاسبات وارد گردد نه وزن ملکولی مجموعه ترکیب فلزی مورد نظر، در مواردیکه ماده مورد بحث وزن                    

 .شودملکولی متغیری دارد، باید مناسبترین وزن ملکولی انتخاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]ppm(AOEبرحسب ] [(وزن ملکولی[

45/24 
 mg/m3 (AOEبرحسب = (

 ppm (AOEبرحسب = mg/m3(AOE[ )برحسب ] [(45/24[
 وزن مولکولی
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 معیار حد تماس شغلی برای مخلوط ها: 5ضمیمه 

 
صورت وجود دو یا تعداد بیشتری از مواد زیان آور که با هم بر یک عضو اثر می گذارند، باید به اثر                           در

درصورت عدم وجود اطالعاتی که      . ترکیبی آنها بیشتر از اثر هر یک از مواد بصورت منفرد توجه نمود                
رات متقابل این مواد بر یکدیگر باشد، اثرات عوامل زیان آور را باید به صورت افزایشی در نظر                   نمایانگر تأثی 

 :در این حالت اگر حاصل جمع. گرفت

Tn
Cn +....

2
2

T
C+

1
1

T
C 

 نمایانگر غلظت ماده    C1.  رفته است  از یک تجاوز نماید آنگاه تماس شغلی با مخلوط از حد مجاز فراتر               
حد تماس شغلی مربوط به آن ماده شیمیایی می باشد و مثالهای            = T1یافت شده در هوای محیط کار است و         

 .مراجعه شود) 1-ب(و ) 1 –الف (

استثناء بر قانون فوق هنگامی است که براساس دالیل موجه، اثرات اصلی مواد زیان آور مختلف، به                      
شی نباشد و هر یک از مواد مخلوط به صوت مستقل بر بدن تأثیر بگذارد مانند زمانی که اثرات                    صورت افزای 

در چنین مواردی حد    . موضعی بر دستگاه های مختلف بدن ناشی از ترکیبات مختلف مخلوط مور نظر باشد             
یعنی  (تماس شغلی وقتی تجاوز شده است که حداقل یکی از اجزاء مخلوط به تنهایی                 

1
1

T
Cیا

2
2

T
C  یا

Tn
Cn( 

 ).مراجعه شود) 1 -ب (به مثال (داشته باشد ) یک(میزانی باالتر از واحد 

یا تشدیدی باشند در چنین      ) سینرژنیک(ممکن است برخی از آالینده های هوا دارای اثرات همسویی             
هر یک از مواد با اثرات همسو یا تشدیدی به           . یی تعیین و ارزیابی گردند    حاالتی باید مواد شیمیایی به تنها     

اثرات تشدیدی ماده شیمیایی می تواند از راههای استنشاق، مثالً نوشیدن الکل            . تنهایی الزاماً زیان آور نیستند    
ی زیاد  باشد، اثرات تشدیدی خصوصاً غلظتهای خیل      ) تری کلرواتیلن (همزمان با استنشاق مواد خواب آور        

هنگامیکه در فرایند یا عملیاتی معین        . نمایان می شود و احتمال بروز آن در غلظتهای پایین کمتر است               
آالینده های مختلفی به صورت گرد و غبار، دمه های فلزی بخارات یا گازها در هوا منتشر می گردند غالباً                      

ین موارد حد تماس شغلی که برای         درا. ارزیابی مقادیر سنجش شده یک ماده شیمیایی امکان پذیر است            
مقدار این کاهش به عواملی نظیر تعداد مواد         . قیاس به کار می رود باید با یک ضریب مناسب کاهش یابد            

. شیمیایی در مخلوط، سمیت آنها، مقدار نسبی سایر آالینده ها که بطور معمول موجودند بستگی دارد                      
 آالینده های زیان آور در هوا می گردند و بعنوان نمونه می توان           فرایندهایی که باعث تولید دو یا تعداد بیشتری       

 بالستینگ، رنگ آمیزی، الک زنی، و جالکاری، برخی           – تعمیرات اتومبیل    –جوشکاری  : ذکر نمود شامل  
 .عملیات ریخته گری، گازهای خروجی از موتورهای دیزلی و غیره می باشد
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 :مثالهای حد تماس شغلی برای مخلوطها

 :اثرات افزایشی: الف

فرمولهای زیر وقتی به کار می روند که اجزای یک مخلوط دارای اثرات سمی مشابهی باشند، این فرمولها را                   
 )HCN(نباید برای مخلوطهایی که اجزاء آن واکنشهای بسیار متفاوتی دارند بکار برد، مانند اسید سیانیدریک                

 .ول اثرات مستقل مورد استفاده قرار گیرد، در چنین مواردی باید فرم)SO 2(دی اکسید گوگرد 

 : مورد کلی-1

در مواردی که هر یک از اجزاء مخلوط بطور جداگانه مورد تجزیه شیمیایی قرار می گیرد، حد تماس شغلی                   
 :مخلوط از رابطه ذیل تبعیت می نماید

+…=1
2
2

T
C+

1
1

T
C 

گام ارزیابی، تجزیه کمی و کیفی هر یک از اجزاء موجود در مخلوط برای                 ضروری است که در هن      :توجه
 .تعیین متابعت یا عدم متابعت از حد تماس شغلی که بصورت فوق محاسبه گردیده است، انجام پذیرد

 بوتیل استات   ppm150و  ) ppm750با حد تماس شغلی     ( استن   ppm400هوای حاوی   ): 1 –الف  (مثال  
موجود ) ppm200با حد تماس شغلی     ( متیل اتیل کتن     ppm100و  ) ppm 200غلی  با حد تماس ش   (ثانوی  
 .است

ppm650=100+150+400=غلظت مخلوط در هوا 

78/1=5/0+75/0+53/0=
200
100+

200
150+

750
400  

 . غلظت مخلوط در هوا از حد تماس شغلی بیشتر است:نتیجه

 وقتی منبع آلودگی یک مخلوط مایع است و ترکیب مخلوط در هوا مشابه با مخلوط منبع                   :ورد خاص م-2
) به بخار تبدیل می گردد    ) حالل(مثالً بر مبنای متوسط سنجش زمانی تمامی مایع           (اصلی فرض می گردد     

ط باید  معلوم باشد، حد تماس شغلی مخلو      ) برحسب وزن (وقتی که درصد هر یک از اجزاء مخلوط مایع           
 . مورد محاسبه قرار گیرد)mg/m3(بصورت میلی گرم در متر مکعب 

TNVn
fn

TLVb
fa

TLVa
fa ...

1

++
 حد تماس شغلی مخلوط = 

مرسوم است که برای ارزیابی تبعیت حد تماس شغلی مذکور، دستگاههای نمونه گیری محیط، برای                : توجه
 اجزاء متشکله مخلوط قبالً در         بخار و غلظتهای    –جواب به این مخلوط کیفی و کمی خاص از هوا                

(برای مثال   . آزمایشگاه کالیبره گردند  
2
 حد تماس شغلی،     1

10
 حد تماس شغلی، دو برابر حد تماس شغلی،         1

 .)ده برابر حد تماس شغلی و غیره

 :درصد وزنی مخلوط مایع به قرار ذیل است): 2-الف(مثال 
 ).ppm24/0=3mg/m 1 در حالیکه ppm400=AOE یا 3mg/m 1640با  (هپتان% 50
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 ).ppm18/0=3mg/m 1 در حالیکه ppm350=AOE یا 3mg/m 1910با (متیل کلروفرم % 30

 ).ppm15/0=3mg/m 1 در حالیکه ppm25=AOE یا 3mg/m 170با (پر کلر واتین % 20

3mg/m 610= 
00164/0
1=

000118/000016/000030/0
1

++
=

170
2/0

1910
03/0

1640
5/0

1

++
 حد تماس شغلی مخلوط= 

 :در این مخلوط

 %50 یا 3mg/m305=5/0×610 هپتان

 %30 یا 3mg/m183=3/0×610 متیل کلروفرم

 %20 یا 3mg/m122=2/0×610 پر کلرواتیلن

 : نمودppmمقادیر فوق را می توان به شکل ذیل تبدیل به 

 ppm73=24/0 ×3mg/m305: هپتان

 ppm33=18/0 ×3mg/m183 :روفرممتیل کل

 ppm18=15/0 ×3mg/m122 :پر کلرواتیلن
3mg/m610یا ppm124=18+23+73=حد تماس شغلی مربوط 

 :در این گونه موارد حد تماس شغلی مخلوط مطابق با فرمول ذیل خواهد بود: اثرات مستقل: ب

=1 
3
3

T
C                                                =1
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T
C  =1

1
1
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 ):1-ب(مثال 

موجود ) AOE=1با  ( اسید سولفوریک    3mg/m7/0و  ) AOE=15/0با  ( سرب   3mg/m15/0هوایی حاوی   
 .است

7/0
1

7/0
=                               1

15/0
15/0

= 
 

 . تماس شغلی پایین تر می باشدغلظت مخلوط از حد
 
 
 

 :حد تماس شغلی برای گرد و غبارهای معدنی: ج

در مورد مخلوطی از گرد و غبار معدنی، فعال به لحاظ بیولوژیکی، از فرمول عمومی برای مخلوط ها که در                    
 .  شرح داده شده است، می توان استفاده نمود) 2 –الف (بند 
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 Biological Exposure Indicesتماس شاخص های بیولوژیکی : بخش دوم
 

 )BEIs(شاخص های بیولوژیک تماس 
 

پایش بیولوژیک ابزاری است در دست پرسنل بهداشت حرفه ای برای ارزیابی میزان تماس کارگر با مواد                    
شیمیایی، در حالیکه با پایش هوای محیط کار می توان تماس استنشاقی کارگران با مواد شیمیایی موجود در                  

 کار را از طریق اندازه گیری غلظت ماده شیمیایی در هوای محیط کار ارزیابی نموده و حدود مجاز                      محیط
TLV                    را در این مورد مرجع قرار داد پایش بیولوژیک این امکان را فراهم می نماید که تماس کلی کارگران با 

ر نمونه های بیولوژیک   مواد شیمیایی موجود در محیط کار از طریق اندازه گیری شناساگرهای مناسب د                 
 فراهم شده از کارگران در زمانهای مشخصی ارزیابی گردد و در این حالت شاخص های تماس بیولوژیک                   

)BEIs(بعنوان حدود مجاز مأخذ مورد استفاده قرار می گیرد . 

لیتهای شناساگر قابل اندازه گیری در نمونه های بیولوژیک ممکن است همان ماده شیمیایی مورد نظر یا متاب                 
می توان هر یک از    . حاصل از آن و یا تغییرات بیو بیوشیمیایی برگشت پذیر ناشی از آن ماده شیمیایی باشد                 

شناساگرهای فوق را در نمونه های هوای بازدمی، ادرار، خون و یا سایر نمونه های بیولوژیک بدست آمده از                  
 .کارگران جستجو کرد

اند بر حسب نوع شناساگر، نمونه اخذ شده و زمان نمونه گیری،            مقدار اندازه گیری شده شناساگر می تو      
 . نشاندهنده شدت تماس اخیر، میانگین تماس روزانه و یا تماس تجمعی مزمن باشد

 )BEIs(شاخص های بیولوژیک تماس

حدود مجاز مرجع هستند که بعنوان راهنمای ارزیابی عوامل زیان آور در فعالیتهای بهداشت حرفه ای                   
 .ستفاده قرار می گیرندمورد ا

شاخص های بیولوژیک تماس نشاندهنده محتمل ترین مقادیری از شناساگر هستند که در نمونه های                  
 – اما از طریق استنشاق      –بیولوژیک کارگر سالمی که تماس شغلی وی مشابه کارگری است که بهمان مقدار              

وند در مورد بعضی مواد شیمیایی استثنائاتی       تماس دارد، یافت می ش   ) TLVدر حد مجاز    (با عوامل زیان آور     
 آنها براساس محافظت و مراقبت در مقابل آثار غیر               TLVوجود دارد خصوصاً، در مورد موادی که            

برقرار شده است در این موارد بعلت جذب         ) مثل تحریک و سوزش یا اختالالت تنفسی       (سیستمیک آنها   
مقدار . پایش بیولوژیک مطلوب خواهد بود     ) از راه پوست  اغلب  (قابل مالحظه این مواد از راه های دیگر          

 شاخص بیولوژیک در این مورد براساس آثار سیستمیک برقرار می گردد بنابراین میزان دز کلی جذب شده                  

)internal dose(               از میزان جذب تنفسی در اثر تماس با مقدار TLV    شاخص های .  فراتر خواهد رفت
تفاوتهای بیولوژیک  . ق و قطعی بین تماس خطرناک و تماس ایمن نیست           بیولوژیک تماس بیانگر مرز دقی     

بین افراد سبب می شود که گاهی مقادیر بیولوژیک اندازه گیر شده در فرد از حدود مجاز شاخص های                       
اما اگر در بررسی اکثر      . بیولژیک تماس تجاوز کند در حالیکه سالمتی فرد نیز به مخاطره نیفتاده باشد                 
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ه به دفعات از کارگر اخذ می شود و یا نمونه اخذ شده از اکثر کارگران در یک محیط کار از                        نمونه هایی ک 
حدود مقادیر شناساگر شاخص های بیولژیک تماس تجاوز نماید، می بایست علت آن مورد بررسی قرار گیرد               

 .و برای کاهش تماس اقدام مناسب مبذول گردد

 روز کار   5 ساعت و در هفته        8رد دارد که روزانه      شاخص های بیولوژیک تماس برای کسانی کارب        
می کنند و می توان آن را برای سایر برنامه های کاری براساس دانش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک                      

با بکار بردن ضرایب     (تصحیح نمود از شاخص های بیولوژیک تماس نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم                 
استفاده کرد  ) با آالینده های آب و هوا و غذا      (یمن در تماسهای غیرشغلی     برای تعیین حدود تماس ا    ) تبدیل

 .همچنین از این شاخص ها نباید برای ارزیابی عوارض جانبی یا تشخیص بیماری شغلی استفاده نمود

اطالعات مورد نیاز برای توصیه هر شاخص بیولوژیک از دانش موجود درباره جذب، دفع و یا                          
ایی و ارتباط بین شدت تماس و آثار بیولوژیک دیده شده در کارگران بدست می آید                  متابولیسم مواد شیمی  

شاخص های بیولژیک تماس برمبنای ارتباط بین شدت تماس و مقادیر بیولوژیک شناساگر و یا ارتباط بین                  
ات از نتایج   برای یافتن این ارتباط   . مقادیر بیولوژیک شناساگر و آثار سوء ماده شیمیایی بر بدن تعیین می شود           

استفاده می شود و تحقیقات انجام     ) شرایط کنترل شده  (مطالعات انسانی در شرایط محیط کار و آزمایشگاهها         
 .شده روی حیوانات برای تأمین اطالعات مورد نیاز برای تعیین شاخص های بیولژیک تماس مناسب نیستند

واد از جمله در مقابل مواد متهموگلوبینیزان        مربوط به مواد شیمیایی در مقابل بعضی م        TLVدر لیست الفبای    
 آمده است که نشانه آنست که       BEI لفظ   Notationو ارگانو فسفره های مهار کننده کولین استراز، درستون          

 .مقدار شاخص بیولژیک نیز برای آن ماده تعیین شده است

 آثار مواد شیمیای بر بدن موجود زنده؛ -1

 .جود زنده روی ماده شیمیایی اعمال می کندفعل و انفعاالت بیولوژیک که بدن مو -2
 

 :کاربرد

پایش بیولوژیک باید بعنوان مکمل پایش هوا مورد توجه قرار گیرد بخصوص در مواردی که اینگونه                    
 .پایش توأم دارای امتیازاتی نسبت به پایش هوا بتنهایی باشد

 :از پایش بیولوژیک می بایست در موارد زیر استفاده شود

 ن پایش هوامستدل نمود -

 ارزیابی اثربخشی وسایل حفاظت فردی -

 تعیین قابلیت نفوذ مواد از راه پوستی و گوارشی -

 تعیین تماسهای غیر شغلی -
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وجود شاخص های بیولژیک تماس برای یک ماده به این معنی نیست که پایش بیولوژیک برای آن ماده                   
این نوشته ها  .  های پایشی مهارت یابند    الزامی است و کارکنان بهداشت حرفه ای باید در طراحی برنامه             

 .اطالعات زمینه ای مفیدی را برای آنان تأمین می کند

 :تفسیر نتایج

هنگام تفسیر نتایج پایش بیولوژیک، تفاوتهای مقادیر شناساگر در بافتهای مختلف یک فرد و همچنین                   
فاوتهایی می تواند ناشی از تغییرات     تفاوتهای که در شرایط مشابه تماس هستند باید مدنظر قرار گیرد چنین ت            

 :در موارد ذیل باشد

تهویه ریوی، گردش خون، ترکیبات بدن، کیفیت ترشحات ارگانهای بدن و فعالیت دستگاههای آنزیمی بدن                
نمونه گیری های متعدد می تواند باعث کاهش تأثیر       . که بعنوان واسطه در فعالیتهای متابولیسمی دخالت دارند       

 .اشدعوامل مذکور ب

پایش بیولوژیک می تواند موید نتایج پایش هوا باشد، اما درصورت مشاهده نتایج متفاوت بین دو پایش،                 
 .باید موقعیت های تماسی بدقت بازبینی و دلیل تفاوت موجود شرح داده شود

 
 :منابع اصلی تناقض در نتایج پایش بیولوژیک مواد شیمیایی

 :شدت تماس هنگام پایش هوا و پایش بیولوژیک عبارتند ازعلل اصل تناقض در اطالعات مربوط به 

مانند وضع ساختمان بدن و قد و قامت، رژیم غذایی، فعالیت            : وضعیت فیزیولوژیک و بهداشتی کارگر     -1
 آنزیمی، ترکیب مایعات بدن، سن، جنیس و بارداری، داروهای مصرفی و بیماریها

ت تماس، تماس پوستی، درجه حرارت و رطوبت        مانند کار فیزیکی، کم و زیاد شدن شد       : تماس شغلی  -2
 محیط، تماس همزمان با انواع مواد شیمیایی

 مانند آلودگی هوای شهر و خانه، آلودگی آب و غذا: منابع تماس محیطی -3

مانند فعالیت های فرد بعد از فراغت از کار روزانه، بهداشت فردی،              : )Lifestyle(شیوه زندگی فردی     -4
تعمال دخانیات، مواد مخدر و الکل، تماس با بعضی مواد شیمیایی که مصرف             عادات شغلی و غذایی، اس    

خانگی دارند، تماس با مواد شیمیایی ناشی از تفنن و سرگرمی و یا مواد شیمیایی موجود در مشاغل                      
 دیگر

یکی دیگر از منابعی است که ممکن است باعث ایجاد تناقض در               : روش کار نمونه برداری و تجزیه       -5
 : هوا و پایش بیولوژیک گردد و شامل موارد زیر استنتایج پایش

آلودگی ثانویه نمونه و یا تخریب آن هنگام جمع آوری، نگهداری و تجزیه، و خطا و اشتباه در انتخاب                    
میزان اهمیت هر یک از این عوامل باید بطور مجرد و برای هر موقعیتی جداگانه                . روش تجزیه نمونه ها  

ت تماس شغلی و میزان شناساگر مربوطه در نمونه بیولوژیک ممکن است             رابطه بین شد  . بررسی گردد 
مصرف دارو، آالینده های مختلف هوا و تماس همزمان با مواد شیمیایی دیگر              : تحت تأثیر عوامل مانند   
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قرار گیرد بطوریکه این عوامل باعث افزایش بیش از حد میزان شناساگر شود و یا متابلیسم و یا دفع                       
 .   مورد مطالعه را تغییر دهدماده شیمیایی

را ) نسبت به تماس با عامل شیمیایی      (گیری    موقع مناسب برای نمونه     ):The-Timing(برنامه زمانی    -6
برنامه زمانی باید بدقت رعایت شود چرا که توزیع ماده شیمیایی و دفع آن ماده و یا                      . نشان می دهد 

 با ماده شیمیایی، رویدادهای چرخشی هستند و        متابلیت های آن و تغییرات بیوشیمیایی حاصل از تماس       
شاخص های بیولوژیک تماس پذیرفته شده تنها در صورت رعایت برنامه زمانی توصیه شده کاربرد                   

 .خواهد داشت

کنترل کیفی عملیات آزمایشگاهی برای کاهش خطا و افزایش دقت نتایج حاصله               : برنامه کنترل کیفی   -7
 .یک اصل اساسی است

 ورد جدول شاخصهای بیولوژیکتوضیحاتی در م -8

نام ماده شیمیایی، شناساگر، نوع نمونه        : در جدول شاخصهای بیولوژیک این موارد ذکر شده است            
بیولوژیک که می بایست جمع آوری گردد، زمان مناسب برای نمونه گیری و میزان شاخص بیولوژیک                 

 . اطالعات مهم دیگر نیز بصورت نمادهایی نشان داده شده است

جدول شامل مقادیر شاخص بیولوژیک برای تمام شناساگرهایی است که کمیته شاخصهای             : اگرهاشناس -9
بیولوژیک در موارد آنها اقدام نموده و اطالعات و دالیل اساسی و کافی درباره آنها موجود بوده است                     
برای نیل به اهداف پایش بیولوژیک، الزمست پرسنل بهداشت حرفه ای بطور تخصصی به انتخاب                    

 .شناساگر در هر مورد خاص، اقدام نماید
 

 :نمونه های بیولوژیک

توصیه می شود از ادرار، هوای بازدمی و خون نمونه گیری شود در حال حاضر مو و ناخن برای پایش                         
برای بکارگیری  . میزان شناساگر در هر نمونه بدالیل خاصی می تواند متغیر باشد         . بیولوژیک توصیه نمی شوند  

 : بیولوژیک یادآوری چند نکته ضروری استصحیح شاخصهای

تغییرات حجم ادرار در مواردی که داده ها بر مبنای تجزیه ادرار جمع آوری شده باشند، بسیار مهم است                   -1
می تواند با تعیین سرعت دفع، اطالعات نسبتاً دقیقی بدست آورد، اما معموالً جمع آوری ادرار در یک                   

می توان با یک اندازه گیری ساده غلظت، اطالعاتی درباره           . یستمحدوده زمانی دقیق، چندان عملی ن      
برای . تماس کسب کرد اما ارزیابی کمی تماسی بشدت تحت تأثیر مقدار برون ده ادرار قرار می گیرد                  

اصالح نوسانات برون ده ادراری استفاده از غلظت ادراری ماده نسبت به امالح دفع شده می تواند تا                     
 برای شناساگرهایی که ترشح آنها به میزان برون ده ادراری بستگی              BEIs. شدحدودی کمک کننده با   

دارد، برحسب ترشح کراتینینن آورده شده است اما بعضی معرفها با پدیده انتشار به داخل ادرار ترشح                   
 برای چنین معرفهایی برحسب غلظت      BEI. می شوند و در این موارد تصحیح نتایج امکان پذیر نیست          
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 ادرار بسیار رقیق یا بسیار غلیظ برای پایش مناسب نیست و در این موارد می بایست نمونه                   .آمده است 
، کراتینین بیش از سه گرم در       1030وزن مخصوص بیش از     (وقتی ادرار خیلی غلیظ     . دیگری اخذ شود  

یسم مکان. باشد)  گرم در لیتر   5/0 کراتینین کمتر از     1010وزن مخصوص کمتر از     (یا خیلی رقیق    ) لیتر
در این موارد مقادیر اندازه گیری شده قابل اعتماد نبوده و می بایست                 . ترشح شناگرها تغییر می کند    

 .آزمایشات تکرار شوند

تغییرات سریع غلظت نسبت به زمان، بعالوه تغییرات غلظت طی مرحله بازدم در اطالعاتی که از تجزیه                  -2
تأکید می شود که نمونه هوا از مرحله انتهایی         بنابراین  . هوای خروجی بدست می آید حائز اهمیت است      

بطور کلی در حین    . و یا از مخلوط هوای بازدمی اخذ شود         ) که نمایانگر هوای آلوئولی است     (بازدم  
تماس، غلظت ماده مورد نظر در هوای مرحله انتهایی بازدم کمتر از غلظت آن ماده در مخلوط هوای                     

ماس، غلظت ماده مورد نظر در هوای مخلوط بازدمی حدود           بازدمی است، و در مرحله انتهای پس از ت         
نمونه هوای بازدمی که از کارگران مبتال به بیماریهای           .  آن در هوای مرحله انتهایی بازدم می باشد         �

 .عملکردی ریه اخذ می شود ممکن است برای پایش تماس مناسب نباشد

ع بعضی شاخصهای خونی ممکن است بر       و توزی ) نسبت بین پالسما و گلبول قرمز     (میزان هماتوکریت    -3
بنابراین باید ذکر گردد که خون کامل،       . نتیجه بعضی از اندازه گیریهای مبتنی بر تجزیه خونی اثر بگذارد          

در انتخاب روش تجزیه گاهی الزمست       . پالسما و سرم یا اریتروسیت مورد آزمایش قرار گرفته است           
اگر نمونه خون برای اندازه گیری مواد شیمیایی قرار         .  گیرد اتصال پروتئینی بعضی از معرفها مد نظر قرار       

گرفته شده باشد می بایست اختالف بین غلظت ماده مورد نظر در خون شریانی و خون وریدی ناشی از                   
جز در موارد استثناء برای اندازه گیری شاخص بیولوژیک           . جذب یا تصفیه ریوی مد نظر قرار گیرد         

 ).نه خون مویرگی که نماینده خون شریانی است(دی استفاده می شود تماس مواد فرار از خون وری
 

 :زمان نمونه گیری

زمان   
نمونه گیری در بسیاری مواقع نقش بسیار حساسی داشته و باید بدقت مورد توجه قرار گیرد از جمله در 

میایی و موارد تغییرات سریع سطح شناساگر در بدن بر حسب تغییرات در جذب و سرعت دفع مواد شی
متابلیتهای آنها از بدن و نیز دوام تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده، زمان نمونه گیری در جدول بترتیب ذیل 

:آمده است  

 حین کار یا پس از      ") ساعت از قطع تماس    16پس از   ("شناساگرهایی که می بایست قبل از شروع بکار         -1
 . در نمونه جستجو شوند")دو ساعت آخر تماس("خاتمه کار 

 ساعت از بدن دفع می شوند در بدن تجمع پیدا             5 کمتر از     )1(این شناساگرها بسرعت و یا نیمه عمر        
 .نمی کنند بنابراین زمان نمونه گیری آنها بشدت به تماس و دوره های پس از تماس بستگی دارد
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ه کاری   یا انتهای هفت   ")پس از دو روز قطع تماس     ("شناساگرهایی که می بایست در شروع هفته کاری          -2
 در نمونه مورد جستجو قرار گیرند نیمه عمر این شناساگرها بیش از             ") روز متوالی کاری   4-5پس از   ("
 ساعت است و در طول هفته در بدن جمع می شوند بنابراین زمان نمونه گیری نسبت به تماسهای                      5

ع می شوند زمان نمونه    برای موادی که بطور چند مرحله ای از بدن دف         . قبلی درباره آنها اهمیت می یابد    
 .گیری برحسب تماس روزانه و تماس هفتگی آمده است

 تلقی شده است، این شناساگرها نیمه عمر بسیار         "بدون اهمیت "شناساگرهایی که زمان نمونه گیری آنها        -3
چنین شناساگرهایی را پس    . طوالنی دارند و در طول سالیان و بعضاً در طول عمر در بدن تجمع می یابند              

 .ندین هفته از تماس، در هر زمانی می توان بررسی کرداز چ

الزمست که قبل از هرگونه طراحی پایش بیولوژیک و تغییر مقادیر شاخص بیولوژیک، به مستندات                    -4
 بیش از حد انتظار باشد اقدام       BEIچنانچه فقط یکبار مقادیر     . که موجود است مراجعه شود     BEIخاص  

ر نمونه گیریهای متعدد این مقادیر باالتر از معمول باشد،                خاصی را نمی طلبد، اما درصورتیکه د        
 .می بایست بطور مناسب اقدام نمود

 :ستون مالحظات این اطالعات را تأمین می کند

"SC"              ،هستند بنابراین از افراد "حساس" نشانه آنست که گروهی از مردم نسبت به آثار ماده شیمیایی معینی 
برای اطالعات بیشتر می بایست به مستند اختصاصی        . بعمل نمی آید  توصیه شده محافظت      BEIمذکور با   

BEIمراجعه شود . 

"B"                 نشانه آنست که شناساگر مورد نظر معموالً، به مقدار قابل مالحظه ای در نمونه های بیولوژیک اخذ شده 
. حاظ شده است   ل BEIاز کسانی که تماس شغلی ندارند نیز یافت می شود این مقادیر زمینه ای نیز در تعیین                 

 . مراجعه شودBEIبرای اطالعات بیشتر درباره مقادیر زمینه ای به مستند اختصاصی 

"Nq"                بر مبنای مطالعه متون علمی موجود تسلط کمیته BEI          الزمست برای این ترکیب نیز پایش ،
 . کافی نیستBEIبیولوژیک منظور شود، اما فعالً اطالعات برای تعیین 

"NS"    نااگر غیر اختصاصی است چرا که پس از تماس با مواد شیمیایی دیگری نیز در                   نشانه آنست که ش
نمونه بیولوژیک یافت می شود این آزمایشات غیراختصاصی ارجع هستند چرا که استفاده از آنها آسانتر است                

ک  برای ی  BEIدر چنین مواردی    . و نیز ارتباط آنها با تماس شغلی از آزمایشات غیر اختصاصی قویتر است             
بعنوان اثبات تشخیص توصیه می شود     ) که از لحاظ کمی دقت کمتری دارد      (شناساگر بیولوژیک اختصاصی    

 . مراجعه شودBEIبرای مطالعه بیشتر درباره عوامل مؤثر در تفسیر چنین شاخصهایی به مستند اختصاصی 

"Sq"               سیر کمی از این اندازه      نشانه آنست که شناساگر بیولوژیک نشانه تماس با مواد شیمیایی است اما تف
 )نیمه کمی است(گیری چندان دقیق نیست 
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اگر انجام آزمایش کمی مقدور نباشد، می بایست از تعیین این شناساگرهای بیولوژیک بعنوان آزمایش                  
غربالگری و چنانچه آزمایش کمی اختصاصی نباشد و منشاء شناساگر مورد سوال باشد از آن برای اثبات                     

 .دتشخیص استفاده شو

 برای آزمایشات غربالگری و اثباتی ذکر شده است اما در اسناد مربوطه                BEIدر بعضی موارد مقادیر       
بعنوان مثال اندازه گیری مواد شیمیایی استنشاقی که بشدت           (اطالعاتی درباره مقادیر مرجع موجود است         

یا ( بصورت باالترین     BEIدر بعضی از آزمایشات غربالگری مقادیر         ) متابلیزه می شوند در هوای بازدمی     
مثل اندازه گیری   (حد مشاهده شده در جوامعی که در تماس با آن ماده شیمیایی نیستند آمده است                ) پائینترین

 )کولین استراز یا متهموگلوبین
 

 معرفهای بیولوژیکی پذیرفته شده 

 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 غیر اختصاصی
 میلی گرم استون در یک 50

 لیتر ادرار
 Aceton 1استون  استون در ادرار آخر وقت کار

 غیر اختصاصی

 میزان زمینه

 غیر اختصاصی

 نیمه کمی

 - میلی گرم، پارا1-50
آمینوفنل بازاء هر گرم 

 در Cratinineکراتینین 
 .ادرار

یک و نیم درصد از -2
هموگلوبین شخص مورد 

 .آزمایش

 آخر وقت کار
 
 

ضمن کار یا 
 آخر وقت کار

  آمینو فنل در ادرار-مجموع، پارا

)P-Aminophenol( 

 مت هموگلوبین در خون

)Methemoglobin( 

 2 آنیلین

 میزان زمینه

 میکروگرم حاصل 50
متابولیت ها غیر آلی ارسنیک 
بازاء یک گرم کراتینین در 

 .ادرار

 آخر هفته کار
 
 
 

ی ارسنیک در متابولیت های غیر آل
 .ادرار

(Inorganic Arsenic 
Metabolistcs) 

ارسنیک و مشتقات محلول آن از 
 جمله آرسین

Arsenic & Soluble- 
Compunds Including 

Arsine 

3 

 میزان زمینه
 

نیمه :الف-2
 کمی
 

 نیمه کمی: ب-2

 میلی گرم بازاء یک گرم 25
 کراتینین

 
 بنزن ppm08/0: الف-2

 .در هوای آخر بازدم
 

 ppm12/0:ب-2

 آخر وقت کار
 
 
 

قبل از -2
شروع نوبت 
 کار بعدی

 
 

 )Phenol(مجموع فنل در ادرار 

S-Phenylmercaoturic  در
 Acidادرار    

 بنزن در هوای بازدم-2

 بنزن در هوای بازدمی=الف-2

هم هوای راه های تنفسی و (مخلوط 
 )هم هوای آلوئول

 بنزن در هوای آخر بازدم=ب-2

 Benzene 4بنزن 

برای هر نمونه  میکرو گرم کادمیوم بازاء 5 میزان 2 و 1  5 شتقات غیر آلی آنکادمیوم وم کادمیوم در ادرار -1
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٢٠٦ از ١٣٣ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 یک گرم کرانتین در ادرار زمینه
 

 میکرو گرم کادمیوم در 5
 لیتر خون

) 2و1نمونه (
زمان بندی 
خاص ندارد 
ولی باید با 

دقت و بنا به 
مقتضیات، 

زمان مناسب 
 .انتخاب نمود

 
 

  کادمیوم در خون-2

Cadmium& 
Inorganic Compounds 

 

 میلی گرم کربن دی 5
سولفاید بازاء یک گرم 

 کراتینین

 آخر وقت کار

/ 4/تیو تیازولیدین/ 2اسید، 
 کربوکسیلیک در ادرار

2/Thiothiazolidinc/ 4/ 
Carboxylic Acid, (TTCA) 

in Urine 

 کربن دی سولفاید

Carbon - disulfide 
6 

 ن زمینه، میزا

 غیراختصاصی

 میزان زمینه، 

 غیراختصاصی

 در صد از 5/3 -1
هموگلوبین شخص مورد 

 آزمایش

2- ppm20 CO  در
 هوای آخر بازدم

 آخر وقت -1
 کار

 آخر وقت -2
 کار

 کربوکسی هموگلوبین -1

(Caeboxyhrmogoloin) 
 در خون

2- CO در هوای آخر بازدم 

 منواکسید کربن

Carbon Monoxide 
7 

 صاصیغیراخت

 غیراختصاصی

/ 4 میلی گرم، 150
کلروکاته کول بازاء یک گرم 

 میلی 25کراتینین در ادرار 
گرم، پاراکلروفنل بازاء یک 

 گرم کراتینین در ادرار

 آخر وقت کار
 

 آخر وقت کار

کلرو کاته کول / 4مجموع، 
(4/Chlorocatechol)  در ادرار

 /P)مجموع، پاراکلروفنل در ادرار 
Chlorophenol 

 لرو بنزنک

Chlorobenzene 
8 

 میزان زمینه

 میزان زمینه

 میلی گرم کرومیوم، بازاء 10
 یک گرم کراتینین در ادرار

 میکروگرم کرومیوم، 30
بازاء یک گرم کراتینین در 

 ادرار

ضمن کار 
افزایش 
 می یابد

 آخر وقت کار

در آخر هفته 
 کار

 مجموع، کادمیوم در ادرار

 در دمه محلول(کرمیوم شش ظرفیتی 
 )آب

(Water Soluble Fume) 
Chromium, (VI) 

9 

 میزان زمینه

 میزان زمینه، 

 غیراختصاصی

 میکروگرم کبالت در یک 15
 لیتر ادرار

 میکروگرم کبالت در یک 1
 لیتر خون

آخر وقت کار 
و آخر هفته 

کار آخر وقت 
کار و آخر 
 هفته کار

 کبالت در ادرار -1

 کبالت در خون -2
 Cobalt 10کبالت 

Ns, Sq 
Ns, Sq 

  مبلی گرم در لیتر80
  میلی گرم در لیتر80

آخر وقت کار 
و آخر هفته 

  سیکلوهگزانول در ادرار2و1
 سیکلوهگزانول در ادرار

 سیکلو هگزانون
Cyclohexanone 

 
11 
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٢٠٦ از ١٣۴ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 کار
 آخر وقت کار

Sq 3/0دی کلرو متان دی کلرو متان در ادرار آخر وقت کار  میلی گرم در لیتر 
Dichloromethan 

12 

Sq 

 متیل – میلی گرم، ان 15
 فورماماید در یک لیتر ادرار

 میلی گرم ان استیل 40
در ) متیل کربونیل (-اس

 یک لیتر ادرار

 آخر وقت کار

قبل از شروع 
 کار

آخرین شیفت 
 کار هفته

 متیل فورماماید در ادرار/ ان 

(N/Methylformamide) 
)  متیلکربونیل–ان (– اس –استیل / ان

 رارسیستین در اد

  ان دی متیل فورماماید–ان 

(N/N – Dimethyl 
Formamide. 

(DMF) 

13 

 
 میلی گرم در گرم 100

 کراتینین 

آخر وقت کار 
و آخر هفته 

 کار
  اتوکسی استیک اسید در ادرار-2

 اتوکسی اتیل 2 و   اتوکسی اتانول 2
 استات

2- Ethoxyethanol(EGEE) 
and 2-Ethoxyethyll 

Acetat(EGEEA) 

14 

 

 میلی گرم ان متیل 30
استامید به ازاء یک گرم 

 کراتینین در ادرار

آخر وقت کار 
در آخر هفته 

 کار

 15 دی متیل استامید/  ان–ان  ان متیل استامید در ادرار

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

 گرم، اسید ماندلیک، 5/1
بازاء یک گرم کراتینین در 
ادرار وجود اتیل بنزن در 
 هوای آخر مرحله بازدم

آخر وقت کار 
 در آخر هفته

آخر وقت کار 
 در آخر هفته

 اسید ماندلیک در ادرار

(Mandlic Acid) 
 اتیل بنزن در هوای آخر بازدم

 اتیل بنزن

Ethylbenzene 
16 

 میزان زمینه، 

 غیراختصاصی

 میزان زمینه، 

 غیراختصاصی

 میلی گرم، فلورایدها بازاء 3
 یک گرم کراتینین در ادرار

لورایدها،  میلی گرم ف10
بازاء یک گرم کراتینین در 

 ادرار

قبل از شروع 
 کار

 آخر وقت کار

 Fluorides 17فلورایدها  فلورایدها در ادرار

 میزان زمینه، 

 غیراختصاصی

 میلی گرم اسید 200
فوروئیک بازاء یک گرم 

 کراتینین در ادرار

 مجموع، اسید فورئیک در ادرار آخر وقت کار

(Furoic Acid) 
 Furfural 18 فورفورال

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

 هگزن 2/5 میلی گرم، 5
 به ازاء یک گرم –دیون 

کراتینین ادرار فقط 
تشخیص هگزان در هوای 

 بازدم کافی است

 آخر وقت کار

 هگزان/ 2/5

(2/5/Hexandione) در ادرار 
 در هوای آخر بازدم) نرمال(هگزان 

 )نرمال(هگزان 

n/ Hexane 
19 

 میزان زمینه

 ن زمینهمیزا

 میکروگرم سرب در صد 50
 سانتیمتر مکعب خون

وقت خاصی 
 ندارد

 سرب در خون
 

 سرب در ادرار
 Lead 20سرب 
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٢٠٦ از ١٣۵ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 میکروگرم سرب بازاء 150 میزان زمینه
 یک گرم کراتینین در ادرار

 میکروگرم، پروتو 250
پورفیرین روی در صد 

سانتیمتر مکعب گلبول قرمز 
صد میکروگرم پروتو : یا 

پورفیرین روی در صد 
 سانتیمتر مکعب خون

وقت خاصی 
 ندارد

بعد از یک ماه 
 تماس

 پروتوپورفیرین روی در خون

(Zinc Protoporphyin) 

 میزان زمینه

 میزان زمینه

 میکروگرم جیوه غیر آلی 35
بازاء هر گرم کراتینین در 

 ادرار

 میکروگرم جیوه غیر آلی 15
 در لیتر خون

قبل از شروع 
کار آخر وقت 

 آخر کار در
 هفته کار

 مجموع جیوه غیر آلی در ادرار

(Inorganic Mercury) 
 مجموع جیوه غیر آلی در خون

(Inorganic Mercury) 

 Mercury 21جیوه 

 
 میلی گرم، متانول در 15

 لیتر ادرار
 

 آخر وقت کار
 

 متانول در ادرار
 

 Metanol 22متانول 

 میزان زمینه

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

وبین  درصد هموگل5/1
 شخص مورد آزمایش

ضمن کار یا 
 آخر وقت کار

 مواد مولد مت هموگلوبین متهمو گلوبین در خون

Methemogolobin,Inducers
23 

  میلی گرم در لیتر4/0 
آخر وقت کار 
 در آخر هفته

  هگزان دی اون در ادرار5 و 2

(2 , 5 Hexandion) 
 متیل ان بوتیل کتون

Methyl n- Buthyl Keton 
24 

اختصاصی، غیر
 نیمه کمی

غیراختصاصی، 
 نیمه کمی

 غیراختصاصی

40ppm متیل کلرو فورم 
 در هوای آخر بازدم

 میلی گرم، اسید تری 10
 کلرو استیک در لیتر ادرار

 میلی گرم، تری کلرو 30
 اتانول در لیتر ادرار

یک میلی گرم، تری کلرو 
 اتانول در لیتر خون

قبل از آخرین 
نوبت کار در 

 هفته کار

 ر هفته کارآخ
 

آخر وقت کار 
در آخر هفته 
کار آخر وقت 
کار در آخر 
 هفته کار

 متیل کلروفورم در هوای آخرر بازدم

 اسید تری کلرو استیک

(Tricholroacetic Acid) در 
 ادرار

 مجموع، تری کلرو اتانول

(Trichloroetanal) در ادرار 
 مجموع، تری کلرو اتانول در خون

 متیل کلروفوم

Methyl Chloroform 
25 

 
 در لیتر MEK میلی گرم 2

 ادرار
  در ادرارMEK آخر وقت کار

 متیل اتیلن کتون

Methyl Ethyl Ketone 
(MEK) 

26 

 
 در لیتر MIBK میلی گرم 2

 ادرار
  در ادرارMIBK آخر وقت کار

 متیل ایزو بوتیل کتون

Methyl Isobutyl Ktone 
(MIBK) 

27 
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٢٠٦ از ١٣۶ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 غیراختصاصی

 میزان زمینه

 یغیراختصاص

 نیمه کمی

 میلی گرم پارا، نیترو فنل 5
بازاء یک گرم کراتینین در 

 ادرار

 درصد از هموگلوبین 5/1
 شخص مورد آزمایش

آخر وقت کار 
در آخر هفته 
کار آخر وقت 

 کار

 P) نیترو فنل در ادرار -مجموع، پارا
– Nitrophenol) 

 مت هموگلوبین در خون

(Methemogloin) 

 Nitrobenzene 28نیترو بنزن 

 میزان زمینه

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

  درصد حداقل فعالیت70

وقت خاصی 
ندارد ولی بنا 
به مقتضیات 
زمان بندی 

 شود

فعالیت آنزیم کولین استراز در گلبول 
 قرمز

ترکیبات آلی فسفره بازدارنده کولین 
 استراز

Organophosphorus, 
Cholinetcrse, Inhibtors 

29 

 غیراختصاصی

 میزان زمینه

 یراختصاصیغ

 نیمه کمی

 میلی گرم، پارانیترو فنل 5/0
بازاء یک گرم کراتینین در 

 ادرار

  درصد حداقل فعالیت70

 آخر وقت کار
 

وقت خاصی 
ندارد ولی با 
دقت و بنا به 

مقتضیات 
زمان بندی 

 شود

  نیتروفنل در ادرار-مجموع پارا
 

فعالیت آنزیم کولین استراز در 
 گلبول های قرمز

 Parathion 30پاراتیون 

 میزان زمینه

 میزان زمینه

 بازاء PCP میلی گرم 2
 یک گرم کراتینین در ادرار

 آزاد در PCP میلی گرم 5
 لیتر پالسما

قبل از آخرین 
نوبت کار در 

 هفته کار

 آخر وقت کار

  در ادرارPCPمجموع، 

(P – Nitrophenol) 
PCPآزاد در پالسما  

(Free PCP) 

 پنتا کلرو فنل

Pentachlorophenol (PCP) 
31 

 میزان زمینه

 غیراختصاصی

 میلی گرم فنل بازاء 250
 یک گرم کراتینین در ادرار

 Phenol 32فنل  مجموع فنل در ادرار آخر وقت کار

Nq - 
آخر وقت کار 
 در آخر هفته

 در (HP-1)هیدروکسی پیرن -1
 ادرار

هیدروکربنهای چند حلقه ای 
 آروماتیک

Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) 

33 

 غیراختصاصی

 غیراختصاصی

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

 نیمه کمی

 میلی گرم 800 -الف) 1(
اسید ماندلیک بازاء هر گرم 

 کراتینین در ادرار

 میلی گرم اسید 300 -ب
ماندلیک بازاء یک گرم 

 کراتینین در ادرار

 میلی گرم 240 -الف) 2(
اسید فنیل اوکسی لیک در 

برای هر سه 
 نمونه

 آخر -الف
 وقت کار

 قبل از -ب
شروع نوبت 
 کار بعدی

 اسید ماندلیک در ادرار -1
 
 

اسید فنیل گلی اوکسی لیک  -2
 در ادرار

(Phenylglyoxylic 
Acid) 

 
 استایرن در خون وریدی -3

(Styrene) 

 34 (Styrene)استایرن 
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٢٠٦ از ١٣٧ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

یک گرم کراتینین  
Creatinineدر ادرار  

 میلی گرم 55/0 -الف)3(
استایرن در یک لیتر خون 

 وریدی

 میلی گرم 02/0 -ب
استایرن در یک لیتر خون 

 وریدی

  پی پی ام5 -

قبل از آخرین 
نوبت کار در 

 هفته

تترا کلرو اتیلن در هوای آخر 
 بازدم

 

  میلی گرم در لیتر5/0 -

قبل از آخرین 
نوبت کار در 

 هفته

 تترا کلرو اتیلن در خون
 

Ns , Sq 5/3میلی گرم در لیتر  
آخر وقت کار 
 در آخر هفته

 تترا کلرو اتیلن در ادرار
 

 تترا کلرو اتیلن

Tetracholoethylene 
35 

  در ادرار تترا هیدرو فوران آخر وقت کار  میلی گرم در لیتر8 
 

 تترا هیدرو فوران
Tetrahydrofuran 

36 

B)میزان زمینه( 
 

  در ادرارo-Cresol آخر وقت کار  میلی گرم در لیتر5/0

B , NS 
 

 گرم در یک گرم 6/1
 کراتینین

 اسید هیپوریک در ادرار آخر وقت کار

- 
 

  میلی گرم در لیتر05/0
قبل از آخرین 
وقت کاری 
 آخر هفته

 تولوئن در خون

 Tolune 37تولوئن 

 غیراختصاصی

 غیراختصاصی

 غیراختصاصی

 نیمه کمی

 نیمه کمی

 میلی گرم اسید تری 100
کلرو استیک بازاء یک گرم 

  در ادرارکراتینین

 میلی گرم اسید تری 300
کلرو استیک و تری کلرو 

اتانول بازاء یک گرم 
 کراتینین بازاء

 میلی گرم تری کلرو 4
 اتانول آزاد در یک لیتر خون

فقط تشخیص تری کلرو 
اتیلن در هوای آخر بازدم 

 آخر هفته کار

آخر وقت 
کاردر آخر 

 کارهفته 

آخر وقت کار 
در آخر هفته 

کار زمان 
 بندی ندارد

زمان بندی 
 ندارد

 اسید، تری کلرو استیک در ادرار
 

اسید، تری کلرو استیک و تری کلرو 
 اتانول در ادرار

 تری کلرو اتانول آزاد در خون

 تری کلرواتیلن در هوای آخر بازدم

 تری کلرو اتیلن در خون

 تری کلرو اتیلن

Trichloroethlene 
 ACGIH 1992 -93در 

 
 ACGIH 1993 -94در 

38 
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٢٠٦ از ١٣٨ 

 مالحظات
شاخص بیولوژیک «مقدار

 »تماس

زمان نمونه 
 گیری

رد نام ماده شیمیایی معرف
ف
ی

 

 

 کافی است

فقط یافتن تری کلرو اتیلن 
 در خون

 پنتا اکسید وانادیوم وانادیوم در ادرار آخر وقت کار  گرم بر گرم کراتینین5/1 

Adium Pentoxid 
39 

 

 گرم اسیدهای متیل 5/1
هیپوریک بازاء یک گرم 

 کراتینین در ادرار

 اسیدهای متیل هیپوریک در ادرار آخر وقت کار

(Methyllhippurid Acid) 
 Xylenes 40گزیلن ها 
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٢٠٦ از ١٣٩ 

 حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار: بخش سوم

 
 :مقدمه٭

برای مواجهه شغلی با عوامل فیزیکی شامل صدا،           ) AOE(در این بخش مقادیر حد تماس شغلی           
مل فیزیکی نیز   مقادیر حد تماس شغلی عوا    . ارتعاش، امواج الکترومغناطیس، و شرایط جوی ارائه می گردد        

همانند سایر حدود تماس شغلی به شرایطی اشاره دارد که بنظر می رسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین سالم                    
 .روزانه و بطور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند آثار نامطلوبی بر سالمت آنان ظاهر نگردد

ار می گیرند و ارتباط گسترده ای     بدلیل اختالف در میزان نفوذ در نسوج و اعضائی که مورد مواجهه قر              
که بین آثار سوء بر سالمتی بسیاری از عوامل فیزیکی و طول موج آنها وجود، حد تماس شغلی این عوامل                     
بصورت یک عدد واحد نبوده بلکه مجموعه ای از حدود تماس شغلی در طول موج و فرکانس های مختلف                  

یع طول موج آنها، در اندازه گیری و ارزشیابی این عوامل         بواسطه تنوع عوامل فیزیکی و گسترده وس      . می باشد
بهمین دلیل کاربرد حدود تماس     . از روشهای علمی، فنون و وسایل اندازه گیری گوناگونی استفاده می شود           

شغلی عوامل فیزیکی توسط افرادی که در زمینه روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آن آموزش و تجربه کافی                  
 بسیار حائز اهمیت است بدیهی است بدلیل پیچیدگی موضوع هنگام کاربرد حد تماس                کسب نموده باشند  

 .شغلی بایستی رایج ترین مستندات علمی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد

بدلیل وجود تفاوت در حساسیت افراد، مواجهه با فرد مقادیری در حد تماس شغلی یا حتی کمتر از                     
. شرایط موجود، یا گاهاً موجب صدمات فیزیولوژیک در وی گردد             آن، می تواند سبب آزار، بدتر شدن         

همچنین برخی افراد در مواجهه با تعدادی از عوامل فیزیکی در محیط کار حساسیت بیش از حدی از خود                    
مثالً (نشان می دهند که این امر ناشی از عوامل متعددی از جمله زمینه ژنتیک فرد، سن، عادات فردی                         

در . تحت درمان با دارو، یا مواجهه های قبلی یا همزمان باشد          ) الکل، یا سایر مواد مخدر    استعمال دخانیات،   
مواجهه با برخی عوامل فیزیکی این گروه از کارگران را نمی توان از اثرات نامطلوب ناشی از مواجهه در حد                   

ی اعمال محافظت   طب کار باید این گروه کارگران را برا        . تماس شغلی یا حتی کمتر از آن محافظت نمود         
 .بیشتر مشخص کند

حدود تماس شغلی براساس اطالعات حاصل از تجارب صنعتی، مطالعات تجربی روی انسان یا                     
همانند کلیه حدود تماس شغلی، حدود      . حیوانات و در برخی موارد ترکیبی از هر سه نوع مطالعه می باشد             
ظر گرفته شده است و باید فقط توسط          تماس شغلی عوامل فیزیکی برای عملیات بهداشت حرفه ای در ن           
 .کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده تفسیر و بکار گرفته شود

 :حدود مزبور نباید در موارد زیر بکار رود

 ارزشیابی یا کنترل کیفیت عوامل فیزیکی در خارج از محیط کار -1

 به عنوان تنها برهان جهت قبول یا رد ناتوانی جسمی موجود -2
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 :تعاریف

 :این بخش مقادیر حد تماس شغلی تحت عناوین ذیل بیان گردیده استدر 
 ):TWA( میانگین وزنی زمانی –مقدار حد تماس شغلی : الف

 . ساعت هفته کاری می باشد40 ساعت کار روزانه و 8منظور حد عامل مورد نظر در تماس 
 : سقف–مقدار حد تماس شغلی : ب

 برای مدتی کوتاه در مواجهه با مقادیری بیش از حد مزبور قرار              منظور مقادیری است که شاغلین نباید حتی      
 .گیرند

 

 :اثر ترکیبی عوامل فیزیکی و شیمیائی

در حال حاضر مشخص گردیده که ترکیب عوامل فیزیکی مانند گرما، پرتوهای فرابنفش و یونساز،                      
 شیمیائی محیط کار موجب تشدید       و موارد مشابه با عوامل     ) تغییر ارتفاع (رطوبت، فشارهای غیر متعارف      

. تنش جسمی می گردد، بنحوی که اثرات ناشی از مواجهه در مقادیری در حد تماس شغلی، افزایش می یابد                 
. این تنش ممکن است باعث تشدید عکس العمل انسان در مقابل ماده سمی بعنوان یک ماده خارجی گردد                   

زیان آور سعی بر آن بوده که در تدوین، حد تماس             لذا برای حفظ سالمت انسان در مقابل اثرات عوامل            
شغلی ضرایب ایمنی اعمال گردد تا محیطهای شغلی غیر متعارف را به شرایط محیط کار معمول نزدیک                     

که بطور  (البته این ضرایب در حدی نیستند که بتواند حفاظت کامل را در محیط کاری بسیار آلوده                   . نمایند
در این قبیل موارد برای اعمال حد تماس         . فراهم نمایند ) ط کار معمول باشد   قابل مالحظه ای بدور از شرای    

ضریب ایمنی معادل ضرایب اطمینان       . (شغلی مناسب باید قضاوت کارشناسانه و آگاهانه انجام پذیرد             
 .)نیست

 

 صدا

ظر به شرایطی اشاره دارد که به ن       ) 1جدول شماره   ( صدا و مدت مواجهه با آن       )AOE(مقادیر تماس شغلی  
می رسد چنانچه کلیه شاغلین بطور مکرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانائی                       

 میالدی از نظر پزشکی، اختالل       1979تا قبل از سال      . شنیداری و درک محاوره طبیعی آنان ظاهر نشود         
 و 1000 و   500س های   در فرکان  dB 25شنوائی موقعی حادث شده است که متوسط حدآستانه شنوائی از             

مقادیر ارائه شده در این کتاب برای پیشگیری از افت شنوائی           . )ANSI S3.6-1989( هرتز تجاوز نماید   2000
مقادیر حد تماس شغلی به     .  هرتز نیز گسترش یافته است     4000 و   3000به محدوده فرکانسهای باالتر مانند      

ه قرار میگیرد و با توجه به حساسیت متفاوت افراد            عنوان راهنما برای کنترل مواجهه با صدا مورد استفاد          
باید تاکید نمود که مقادیر حد تماس شغلی، همه         . نباید به عنوان مرز بین حد ایمنی و حد خطر تلقی گردد            

مقادیر حد تماس شغلی می بایست     . نماید شاغلین را در برابر اثرات نامطلوب تماس با صدا محافظت نمی            
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 و 2000 و   1000 و   500 دسی بل در فرکانس های      2ا در مقابل افت شنوائی در حد         جامعه شاغلین ر   ∗میانه
اجرای برنامه حفاظت شنوائی با در نظر       .  سال مواجهه شغلی با صدا محافظت نماید       40 هرتز پس از     3000

 گرفتن کلیه عوامل موثر و آزمایش شنوائی نسجی در مواقعی که شاغلین در مواجهه با صدای بیش از مقادیر                  
 .حد تماس شغلی ی در حد آن هستند ضروری است

 
 ∗مقادیر حد تماس شغلی صدا) 1(دول ج

 

 مدت مواجهه در روز ∗∗dBAتراز فشار صوت به 

 24 ساعت 80

 16 ساعت 82

 8 ساعت 85

 4 ساعت 88

 2 ساعت 91

 1 ساعت 94

 30 دقیقه 97

 15 دقیقه 100

 50/7∆ دقیقه 103

 75/3∆ دقیقه 106

 88/1 ∆ قهدقی 109

 94/0∆ دقیقه 112

 12/28  ثانیه∆ 115

 14/ 06 ثانیه 118

 03/7 ثانیه 121

 52/3 ثانیه 124

 76/1 ثانیه 127

 88/0 ثانیه 130

 44/0 ثانیه 133

 22/0 ثانیه 136

 11/0 ثانیه 139

  

                                                 
 
∗ Median 

 .نمی باشد دسی بل است مجاز 140 بیش از Cتماس با صدای پیوسته، متناوب یا کوبه ای در مواردیکه تراز فشار صوت ماکزیمم در شبکه وزن یافته  ∗
.S24 type) 1983(4 مدل ANSIتراز صوتی بر حسب دسی بل با دستگاه صداسنج اندازه گیری می شود و دستگاه مذکور باید مطابق با ویژگیهای مندرج در  ∗∗

Sl باشد و اندازه گیری در شبکه وزن یافته A و در وضعیت slowانجام پذیرد . 
 دسی بل از دوزیمتر یا دماسنج از نوع 120نترل مدیریتی کاهش یابد و همچنین توصیه میشود برای صداهای بیش از  صدی منبع باید به روشی غیر از روشهای ک∆

 .استفاده گردد) Integratedجمع شونده
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تفاده از رابطه زیر که  ساعت تراز فشار صوت می تواند با اس8برای شیفت های کار بیشتر یا کمتر از : تذکر 
                                      Lpa= 94-10LogT   :1مبتنی بر استاندارد مورد پذیرش ایران است محاسبه شود

                                                      
T : زمان مواجهه با صدا بر حسب ساعت 

Lpa : مواجهه با صدا تراز فشار صوت مجاز برای مدت زمان (dB) 
 

 به دسی بل)  میکروبار0002/0مبنای (مقادیر حد تماس شغلی در فرکانسهای مرکزی اکتاوباند ) 2(جدول شماره 

 
 Hzفرکانس  125 250 500 1000 2000 4000 8000

 مدت تماس در روز

  ساعت8 96 92 88 86 85 85 86

  ساعت4 103 96 91 88 86 85 87

  ساعت2 110 101 94 91 88 87 90

 عت8 سا1 118 107 99 95 91 90 95

  دقیقه30 126 114 105 100 95 92 99

  دقیقه15 135 122 112 106 99 98 104

  دقیقه7 135 135 122 114 105 104 120

  دقیقه3 135 135 134 124 113 111 120

  دقیقه5/1کمتر از  135 135 135 134 124 121 130
 

 ∗: اوبصدای پیوسته یا متن

 برای  ANSIتراز فشار صوت باید توسط صداسنج یادوزیمتری تعیین گردد که حداقل با ویژگی های                  
 برای دوزیمتری های فردی صدا مطابقت       ANSI.25-1991 یا ویژگیهای     SL.4-1983,type S2Aصداسنج  

مدت . ظیم شوند  تن )SLOW( در وضعیت آهسته   Aوسائل اندازه گیری باید در شبکه وزن یافته         . داشته باشد 
این مقادیر بدون توجه به اینکه مواجهه بصورت         . تجاوز نماید ) 1(مواجهه نباید از مقادیر مندرج در جدول       

وقتی . مداوم یا به صورت مواجهه های کوتاه مدت است، برای کل مدت مواجهه کار روزانه بکار می رود                   
متفاوت تشکیل شده باشد اثر ترکیبی آنها باید         مواجهه روزانه با صدا از دو یا چند دوره زمانی باترازهای              

بیشتر از اثر جداگانه هر یک از مواجهه ها مورد نظر قرار گیرد در چنین مواردی برای ارزیابی از رابطه زیر                       
 :استفاده می شود

T
C

T
C

T
C

n

n...
2

2

1

1 +  

                                                 
 ١٣٧٨ انتشارات دانشجو – مهندس رستم گل محمدي –مهندسي صدا و ارتعاش  1

∗ Continuous or Intermittent Noise 
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جاز مواجهه با همان     بیانگر مدت م   Tn بیانگر مدت مواجهه با تراز فشار صوت معین و             Cnدر رابطه فوق    
در صورتیکه حاصل جمع رابطه فوق از عدد یک تجاوز کند میزان تماس از              . تراز فشار صوتی معین می باشد    

 و بیشتر   A دسی بل    80تمام تماس های شغلی با تراز فشار صوتی        . مقدار حد تماس شغلی فراتر رفته است      
 .بطریق فوق محاسبه می شود

معمولی این رابطه زمانی قابل استفاده است که صدا با تراز یکنواخت              در صورت استفاده از صداسنج        
در غیر اینصورت باید از دوزیمتر و یا صداسنج از نوع جمع                .  ثانیه ادامه داشته باشد     3حداقل به مدت     

 دسی بل نسبت به      3لذا در دستگاه دوزیمتری که مطابق با اصل متغیر            . استفاده شود ) integrating(شونده
 ساعت مواجهه تنظیم شده است، چنانچه دوزیمتر دوز صدا را            8 برای   A دسی بل    85 تراز صدای    زمان و 

لذا دوز بیش از صد در صد دلیل بر         .  درصد نشان دهد، مواجهه با صدا بیش از حد مجاز است           100بیش از   
ی دستگاه  مواجهه بیش از حدتماس شغلی بر رو      .  ساعت کار است   8 به ازای    A دسی بل    85مواجهه بیش از    

 1صداسنج از نوع جمع شونده هنگامی حادث می گردد که متوسط تراز صدا از مقادیر مندرج در جدول                      
 .تجاوز نماید

 ∗صدای ضربه ای یا کوبه ای

IEC 804 یا   sl.25و SL.4  مدل ANSIدر صورت استفاده از وسایل اندازه گیری توصیه شده توسط                      

تنها ضابطه آن است    . ر هنگام سنجش صدا بطور خودکار اندازه گیری می شود        ، صدای ضربه ای یا کوبه ای د     
.  دسی بل باشد    63 و دامنه ضربه حداقل       A دسی بل     80-140که دامنه اندازه گیری مورد نیاز باید بین           

.  مجاز نمی باشد  C دسی بل در شبکه وزن یافته        140مواجهه بدون حفاظ گوش، با تراز فشار صوت بیش از           
 نباشد آنگاه باید اندازه گیری تراز       Cیله اندازه گیری قادر به اندازه گیری تراز قله در شبکه وزن یافته              اگر وس 

 . دسی بل مالک اندازه گیری قرار گیرد140با میزان کمتر از ) peak(قله
 

 :تذکر

رای  وسیله حفاظت از شنوائی باید استفاده شود و ب           C دسی بل  140برای صداهای ضربه ای باالتر از        -1
 در داخل گوش یا     MIL-STD-1474 Cبا ویژگیهای   ) گوشی صداگیر (چنین شرایطی از محافظ شنوائی    

 .روگوشی بتنهائی یا توام استفاده شود

لذا انجام شنوائی نسجی     . ممکن است تماس با برخی از مواد شیمیایی منجر به افت شنوائی گردد                  -2
ا صدا، امکان تماس با برخی مواد شیمیایی نظیر          دوره ای شاغلین در محیط هائی که عالوه بر مواجهه ب         

 .تولوئن، سرب، منگنز، ان بوتیل الکل وجود دارد، توصیه می گردد

 .در نظافت و بهداشت وسائل حفاظت از شنوائی دقت و توجه الزم معمول گردد -3
 
 

                                                 
∗ Impulsive or impact Noise 
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یا  1دا دفاتر اداری با استفاده از  معیار ترجیحی ص ارزیابی میزان سروصدا در اتاقهای کنترل و

PNC:  

 از آنجائیکه در مجتمعهای پتروشیمی غیر از محیطهای کار صنعتی، ممکن است  تعدادی از پرسنل در                       
، انبار ابزار، اتاق عملیات آتش نشانی، اتاق        2محیطهای اداری یا  قسمتهای دیگری مثل اتاق کترل،  اتاق کلید           

 افراد نیز از نظر آلودگی صوتی مورد ارزیابی           مشغول به کار  باشند  الزم است محیط کار این             ... برق و   
 .قرارگیرد

با توجه به اینکه  در این محلها عموماً کارهایی انجام می شود که احتیاج به تمرکز فکری بیشتری داشته یا                       
، در نتیجه بایستی آسایش صوتی افراد شاغل        3اینکه از حساسیت بسیاری برخوردار می باشد، مثل اتاق کنترل        

 .کانها مد نظر قرار گیرددر این م

همچنین غیر از محلهای اداری که پرسنل در آن قسمتها به مدت نسبتاً طوالنی قرار دارند، ارزیابی صوت، در                   
 .این اتاقهای استراحت نیز ضروری خواهد بود

برای این کار الزم است پس از  اندازه گیری تراز فشار صوت و همچنین آنالیز صوتی در محلهای فوق،                         
الزم به  .  مقایسه شده و در مورد میزان سر و صدا سنجیده شده است             P.N.Cتایج بدست آمده با منحنیهای      ن

ذکر است که این معیار برای اصوات موجود در محیطهای غیر صنعتی مثل محیط اداری که نیاز به تمرکز                       
سته ای از نمودارها    حواس، آسایش صوتی و وضوح کلمات می باشد، مورد استفاده قرار گرفته و بصورت د              

 . می باشد
 

 : هدف عمده دارد 2کاربرد این نمودار 

هدف اول در قبل از ساختمان سازی است که طراح بایستی کاربرد آینده ساختمان را بشناسد که این محل                     
آیا کاربری آموزشی خواهد داشت یا کاربری اداری؟ آیا          . در آینده مورد چه استفاده ای قرار خواهد گرفت         

بخانه خواهد شد و یا رستوران؟ پس از اینکه طراح از کاربری آینده ساختمان اطالع حاصل کرد، بایستی                   کتا
 . مربوطه را هم بداند و همچنین صدای زمینه را نیز پیش بینی کند P.N.Cکاربری 

تمان در این حالت، ساخ   . ، اصول اکوستیکی در ساختمان را رعایت کند       P.N.Cسپس با استفاده از منحنیهای      
پس از ساخته شدن از نظر اکوستیکی بسیار مناسب و مطلوب بوده و آسایش افرادی را که از آن استفاده                        

 .می کنند، تامین خواهد کرد

هدف دوم از کاربرد این نمودار، در مرحله ارزیابی وضعیت موجود است که ببینیم آیا سر و صدای موجود                     
 . مجاز هست یا خیرP.N.C در این محل در

                                                 
1– Preffered Noise Criteria 
2– Switch Room 
3– Control Room 
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بصورت دسته ای از منحنیها هستند که از          P.N.C مشاهده میگردد، منحنیهای      1نگونه که در نمودار      هما
NC20 شروع شده و تا NC70ادامه پیدا می کنند . 

بر روی محور مختصات، در جهت عمود میزان تراز فشار صوت و در جهت افقی فرکانسهای مرکزی اکتا و                    
 .ایش داده شده است  کیلو هرتز نم16 هرتز تا 31،5باند از

برای شروع به اندازه گیری بایستی در وسط محل مورد مطالعه قرار گرفت و پس از رعایت کلیه نکاتی که                      
در مورد اندازه گیری صوت بوسیله صدا سنج گفته شد، میزان تراز فشار صوت موجود در محل و همچنین                    

 .  گانه را بدست می آوریم8آنالیز صدا در فرکانسهای 

 فرکانس مرکزی است، که جهت مطابقت با منحنی از اندازه گیری فرکانسهای              10ه طیف فرکانسی شامل     البت
پس از آن اعداد بدست     .  هرتز صرف نظر می گردد    31،5 کیلوهرتز و بسیار پایین یعنی        16بسیار باال یعنی    

سپس نمودار  . می کنندآمده را بر روی نمودار منتقل کرده و در صورت لزوم نقاط به یکدیگر اتصال پیدا                     
 بدست آمده را مورد توجه قرار داده تا مشاهده نماییم 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١۴۶ 

 
 ...  های رسم شده از محطیطهای اداری و P.N.C استاندارد  با P.N.Cمقایسه  : 1نمودار 

 

 آن محل می باشد که بایستی با    P.N.Cاین نقطه دقیقاً    .  است P.N.Cکه کدام نقطه نزدیک به بزرگترین نمودار        
 .تانداردهای موجود مقایسه شده و نتیجه گیری بعمل آید اس
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 1 توصیه شده برای برخی از دفاتر اداری و تراز فاشر صوت معادل آنها PNC 1جدول شماره  

 

 

  

 

 

 

 مسئله دیگری که در محلهایی چون اتاق کنترل  که در آنها  کارهای حساس و دقیق مثل کنترل فرآیندها                        
 و فرامین،  است، لذا بایستی در         انجام می شود  ارتباط کالمی افراد با یکدیگر و همچنین شنیدن دستورات             

 استفاده کرد، تا متوجه شویم که آیا میزان           SILمحلهای یاد شده از شاخص تراز تداخل صدا با مکالمه یا              
صدای موجود بحدی است که باعث شود مکالمات براحتی انجام شده و دستورات بخوبی شنیده و اجرا                     

 که از حد مجاز فراتر رفته و با تداخل در مکالمه باعث              گردد یا اینکه میزان آلودگی صوتی بقدری باالست        
 . ایجاد شرایط غیر بهداشتی و غیر ایمن می گردد

  وضعیت محلهای مختلف را از این نظر         3 و   2 و نمودارهای شماره     SILبرای این منظور با توجه به فرمول        
لی بلند و فریاد با یکدیگر مکالمه       سنجش نموده و فواصلی را که پرسنل می توانند با صدای طبیعی، بلند، خی             

 . 2کنند مشخص می شود
SIL= (LP500 + LP1000+ LP3000+LP 4000)/4 

 

                                                 
1- Beranek, Blazier and Figwer, J.A.S.A., 1971, p. 1226, 

 :  براي اتاق كنترل SILمحاسبه :  مثال - 2
SIL = (56 + 60+58+47)/4 = 55.5 

 متري با يكديگر مكالمه عادي داشته       ۵/۰ه و افراد مي توانند براحتي و با صداي طبيعي از فاصله             مربوط به اتاق كنترل در وضعيت مناسبي بود        SILطبق استاندارد 
 . متري شنيده خواهد شد۴باشند و در مواقع لزوم صداي فرياد آنها از فاصله بيش از 

 

dBA PNC مکان 

 اتاق کنترل  60-50 66-56

 آزمایشگاه، دفاتر کار مهندسی 50-40 56-47

 آشپزخانه  55-45 61-52

 های استراحت، اتاق خواب، کتابخانه و         اتاق 40-25 47-34
 محلهای آموزشی 

 رستوران، دفاتر اداری بزرگ 45-35 52-42
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 1 و فاصله بین افراد برای برقراری ارتباط جهره به چهره(SIL)ـ ارتباط بین تراز تداخل به صدا 3 و2نمودار 

 
 

                                                 
-١  (J.C. Webster, "Speech Interference by Noise," Proceedings, Inter-Noise 74, Institute of Noise Control 

Engineering, p. 558) 
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 ارتعاش

 
 :شتماس موضعی بدن با ارتعا -1

راه انتقال انرژی ارتعاشی به بدن عمدتاً اندامهای فوقانی و تحتانی بخصوص دستهاست و بدین جهت                   
 خوانده شده   "HAVS(∗-1(سندرم دست و بازو ناشی از ارتعاش        "است که اثرات موضعی ارتعاش بنام         

با آن اشاره    به آن مقدار مولفه شتاب و مدت تماس           1 ذکر شده در جدول      " حدتماس شغلی  "مقادیر. است
در تماس باشند، بدون آنکه از مرحله       "کلیه کارگران ممکن است مکررا    "می کند که تحت آن شرایط تقریباً        

که در ضمن بنام پدیده      ) VWF(2−∗یک طبقه بندی استکهلم برای ایجاد انگشت سفید ناشی از ارتعاش              
 . با منشأ شغلی هم شناخته شده است، فراتر رود3-∗رینود

ناشی از ارتعاش این     VWF دوز و عارضه      – اطالعات الزم درباره ارتباط بین پاسخ           به جهت کمی   
. توصیه بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک و در بین کارگران جنگلکاری، معدن و فلز کاری تدوین شده است                

این مقادیر بایستی جهت کنترل و کاهش تماس با ارتعاش مورد استفاده قرار گیرند و به جهت حساسیت                     
باید در نظر داشت که حفاظت دست و         . بعضی افراد نباید بعنوان مرز میان حد ایمن و خطر تلقی گردند             

 میسر نمیگردد   " حدتماس شغلی معلوم   "بازو در برابر سندرم ناشی از ارتعاش فقط با اعالم یا مراعات یک               
 :و برای رهایی از ابتالء به عارضه مذکور باید توصیه های زیر به کار رود

 .بزار کار به وسایل و قطعات ضد ارتعاش مجهز باشدا -1

 .از دستکشهای ضد ارتعاش، حین کار استفاده شود -2

برای کاهش تماس با ارتعاش، کار به روش مناسب انجام گیرد بطوریکه دستها و بقیه بدن حین کار                      -3
 . کاهش یابدگرم نگهداشته شوند و همچنین انتقال ارتعاش از ابزار مرتعش به کارگر به حداقل ممکن

انجام یک برنامه مراقبت پزشکی هوشیارانه می تواند سندرم دست بازو ناشی از ارتعاش را از محیط                    -4
 .کار حذف نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗-١ HAND- ARM vibration syndrome 
∗−2 vibration- induced white finger 
∗-٣ Raynauds phenomenon 
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 Xh ،Yh ،Zhمقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست با ارتعاش در هر یک از جهات  : Iجدول 

 غالب در فرکانس مؤثر که نباید       rms ∗∗مقدار شتاب 
  تجاوز کندakeg و akاز 

2m/s   g# 

 ∗کل مدت تماس روزانه

4   40/0 

6   61/0  

8   81/0   

12   22/1 

  ساعت 8 ساعت و کمتر از 4

  ساعت4 ساعت و کمتر از 2

  ساعت2 ساعت کار و کمتر از 1

  ساعت1کمتر از 
 

 :Iنکاتی درباره جدول 

فته شده است بهترین وسیله برای دستیابی به         شبکه سنجش وزنی که مورد استفاده قرار گر        1در نمودار    -1
از آنجائیکه مطالعات اخیر نشان داده که شبکه وزنی         . مولفه های شتاب در فرکانسهای وزن یافته می باشد      

حفاظت را بطور کامل تأمین نمی نماید بنابراین باید در          )  هرتز 16بیش از   (فرکانسی در فرکانسهای باال   
 .تی که تولید فرکانسهای باال را می نمایند جانب احتیاط را رعایت نمودهنگام استفاده از ابزار آال

در فرکانسهای وزن یافته در مقادیری بیش از حدتماس           ) rms(تماسهای حاد با مولفه های شتاب مؤثر       -2
)  روز در هفته و یا چند روز در طی دو هفته           1مثالً  (شغلی که بصورت گاهگاه و یا نامکرر اتفاق می افتد        

 . زیان بیشتری ندارندالزاماً

در فرکانسهای وزن یافته به میزان سه برابر         ) rms(بنظر می رسد تماسهای حاد با مولفه های شتاب مؤثر         -3
 . سال با ارتعاش را ببار می آورد6 تا 5مقدار حدتماس شغلی، عوارضی مشابه اثرات ناشی از مواجهه 

اس به ارتعاش، معاینات پزشکی سالیانه و       برای جلوگیری از بروز عارضه و همچنین شناخت افراد حس          -4
 . بازو باید انجام گیرد-دوره ای در مورد کارگران در معرض ارتعاشات وارد بر دست

در موا رد تماس مداوم، برای کاهش اثرات زیان آور ناشی از ارتعاش، برنامه کار باید تعدیل شود و به                       -5
 .صورت یک ساعت کار و ده دقیقه استراحت تنظیم گردد

کار باید با روش مناسب انجام گیرد و بدین منظور باید کارگران در خصوص استفاده از ابزارها و                         -6
 :فرایندهای پر قدرت در حالی که عملیات در شرایط ایمن انجام می گیرد آموزش داده شوند تا

 .میزان نیروی مصرفی برای گرفتن دسته ابزار به حداقل برسد -

                                                 
ز کند، از حد تماس شغلی  تجاو" کل مدت تماس روزانه"اگر در یک یا چند محور میزان ارتعاش از . معموالً ارتعاش در یک محور بیشتر از دو محور دیگر می باشد ∗∗

 .نیز تجاوز کرده است
# m/s2 81/9 = g 
 .کل زمانی که ارتعاش طی یک روز کاری بصورت پیوسته یا متناوب به دست منتقل شده است ∗



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ١۵١ 

 .ارندبدن و دستها را گرم و خشک نگهد -

 .از استعمال دخانیات پرهیز نمایند -

بطور کلی، دستکشها برای میرائی     . تا حد امکان از ابزارها و یا دستکشهای ضد ارتعاش استفاده نمایند              -
 .ارتعاش مربوط به فرکانسهای باال تأثیر بیشتری دارند

 15ود باید کمتر از     وزن شتاب سنج دستگاه همراه با وسائلی که برای تماس با منبع ارتعاش بکار می ر                 -7
 .باشد% 10کمتر از ) X,Y,Z(گرم باشد و باید خطای اندازه گیری در محورهای متقاطع

اندازه گیری ارتعاشات از نوع ضربه ای با جابجائی زیاد مانند آنچه که در وسایل بادی ضربه زن وجود                     -8
با قرار  . د انجام می گیرد  با خطای زیا  ) با میرائی مکانیکی کم   (دارد، توسط شتاب سنجهای پیزوالکتریک    

 هرتز  1500دادن فیلترهای مکانیکی پائین گذر، بین شتاب سنج و منبع ارتعاشی برای حذف فرکانسهای               
 .و یا بیشتر، می توان خطای سنجش در هنگام خواندن مقادیر را کاهش داد

 مقدار شتاب   نام سازنده و شماره نوع تمام وسایلی که برای سنجش ارتعاش بکار میروند و همچنین                  -9
 .، فرکانس وزن یافته و محور غالب باید گزارش شود)rms(مؤثر

 
 : بازو از نوع پیوسته، منقطع، ضربه ای یا کوبه ای-ارتعاش دست

 

 در  ISO 5349 ANSI.34اندازه گیری ارتعاش باید بر اساس روشها و وسائل اندازه گیری که توسط                  
 : بشرح زیر است توصیه شده انجام گیرد و خالصه آن1986سال 

شتاب دسته یک ابزار یا قطعه کار مرتعش باید در سه محور عمود بر هم و در نقطه ای نزدیک به محل ورود                      
 .ارتعاش به دست اندازه گیری شود

محورهای مزبور باید ترجیحاً منطبق بر محورهای سیستم بیودینامیک باشند اما از طرفی ممکن است در                    
 هم قرار گیرند که مبدأ مختصات سیستم مزبور متناسب با شکل قطعه و دسته                Basicentricنزدیکی سیستم   

 )1شکل (ابزار در محل تماس دست و سطح مرتعش قرار می گیرد
 

 
 
 

 
 

در   
هنگام 

باید به گونه ای نصب شود که یک یا چند مولفه عمود بر هم                ) سبک و کوچک  (اندازه گیری، شتاب سنج   
هر یک از مولفه های شتاب     .  هرتز را بدقت ثبت نماید     1500 تا   5تره فرکانس   منتشره از منبع ارتعاشی در گس     
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 " پاسخ انسان به ارتعاش    " ثبت نمود که این کار با کمک وسایل اندازه گیری          1-∗را باید در فرکانس وزن یافته     
 )1دار نمو(.که مجهز به شبکه فیلتری برای سنجش شتاب در فرکانسهای مورد نظر هستند میتوان انجام داد

باید انجام پذیرد زیرا ارتعاش یک کمیت برداری         ) Zh  ،Yh  ،Zh(ارزیابی تماس با ارتعاش در سه محور        
 . می باشد) دارای مقدار و جهت(

در هر امتداد، ارتعاش در مدت معمول کار با ابزار، ماشین یا قطعه کار پر توان باید به وسیله مقدار جذر                      
یا واحدهای  ) m/s2(ها در فرکانس وزن یافته بر حسب متر مجذور ثانیه            مولفه ) rms(مربع میانگین شتاب  

برای اندازه  .  اساس و پایه ارزیابی تماس قرار می گیرد        akتعیین گردد، که بزرگترین مقدار      ) g(شتاب جاذبه 
از گیری در هر محوری که انجام گیرد، انتگرال خطی برای ارتعاشاتی که مدت آنها خیلی کوتاه و یا اساساًٌ                      

اگر تماس کلی روزانه با ارتعاش در یک امتداد          . نظر زمانی با یکدیگر متفاوت می باشند، بکار گرفته میشود         
مختلف باشد، در این موارد شتاب معادل در آن جهت           ) rms(معین، ترکیبی از چند تماس در شتابهای مؤثر        

 :خاص در فرکانس وزن یافته باید بر طبق رابطه زیر اندازه گیری شود
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 کل مدت مواجهه روزانه= Tو

aki =فه مولiشتاب مؤثر )rms ( در فرکانس وزن یافته با مدتTi 

 .محاسبات مزبور ممکن است توسط دستگاههای سنجش پاسخ انسان به ارتعاش انجام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗-١ Frequency- Weighted 
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٢٠٦ از ١۵٣ 

 اعصاب  "عالئم بالینی "عارضه دست و بازو ناشی از ارتعاش      ) HAVS(طبقه بندی استکهلم برای    : IIجدول  
 ا ایجاد میشودحسی و عروق محیطی که بتوسط سرم

 

 ارزیابی عروقی

 شرح عالئم بالینی درجه عارضه مرحله عارضه

 حمالتی ندارد - صفر

 خفیف یک
حمالت سفید شدن پوست انگشت فقط در نوک یک انگشت یا بیشتر 

 عارض میشود

 متوسط دو
حمالت سفید شدن گاه به گاه پوست انگشت در بندهای ناخن داروبندهای 

 .دپرو گزیمال یک یا چند انگشت ظاهر میشودمیانی و بندرت دربن

 شدید سه
حمالت سفید شدن پوست انگشت مکرراً در همه بندها و اغلب انگشتان 

 ظاهر میشود

 تمام عالئم مرحله شه به اضافه اختالل تغذیه درست در نوک انگشتان خیلی شدید چهار

 ارزیابی اعصاب حسی

 عالئم بالینی مرحله

  ارتعاش تماس دارد ولی عالمت بالینی نداردبا )اعصاب حسی(صفر

 )اعصاب حسی(یک
حالت کرختی متناوب، تنها و یا همراه با حس سوزن سوزن شدن در 

 انگشتان

 حالت کرختی متناوب و یا پایدار و تقلیل حس درک پوستی )اعصاب حسی(دو

 )اعصاب حسی(سه
شخیص موارد حالت کرختی متناوب و یا پایدار و تقلیل حس المسه برای ت

 در) حرکات سریع و دقیق دستی(متفاوت لمس همراه با تقلیل مهارت

 مرحله دو در دست چپ در دو انگشت و -برای مثال(مراحل مختلف برای هر دست جداگانه گزارش میشود
 مرحله یک در دست راست در یک انگشت
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٢٠٦ از ١۵۴ 

 :ارتعاش تمامی بدن  -2

به ارتعاش وارده به تمامی بدن ناشی از عوامل            ) 2و  1جداول  (2 و 1مقادیر حدتماس شغلی در اشکال        
 اشاره دارد که بنظر می رسد چنانچه         )2RMS−∗( با مقدار و جهت مولفه شتاب مؤثری         )1WBV−∗(مکانیکی

تقریباً کلیه شاغلین بطور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند، احتمال عوارضی مانند کمردرد، اثرات سوء بر                    
 نشان  3سیستم بیودینامیک در شکل     .  در رانندگی با وسایل نقلیه زمینی، ظاهر نگردد        مهره های کمر و ناتوانی   

این مقادیر باید بعنوان راهنما در کنترل مواجهه با ارتعاش تمامی بدن مورد استفاده قرار                   . داده شده است  
 .گیرند و نباید بعنوان مرز میان حد ایمن و خطر تلقی گردند

 :نکات 

 m/s2 81/9 معادل   )g(شتاب ثقل .  بیان می شود  m/s2برداری است که برحسب      شتاب ارتعاش کمیتی      -1
 .است

 تعدادی منحنی مستقل از یکدیگر ارائه شده است که بر اساس زمانهای                 2 و 1در هر یک از اشکال        -2
 هرتز در   4-8منحنی های مزبور نشان می دهد در گستره فرکانس           .مواجهه مختلف تنظیم گردیده اند     

) رزوناس(  در ارتعاش وارده به انسان تشدید      Y و   X هرتز در محور     1-2تره فرکانس    و در گس   Zمحور  
 . تعریف شده اند3محورهای مزبور در شکل . صورت می گیرد

سنجش ارتعاش تمام بدن و زمان مواجهه معادل برای مواجهه های منقطع هنگامی محاسبه می گردد که                  -3
سوس متغیر است و این نوع سنجش باید مطابق با            در طول زمان به طور مح      ) rms(میزان شتاب مؤثر  

ISO 2631 یا ANSI S3.18 انجام پذیرد1979 در سال . 

  ضریب قله نسبت شتاب قله    .  و کمتر از آن معتبر است      6حدتماس شغلی عنوان شده برای ضرایب قله         -4

)Peak(   به شتاب مؤثر  )rms (قیقه برای  البته سنجش باید در یک جهت همسان در مدت یک د          . می باشد
حدتماس شغلی مزبور برای اثرات ارتعاش تمامی بدن          .  انجام شود  Z و Y و Xهر یک از محورهای      

 باشد باید با احتیاط الزم مقادیر مزبور را          6برآورد گردیده است و در صورتی که ضریب قله بیش از              
 .بکار گرفت

، در  )ANSI S3.29 – 1983مراجعه شود به     ( حدتماس شغلی مزبور نباید برای ساختمانهای ثابت          -5
 .سازه های دریائی یا در کشتی ها بکار برده شود

 :خالصه ای از سنجش ارتعاش تمامی بدن و روش تحلیل یافته ها به شرح ذیل می باشد -6

 نشان داده شده است،     3 در هر نقطه، برای حداقل یک دقیقه در محورهای بیودینامیکی که در شکل                 -الف
 .باید بطور همزمان و مستمر در سه محور اندازه گیری شود، )rms( مقادیر مؤثر شتاب

 

                                                 
∗−1 Whole- body Vibration   
∗−2 Root- Mean- Square 
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٢٠٦ از ١۵۵ 
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٢٠٦ از ١۵۶ 

 ]. 1مراجعه به شکل    )[از جهت سر به طرف پا       (azمقادیر عددی برای شتاب طولی ارتعاش در جهت           : 1جدول
  یا مقادیر ) سینوسی( الص ارتعاش تک فرکانس خ     rmsمقادیر تعیین شده برای حدتماس شغلی بر حسب مقادیر          

)rms (در یک سوم اکتاوباند برای ارتعاش منتشره)ISO 2631( 
 

)m/s2 (شتاب 

فرکانس مدت مواجهه
min1 min16 min25 h1 h5/2 h4 h8 h16 h24 Hz 

60/5 25/4 55/3 36/2 40/1 06/1 63/0 383/0 280/0 0/1 

00/5 75/3 15/3 12/2 26/1 95/0 56/0 338/0 250/0 25/1 

50/4 35/3 80/2 90/1 12/1 85/0 50/0 302/0 224/0 6/1 

00/4 00/3 50/2 70/1 00/1 75/0 45/0 270/0 200/0 0/2 

55/3 65/2 24/2 50/1 90/0 67/0 40/0 239/0 180/0 5/2 

15/3 35/2 00/2 32/1 80/0 60/0 355/0 212/0 160/0 15/3 

80/2 12/2 80/1 18/1 71/0 53/0 315/0 192/ 140/0 0/4 

80/2 12/2 80/1 18/1 71/0 53/0 315/0 192/0 140/0 0/5 

80/2 12/2 80/1 18/1 71/0 53/0 315/0 192/0 140/0 3/6 

80/2 12/2 80/1 18/1 71/0 53/0 315/0 192/0 140/0 0/8 

55/3 65/2 24/2 50/1 90/0 67/0 40/0 239/0 180/0 0/10 

50/4 35/3 80/2 90/1 12/1 85/0 50/0 302/0 224/0 5/12 

60/5 25/4 55/3 36/2 40/1 06/1 63/0 383/0 280/0 0/16 

10/7 30/5 50/4 00/3 80/1 32/1 80/0 477/0 355/0 0/20 

00/9 70/6 60/5 75/3 24/2 70/1 0/1 605/0 450/0 0/25 

2/11 50/8 10/7 75/4 80/2 12/2 25/1 765/0 560/0 5/31 

0/14 6/10 00/9 00/6 55/3 65/2 60/1 955/0 710/0 0/40 

0/18 2/13 2/11 50/7 50/4 35/3 /2 19/1 900/0 0/50 

4/22 0/17 0/14 50/9 60/5 25/4 5/2 53/1 120/1 0/63 

0/28 2/21 0/18 8/11 10/7 30/5 15/3 91/1 400/1 0/80 
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٢٠٦ از ١۵٧ 

از جهت پشت بطرف سینه یا پهلو بطرف         (ax  ،ayمقادیر عددی شتاب عرضی ارتعاش در جهت         : 2جدول  
 ارتعاش تک فرکانس    rmsمقادیر تعیین شده حدتماس شغلی بر حسب مقادیر         ] 2مراجعه به شکل    )[پهلو

 )ISO 2631(در یک سوم اکتاوباند برای ارتعاش منتشره) rms(یا مقادیر) سینوس(خالص

)m/s2(شتاب  

فرکانس مدت مواجهه
Min1 Min16 Min25 H1 H5/2 H4 H8 H16 H24 Hz 

0/2 50/1 25/1 85/0 50/0 355/0 224/0 135/0 100/0 0/1 

0/2 50/1 25/1 85/0 50/0 355/0 224/0 135/0 100/0 25/1 

0/2 50/1 25/1 85/0 50/0 355/0 224/0 135/0 100/0 6/1 

0/2 50/1 25/1 85/0 50/0 355/0 224/0 135/0 100/0 0/2 

5/2 9/1 6/1 06/1 63/0 450/0 280/0 171/0 125/0 5/2 

15/3 36/2 0/2 32/1 8/0 560/0 355/0 212/0 160/0 15/3 

0/4 0/3 5/2 70/1 0/1 710/0 450/0 270/0 200/0 0/4 

0/5 75/3 15/3 12/2 25/1 900/0 560/0 338/0 250/0 0/5 

3/6 75/4 0/4 65/2 6/1 12/1 710/0 428/0 315/0 3/6 

0/8 0/6 0/5 35/3 0/2 40/1 900/0 54/0 40/0 0/8 

0/10 5/7 3/6 25/4 5/2 80/1 12/1 675/0 50/0 0/10 

5/12 5/9 0/8 30/5 15/3 24/2 40/1 855/0 63/0 5/12 

0/16 8/11 0/10 70/6 0/4 80/2 80/1 06/1 80/0 0/16 

0/20 0/15 5/12 5/8 0/5 55/3 24/2 35/1 00/1 0/20 

0/25 0/19 0/15 6/10 3/6 50/4 80/2 71/1 25/1 0/25 

5/31 6/23 0/20 2/13 0/8 60/5 55/3 12/2 60/1 5/31 

0/40 0/30 0/25 0/17 0/10 10/7 50/4 70/2 00/2 0/40 

0/50 5/37 5/31 2/21 5/12 00/9 60/5 38/3 50/2 0/50 

0/63 70/45 0/40 5/26 0/16 2/11 10/7 28/4 15/3 0/63 

0/80 0/60 0/50 5/33 0/20 0/14 00/9 4/5 00/4 0/80 
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٢٠٦ از ١۵٨ 

، بطور عمودی   %10 سه شتاب سنج با وزن خیلی کم، هر کدام با یک حساسیت محور عرضی کمتر از                    -ب
بر روی یک مکعب فلزی سبک وزن نصب شده و در داخل مرکز یک دیسک الستیکی سخت قرار داده                       

وزن کل  % 10 کل وزن این دیسک مکعب، شتاب سنج و کابلهای آن نباید از              )J 1013  ،per SAE(شده است 
سنجشها باید با قرار دادن دیسک الستیکی بر روی نشیمنگاه صندلی           . مورد در حال اندازه گیری، بیشتر باشد      

 .راننده و زیر باسن راننده در زمانی که وسیله نقلیه در حال کار است، انجام گیرد

 بطور  2 شکل    یا 1، برای مقایسه با شکل      ) هرتز 80 تا   1( برای هر یک از محورها، در یک سوماکتاوباند        -ج
 .متناسب باید به طور جداگانه آنالیز بیناب به روش معادل انجام گیرد

هر یک از قله های بیناب در مدت زمان مربوطه، معادل یا بیش از مقادیر ارائه شده                ) rms( اگر شتاب مؤثر   -د
در . فته است  گردد، در این صورت از حدتماس شغلی برای زمان مواجهه مورد نظر، فراتر ر              2 یا   1در شکل   

این صورت محوری که باالترین قله بیناب منحنی، و کوتاهترین زمان غالب مواجهه را قطع می کند برای                     
 .تعیین حد مواجهه مجاز بکار می رود

 با ضریب وزن یافته در      1وزن یافته برای هر یک از محورها با استفاده از معادله             ) rms( کل شتاب مؤثر   -7
 : معادله بصورت ذیل است Xبرای محور. ارائه شده است 3محور متناسب در جدول 

 .) معادله ها وتعاریف مشابه معادله مزبور اعمال می گرددY ،Zبرای محورهای (

∑= )2
( AWA FXFXwx

 

 :بطوریکه 

Awx = کل شتاب مؤثر وزن یافته برای محورX 

Wfx = ضریب وزن یافته برای محورX3جدول ( هرتز80 تا 1 های  در هر یک سوم اکتاوباند فرکانس( 

Afx =مقدار شتاب مؤثر)rms ( برای بیناب محورX هرتز80 تا 1 در یک سوم اکتاباند فرکانس های  

 مقادیر شتاب در سه محور یکسان باشد، حرکت ترکیبی تمامی محورها می تواند              1اگربااستفاده از معادله    -8
با لحاظ  . ده وسیله نقلیه را بشدت تحت تأثیر قرار دهد         از هر یک از مولفه ها بزرگتر و الجرم عملکرد رانن          

، می توان نتایجی بدست آورد که کل شتاب مؤثر وزن یافته را              2 در معادله    1نمودن نتایج حاصل از معادله      
 )Awt(تعیین نمود

))) 222
(4.14.1( AAAA WYWYWXWT ++= 

ست، در حقیقت نسبت    ضرب شده ا  Y و X را که مقادیر کل شتاب مؤثر وزن یافته در محورهای            4/1ضریب  
مقادیر منحنی های طولی و عرضی پاسخ های معادل است که بر اساس دامنه پاسخ حساسترین افراد طراحی                 

 ساعت کار روزانه، برای شتاب مؤثر وزن         8کمیسیون جامعه اروپا پیشنهاد می کند حد عمل در          . شده است 
 . است2یسه با نتایج معادله مقدار مزبور قابل مقا.  متر بر مجذور ثانیه باشد5/0یافته 
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٢٠٦ از ١۵٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحنی های پاسخ شکل    ∗ ضریب وزن یافته مربوط به گستره فرکانس در حداکثر حساسیت شتاب           -3جدول  
 )ISO 2631( 2 و1

 ضریب وزن یافته

 )Hz(فرکانس )1شکل (Zارتعاشات طولی  )2شکل (X ،Yارتعاشات عرضی

00/1 50/0 0/1 

00/1 56/0 25/1 

00/1 63/0 6/1 

00/1 71/0 0/2 

80/0 80/0 5/2 

63/0 90/0 15/3 

5/0 00/1 0/4 

4/0 00/1 0/5 

315/0 00/1 3/6 

25/0 00/1 0/8 

2/0 80/0 0/10 

16/0 63/0 5/12 

125/0 50/0 0/16 

1/0 40/0 0/20 

08/0 315/0 0/25 

                                                 
 اش وجود دارد تشدید ارتع± az هرتز در موردی که 8 تا 4 ∗
 . تشدید ارتعاش وجود دارد± az یا ay هرتز در موردی که 2 تا 1
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٢٠٦ از ١۶٠ 

 ضریب وزن یافته

 )Hz(فرکانس )1شکل (Zارتعاشات طولی  )2شکل (X ،Yارتعاشات عرضی

063/0 25/0 5/31 

05/0 20/0 0/40 

04/0 16/0 0/50 

0315/0 125/0 0/63 

025/0 10/0 0/80 
 
درطول کارروزانه ممکن است ضربه های ارتعاشی مرکب، کوتاه مدت، با دامنه زیاد و با ضریب قله بیش                  -9

، در این   )4نکته  (در این موارد، حدتماس شغلی حفاظت افراد را تأمین نخواهد کرد           .  وجود داشته باشد   6از  
 . توصیه می گردد"4اصل توان "موارد روش محاسبه بر اساس

 بدن را می توان با استفاده از بالشتکهای هوائی برای نشیمنگاه صندلی، تعلیق بدنه ماشین،                 ارتعاش تمام  -10
نگهداری سیستمهای تعلیق وسیله نقلیه، تنظیم باد تایر ماشین، و کنترل از راه دور فرآیندهای ارتعاش زا،                     

صندلی قابل تنظیم   صندلی با دسته برای تکیه دادن دست، وجود تکیه گاه کمری، پشتی و                   . کنترل نمود 
 .همگی از فنون مناسب برای کنترل ارتعاش می باشند

 برای شاغلینی که بر روی وسایل نقیله کار می کنند، اجرای موارد ذیل که در ارتباط با نحوه مناسب                        -11
 :انجام کار می باشد، توصیه می شود

  اجتناب از بلند شدن یا خم شدن ناگهانی پس از مواجهه-الف

 ه از حرکات ساده، با حداقل چرخیدن یا پیچیدن بدن در هنگام خروج از وسیله نقلیه استفاد-ب
 

 
 : پرتوهای یونساز

کمیـته تعییـن مقادیـر حدتماس شغلی عوامل فیزیکی مقادیر پیشنهادی کمیسیون بین المللی حفاظت در        
 نساز شامل ذرات باردار   پرتوهای یو . 2−∗ را بـرای پـرتو گـیری شغلی پذیرفته است          ICRP(∗-1( برابـر پـرتوها   

مانـند ذرات آلفاو بتا که از مواد رادیواکتیو ساطع میشوند و همچنین ذرات نوترون که از واکنشهای هسته ای             (
مانند پرتوگاما تابش شده از مواد ( و پرتوهای الکترومغناطیس )در راکـتورها و شـتاب دهـنده ها تابش میشود    
) ب دهنده های الکترون و همچنین دستگاههای مولد پرتو ایکس       پـرتوزا و پـرتوهای ایکس تابش شده از شتا         

                                                 
∗-١ INTERNATIONAL COMMISSION OF RADIATION PROTECTION 

ان انرژی اتمی ایران  سازم1379مقادیر دوز مؤثر ودوز معادل ساالنه برای اعضای مختلف بدن منطبق بر استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه مصوبه اسفند ماه  2−∗
 .میباشد
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٢٠٦ از ١۶١ 

 )nm( نانومتر 100 بوده که معادل دارای طول موجی تقریباً کمتر از           )Ev(  الکترون ولت  4/12با انرژی بیش از     
 .باشند می

 اصول حفاظت در برابر     ICRP.اسـاس حفاظت در برابر پرتو اجتناب از پرتو گیری غیر ضروری میباشد             
 . را بشرح زیر تعیین نموده استپرتو

 کاربرد پرتوها زمانی توجیه پذیر است که برتری مزایای استفاده از پرتوها در              :توجـیه کاربـرد پـرتوها      -
 .مقایسه با مضار پرتو گیری افراد و یا جامعه با دالئل مشخص محرز باشد

 بارتی هر چه کمتر مواجه شدنی     هـر گونه پرتو گیری باید بطور منطقی کاهش یابد یا به ع            : استفاده بهینه  -

)ALARA (باشد و شرایط اقتصادی و اجتماعی منظور گردد. 

 . باشد1 پرتوهای تابشی از منابع مختلف نباید بیشتر از دوز تعیین شده در جدول :حد دوزفردی  -

 . باشدICRP بر اساس توصیه 1خط مشی حد پرتو گیری شغلی در جدول  -

ی افراد میبایستی به مراتب کمتر از مقادیر مجاز تعیین شده            پرتوگـیری شغل   1ALARAبـر اسـاس اصـل      -
 .باشد

 
 مقادیر توصیه شده برای مواجهه با پرتوهای یونساز               

 مقدار توصیه شده                                   نوع پرتو گیری

 دوز مؤثر                                                                              

 )میلی سیورت (mSv 50             )     فقط در طی یک سال( در هر سال- الف

  میلی سیورت در سال20                          ساله            5 میانگین دوره -ب

 :دوز معادل ساالنه برای 

  میلی سیورت150                                            عدسی چشم       -الف

  میلی سیورت 500                                                  پوست          -ب

  میلی سیورت500                                           دستها و پاها           -ج
 

 :پرتوگیری جنین وقتی حاملگی مشخص شده است 

  میلی سیورت5/0             ∗دوز معادل ماهانه

 )برای زمان حاملگی( میلی سیورت 2)     ناحیه تحتانی شکم بانوان(دوز سطحی

 دختران رادون    ALI(∗-1( حد ساالنه پرتوگیری داخلی            20/1)یک بیستم   ( پرتوگیری داخلی   

 )Radon Daughters (4ماه کاری )WLM(∗-2 
                                                 

 یک میلی رم برابر است با ده میلی سیورت) NCRP(مجموع پرتوگیری داخلی و خارجی باستثناء مقادیر ناشی از منابع طبیعی بر اساس توصیه های ∗
∗-1ALI: Annual Limit on Intake  
∗-2 WLM: Working Level Months 
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٢٠٦ از ١۶٢ 

 
 میدانها وپرتوهای غیر یونیزان

 : میدانهای مغناطیسی پایا

دیر حدود تماس شغلی در این بخش با شدت های شار مغناطیسی پایا به مقادیری اشاره دارد که بنظر                  مقا 
میرسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین بطور مکرر در روزهای متوالی در مواجهه با آن قرار گیرند اثرات سوء بر                    

ترل مواجهه با میدانهای     مقادیر تعیین شده باید بعنوان راهنمائی جهت کن           . سالمت آنان عارض نگردد    
 .مغناطیسی پایا استفاده شود ولی نباید بعنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر تلقی گردد

در روز و   ) G( گوس 600معادل  ) Mt( میلی تسال  60تماسهای شغلی عادی برای تمام بدن نباید از             
وق بر اساس میانگین وزنی      مقادیر ف  -در روز تجاوز کند   ) Mt 600)G 6000همچنین برای دستها و پاها از      

 ] تسالT (1 =(104گوس ) G[(                                                      .تعیین شده است) TWA(زمانی

احتمال .  می باشد T5 و برای دستها و پاها مساوی        T2سقف مقادیر توصیه شده برای تمام بدن مساوی           
دان مغناطیسی در وسایل و ابزاری با خاصیت فرو مغناطیسی و              دارد بعلت نیروهای مکانیکی وارده از می        

افرادی که از وسایل ضربان ساز      . بعضی از وسایل پزشکی کاشته شده در بدن، مخاطرات ایمنی حاصل شود           
 میلی  5/0قلبی و وسایل پزشکی الکترونیکی مشابه استفاده می کنند نیز باید در مواجهه با میدانهائی بیش از                   

همچنین در شار با شدت بیشتر ممکن است اثرات سوء ایجاد شود که حاصل                   . قرار گیرند ) G 5(تسال
نیروهای سایر وسایل کاشته شده در بدن مانند انواع بخیه های فلزی، گیره های مورد استفاده در درمان بعضی                 

 .و غیره باشد) پروتزهای فلزی(ناراحتی های عروقی، همچنین انواع اندامهای مصنوعی
 

  مقادیر حدتماس شغلی برای میدانهای مغناطیسی پایا1 جدول

   هشت ساعتهTWA مقدار سقف
T2 

T5 

mT5/0 

mT60 

mT600 

- 

 تمام بدن

 دستها و پاها

 افراد حامل وسایل پزشکی الکترونیکی
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٢٠٦ از ١۶٣ 

 
 )زیر فرکانس رادیوئی(  و کمتر از آنKHz 30میدانهای مغناطیسی با فرکانسهای 

 
س شغلی با دامنه شدتهای شار مغناطیسی ناشی از میدانهای مغناطیسی با گستره فرکانسی               مقایر حدتما  

KHz 30                       و کمتر از آن به مقادیری اشاره دارد که بنظر میرسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین بطور مکرر در 
س شغلی  برای تعیین مقادیر حدتما    . مواجهه با آن قرار گیرند اثر سوئی بر سالمت آنها عارض نگردد                

این مقادیر بعنوان راهنمائی جهت      . داده شده است  ) rms(شدتهای میدان مغناطیسی بصورت مقادیر مؤثر       
 و کمتر از آن تعیین شده است ولی           KHz 30کنترل پرتو گیری از میدانهای مغناطیسی با زیر فرکانسهای            
ی در گستره فرکانس بی      پرتوگیری های شغل . نباید بعنوان یک مرز مشخص بین ایمنی و خطر تلقی شود             

 f B=60/. هرتز، از مقدار سقف ارائه شده در رابطه زیر نباید تجاوز کند             300 از یک تا     )ELF(1−∗نهایت کم 
پرتوگیری های شغلی  .  فرکانس بر حسب هرتز است     fبطوریکه  ) Mt(حدتماس شغلی بر حسب میلی تسال      

 و باند فرکانس    KHz 3 تا Hz 300 از   ]VF[شامل باند فرکانس صوتی   (KHz 30 تا Hz 300در گستره فرکانس    
 ) استKHz 30 تا KHz 3 از ]VLF[خیلی کم

 شامل  KHz 30 تا   Hz 300مقادیر سقف برای فرکانس های      .  تجاوز کند  Mt 2/0نباید از مقدار سقف    
پرتو گیری تمام بدن و همچنین قسمتی از بدن می باشد، مقدار حدتماس شغلی برای فرکانس های کمتر از                    

Hz 300          می تواند افزایش   5 و همچنین برای بازو و ساق پا با ضریب            10 در ناحیه دستها و پاها با ضریب 
 Mt 1 مطابق با حداکثر چگالی شار مجاز          Hz 60 در فرکانس     Mt( =/f60(شدتهای شار مغناطیسی  . یابد

 A/mی   است که مطابق با شدت میدان مغناطیس        KHz 30  ،Mt 2/0حدتماس شغلی در فرکانس      . می باشد
 . می باشد160

 
 :توجه

مقادیر حدتماس شغلی تعیین شده بر اساس ارزشیابی داده های موجود از تحقیقات آزمایشگاهی و                    -1
در صورت بدست آمدن اطالعات جدیدتر، تغییراتی در          . مطالعات مربوط به پرتو گیری انسانی است       

جواب های انسان و اثرات سوء      تاکنون، اطالعات کافی راجع به       . مقادیر ارائه شده حاصل خواهدشد     
 وجود ندارد تا بتوان بر اساس       KHz 30 تا   Hz 1احتمالی ناشی از میدانهای مغناطیسیدر گستره فرکانسی      

 .آنها مقادیر حدتماس شغلی را برای برآورد میانگین وزنی زمانی پرتوگیری تعیین نمود

ربان ساز قلبی هستند در مقابل       مقادیر حدتماس شغلی تعیین شده، شاغلینی را که دارای دستگاه ض              -2
بعضی از انواع دستگاههای ضربان ساز      . تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه مزبور حفاظت نمی کند       

در )  هرتز 60 الی   50با فرکانس   (قلبی به تداخل با امواج الکترومغناطیسی ناشی از خطوط انتقال نیرو            
بعلت کمی اطالعات ارائه شده از       . ان داده اند   حساسیت نش  Mt 1/0چگالی شار مغناطیسی به کوچکی    

                                                 
∗−1 Extremely – Low - Frequency 
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٢٠٦ از ١۶۴ 

جانب کارخانه سازنده ضربان ساز قلبی درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی، توصیه می شود،                     
 پرتوگیری افراد حامل دستگاه مذکور و یا هر دستگاه مشابه دیگری که در بدنشان وجود دارد در حد                     

Mt 1/0 خطوط انتقال نیرو نگه داشته شود و یا کمتر در فرکانسهای مربوط به. 
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٢٠٦ از ١۶۵ 

  و کمتر از آنKHz 30میدانهای الکتریکی پایا و میدانهای الکتریکی با فرکانس 

 )زیر فرکانس رادیوئی(

 
 و کمتر   KHz 30(مقادیر حدتماس شغلی تعیین شده اشاره به شدت های میدان با فرکانس رادیوئی                

 در محیط های کار بدون حفاظ دارد و نشان دهنده شرایطی              و همچنین میدانهای الکتریکی پایا     ) ازآن
است که تحت آن شرایط تصور می شود تقریباً کلیه کارکنان ممکن است بطور مکرر در تماس قرار                      

برای تعیین مقادیر مقادیر حدتماس      . گیرند بدون آنکه اثرات زیان آوری بر سالمت آنان عارض شود            
داده شده است این مقادیر بعنوان راهنما         ) rms(ت مقادیر مؤثر  شغلی شدتهای میدان الکتریکی بصور     

جهت کنترل پرتوگیری تعیین شده است و بعلت حساسیت های فردی نباید بعنوان مرز مشخصی بین                  
شدتهای میدان الکتریکی تعیین شده برای مقدار مقادیر حدتماس شغلی به              . ایمنی و خطر تلقی شود     

جایی که تخلیه های   (ا موجودند و بدور از سطوح هادی ها قرار دارند          میدانهائی اشاره دارد که در هو       
پرتو گیری شغلی در فرکانس صفر      .) جرقه ای و جریانهای تماس ممکن است مخاطرات جدی ببار آورد         

 KHz تا   Hz 100در فرکانس های   .  بیشتر باشد  KV/m 25 هرتز نباید از شدت میدان       100تا  ) DC(هرتز
 :ن از رابطه زیر بدست می آید مقدار سقف شدت میدا4

f /106×5/2 = E حدتماس شغلی برحسب V/m 

f  فرکانس بر حسب هرتز است. 
  
این مقادیر سقف   .  می باشد V/m625 مقدار سقف    KHz 30 تا   KHz 4حد تماس برای فرکانس های      

 .ود کیلو هرتز برای بخشی از بدن و نیز تمام بدن در نظر گرفته می ش30 تا 0برای فرکانسهای 
 

 :توجه

مقادیر حدتماس شغلی بر اساس جریانهای محدود در سطح بدن و جریانهای داخلی القائی به                 -1
هر . مقادیری کمتر از آنچه که تصور می رود ایجاد اثرات زیان آوری بنماید، تعیین شده است                
رای چند تاکنون دالیل و شواهد کافی مبنی بر زیان آور بودن پرتو گیری شغلی از این میدان ب                   

سالمت کارکنان بدست نیامده است، اما نتایج برخی مطالعات آزمایشگاهی در شدتهای میدان               
 .الکتریکی کمتر از مقادیر مجاز، برخی اثرات بیولوژیکی را نشان داده اند

  
در حال  . در صورت بدست آمدن اطالعات جدیدتر، تغییراتی در مقادیر ارائه شده داده خواهد شد                 

افی راجع به پاسخ های انسان و اثرات سوء احتمالی ناشی از میدانهای الکتریکی در                حاضر اطالعات ک  
 وجود ندارد تا بتوان بر اساس آنها مقادیر حدتماس شغلی را برای               KHz 30گستره فرکانسی صفر تا     

 .میانگین وزنی زمانی پرتو گیری تعیین نمود
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٢٠٦ از ١۶۶ 

ن اتصال به زمین می تواند مخاطرات       بدو KV/m 7-5قرار گرفتن در میدانهائی با شدتی بیش از          -2
از جمله با وجود میدان الکتریکی با شدت زیاد ممکن است            . ایمنی وسیعی بدنبال داشته باشد    

تخلیه الکتریکی و جریانهای تماسی ناشی از هادی های زیر زمینی واقع در میدان، همراه با از جا                
ابل اشتعال و وسایل الکتریکی قابل       پریدن بعالوه سایر مخاطرات ایمنی مانند احتراق مواد ق          

الزم است ضمن دقت زیاد اشیاء بدون اتصال به زمین حذف شوند، یا                 . انفجار، بوجود آید  
، و یا هنگام جابجائی آنها از دستکشهای عایق           )Earth( مجهز به سیم اتصال به زمین گردند       

مثل ( سایل حفاظتی از و  . الزم است  KV/m 15در میدانهائی با شدت بیش از         . استفاده شود 
 .استفاده شود) لباس، دستکش و انواع عایق های الکتریکی

برای شاغلینی که دارای ضربان ساز قلبی هستند، مقادیر حد تماس تعیین شده، آنها را در برابر                   -3
بعضی از انواع ضربان      . تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه مذکور حفاظت نمی کند           

  داخل با میدانهای الکتریکی با فرکانس مربوط به خطوط انتقال نیرو            سازهای قلبی در مقابل ت     

بعلت کمی  .  حساسیت نشان می دهند    KV/m 2حتی به شدتی به اندازه     )  هرتز 60 الی   50(
اطالعات ارائه شده از طرف کارخانه سازنده درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه                

تگاه ضربان ساز و سایر وسایل مشابه پزشکی باید در           ضربان ساز قلبی، تماس افراد حامل دس       
 . نگه داشته شودKV/m 1حد 

 
 پرتوهای رادیوفرکانس و ماکروویو

 به  GHz 300 تا   KHz 30 و ماکروویو در فرکانسهای بین       )RF(حد تماس شغلی پرتوهای رادیوفرکانس     
ر مکرر در مواجهه با آن قرار گیرنده آثار         مقادیری اشاره دارد که بنظر می رسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین بطو          

 )rms(مقادیر حد تماس شغلی پرتوهای مذکور بر حسب مقدار مؤثر          . نامطلوبی بر سالمت آنان ظاهر نگردد     
و چگالی توان معادل برای موج تخت در فضای           ) H(، شدت میدان مغناطیسی    )E(شدت میدان الکتریکی  

در اثر پرتو گیری در چنین محیطی و یا در اثر تماس مستقیم با ماده               به بدن که    ) I(و جریانهای القائی  ) S(آزاد
 .در معرض محیط های مزبور بوده اتفاق می افتد، بیان می گردد

نشان ) MHz( حد تماس شغلی را بر حسب فرکانسهای مختلف بر حسب مگاهرتز              1 و نمودار    1جدول  
 .میدهد

به مقدار پرتو گیری که باید بر اساس حد جاز            قسمت ب، اشاره دارد      1 حد تماس شغلی در جدول       -الف
 و بصورت ذیل    RF وارد بر بدن و احتمال بروز شوک یا سوختگی حاصل از              RFجریان  ) rms(مقدار مؤثر 
 :انجام گیرد
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٢٠٦ از ١۶٧ 

 RF، جریان   1−∗برای افرادی که تکیه گاه فلزی ندارند یا بعبارتی با اجسام فلزی در تماس نیستند                  -1
اندازه گیری می شود نباید از مقادیر سقف به        )  سانتی متر  30تقریباً  (فوتوارده بر بدنشان که در هر       

 :شرح ذیل تجاوز نماید

 )بر حسب میلی آمپرMHz 1/0<f< 03/0      (f1000= I)به ازاء (

 )بر حسب آمپرMHz 100<f< 1/0      (100=I)به ازاء (

 در مقاومت ظاهری    RFان  در شرایطی که احتمال تماس با اجسام فلزی وجود دارد، حداکثر جری              -2
بدن انسان که با استفاده از هر یک جریان سنج تماسی برای تعیین میزان مواجهه انسان بهنگام                       

 .گرفتن جسم فلزی در دست بدست می آید، نباید از مقادیر ذیل تجاوز نماید

 )بر حسب میلی آمپرMHz 1/0<f< 03/0      (f1000= I)به ازاء (

 )بر حسب آمپرMHz 100<f< 1/0      (100=I)به ازاء (

وسیله مورد استفاده جهت رعایت مقادیر حد تماس شغلی مذکور بستگی به استفاده کننده دارد،                          
استفاده از دستکش محافظ، عدم استفاده از وسایل فلزی با آموزش افراد از جمله مواردی هستند که با                    

ارزیابی مقدار جریانهای القائی معموالً با وسایل       .  رساند کمک آنها می توان مواجهه شغلی را به حد مجاز        
 .قرائت مستقیم انجام می گیرد

 و قسمت الف، اشاره دارد به مقدار پرتوگیری که از طریق محاسبه               1 حد تماس شغلی در جدول        -ب
در مواردی  ) سطح تصویر شده  (میانگین در سطحی معادل سطح مقطع عمومی بدن انسان بدست می آید           

در میدانهای  . قسمتی از بدن در معرض پرتو گیری است، حد تماس شغلی را می توان کاهش داد                  که  
متغیر و غیر یکنواخت، مقادیر حداکثر شدت میدان ممکن است از میزان حد تماس شغلی تجاوز نماید                  

حد تماس شغلی را می توان با        . مشروط بر آنکه متوسط مقادیر در حدود مجاز تعیین شده باشد                
 . مرجع نیز کاهش دادSAR 1-∗سبات یا اندازه گیری میزان جذب ویژهمحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗−1 Free Standing individuals 
∗-١ Specitic Absorption Rate 
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٢٠٦ از ١۶٨ 

 
 حدود تماس شغلی امواج رادیو فرکانس و ماکروویو: 1جدول 

 

 
مقادیر پرتوگیری برحسب شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی مقادیری هستند که از طریق محاسبه میانگین مقادیر سطحی معادل با *

 . بدست آمده اند) سطح تصویر شده(سطح مقطع عمودی بدن انسان

 
 

 )Ma(ن حداکثر جریا*جریانهای القائی و تماسی رادیو فرکانس: قسمت ب

 فرکانس در فاصله بین دو پا از طریق هر پا تماس

F 1000 F1000 F2000 KHz 100- KHz 30 

100 100 200 MHz 100- KHz 100 

 
باید توجه داشت که محدوده جریانهای فوق حفاظت فرد را در برابر واکنش از جا پریدن و سوختگی که در اثر آنی در هنگام تماس با                           *

 . برای کسب اطالعات بیشتر به متن مراجعه شود. بطور کامل تأمین نمی نماید. یشودمنبع حاصل م

 
، حد تماس شغلی     MHz 300 در فرکانسهای پائین تر از         1−∗ برای پرتو گیری میدانهای نزدیک       -ج

، قسمت الف نشان داده شده      1شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در جدول        ) rms(برحسب مقدار مؤثر  
از طریق اطالعات بدست آمده از         ) Mw/cm2(موج تخت معادل بر حسب      ) S( توان چگالی. است

 :سنجش شدت میدان از رابطه زیر بدست می آید

                                                 
∗−1 near – field exposure 

 )MHz فرکانس برحسب f (*میدانهای الکترومغناطیسی: قسمت الف

 E2متوسط زمان 

H2 یا S) دقیقه( 

شدت میدان 
 Hمغناطیسی، 

)A/m( 

شدت میدان 
 Eتریکی، الک

)V/M( 

 Sچگالی توان، 
)mW/cm2( 

 فرکانس

6 163 614  KHz 100- KHz 30 

6 /f 3/16 614  MHz 3- KHz 100 

6 /f 3/16 /f1842  MHz 30- MHz 3 

6 /f 3/16 4/61  MHz 100- MHz 30 

6 163/0 4/61 1 MHz 300- MHz 100 

6   300 f/ GHz 3- MHz 300 

6   10 GHz 15- GHz 3 

/f 1/2616000   10 GHz 300- GHz 15 
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٢٠٦ از ١۶٩ 

  
   
                                                                                                                                 3770S=E2/ 

                                                                                                                        می باشد) m2( مربع بر متر) V2(  برحسب مجذور ولتEابطه فوق که ر

                                                                                                                                                                                                                             2 H7/37 S= 

 . می باشد)m2(بر متر مربع) A2( بر حسب مجذور آمپرH2که در رابطه فوق 

 در گستره    msec 100 پالسی در مدت کمتر از          RF در مواردیکه پرتو گیری از نوع پرتوهای             -د
 مگا هرتز باشد، حد تماس شغلی بر حسب چگالی قله توان برای هر پالس               300000 تا   1/0فرکانس های  

تقسیم  قسمت الف در متوسط زمان بر حسب ثانیه          1از حاصلضرب حد تماس شغلی مندرج در جدول         
 : برابر پهنای پالس بر حسب ثانیه بدست می آید یعنی5بر 
 
 
 
   
  
 پالس منتشر شود، قله     5چنانچه بیش از    .  پالس مجاز می باشد   5در طول متوسط زمان، انتشار حداکثر         

 msecبرای پالسهائی که بیش از      . حد تماس شغلی یا متوسط زمانی معمول فرآیند تولید محدود می شود          
مقادیر مزبور بعنوان راهنما جهت ارزیابی      . تداوم دارند، محاسبه متوسط زمانی معمول بکار می رود        100

و کنترل پرتو گیری امواج رادیو فرکانس و ماکروویو بکار می رود و نباید بعنوان مرز معین بین حد ایمن                   
 .و خطر تلقی گردند

 
 :توجه

ستمر در مواجهه با مقادیر تا حد تماس شغلی            بنظر می رسد چنانچه تقریباً کلیه شاغلین بطور م          -1
معهذا در هنگامی که می توان با      . عنوان شده قرار گیرند، آثار نامطلوب بر سالمت آنان ظاهر نگردد           

روشهای ساده مانع پرتو گیری گردید باید از تماسهای غیر ضروری افراد با پرتوهای رادیو فرکانس                 
 .ن شده، اجتناب گردددر مقادیری بیش از حد تماس شغلی تدوی

اند و در هر فرکانس       برای میدانهای مختلط یا با باند پهن که از فرکانسهای مختلف تشکیل شده                 -2
بر حسب،  ( مقدار مشخص از حد تماس شغلی عنوان گردیده، باید حد تماس شغلی بطور جداگانه              

H   ه حدود تماس   در دامنه فرکانس معین در نظر گرفته شود و حاصل جمع کلی              )  یا چگالی توان
 .مذکور نباید از واحد تجاوز نماید

به همین روش برای شدت جریانهائی که بصورت مختلط یا با باند پهن در فرکانسهای مختلف ایجاد                     
 )2Iبر حسب ( اند، مقادیر مختلف حد تماس شغلی در محدوده جداگانه شدت جریانهای ایجاد شده             شده

 .ته میشود نباید حاصل جمع آنها از واحد تجاوز نمایدکه در هر دامنه فرکانس معین در نظر گرف

AOE=قله 

 

 ]AOEمتوسط زمان)ثانیه[(

 5]پهنای پالس)ثانیه     [(
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٢٠٦ از ١٧٠ 

 در طی   GHz 15 به مقادیر اشاره دارد که در فرکانسهای کمتر از            1مقادیر حد تماس شغلی جدول       -3
 10 در مدت زمانی کمتر یعنی تا        GHz 300و برای فرکانسهای باالتر یعنی در       )  ساعت 1/0(  دقیقه 6هر  

 .ثانیه تعیین شده اند

 چنانچه  MHz 450 تا   KHz 100 و برای فرکانسهای بین      GHz 5/1 تا   KHz 100رکانسهای بین    در ف  -4
 تا  MHz 450 وات یا کمتر است و برای فرکانسهای         7توان ورودی پرتو رادیو فرکانس در گیرنده پرتو         

MHz 1500     در صورتی که مساوی  )∗f/ 450(×7           وات می باشد، حد تماس شغلی را می توان افزایش 
 . این استثناً نباید در مورد وسائلی که بطور دائم به بدن وصل هستند بکار رود.داد

، مقادیر حد تماس شغلی برای شدت میدانهای             GHz 6 تا    KHz 100 در فرکانسهای بین        -5
 :الکترومغناطیسی با رعایت شرایط ذیل قابل افزایش است

نترل باشد بطوریکه متوسط پرتوگیری کل       شرایط پرتو گیری با استفاده از روشهای مناسب قابل ک          - الف
 به ازاء هر یک     W/kg 8 از   SAR بوده و بطور متوسط مقادیر قله        W/kg 4/0 کمتر از    SARsبدن یعنی   
 .تجاوز ننماید) به صورت حجم بافت در شکل مکعب تعریف شده است(گرم بافت

که بصورت  ( گرم بافت  10 هر    به ازاء  W/kg 20 از   SARبغیر از دست، مچ دست، پا و مچ پا مقادیر قله            
 .تجاوز نماید) حجم بافت در شکل مکعب تعریف شده است

 دقیقه  6 در طی هر     SARsمیانگین  .  مطابقت داد  1 جریانهای القائی به بدن را باید با مقادیر جدول            -ب
 .محاسبه گردیده است

د، تقلیل مقادیر حد     تحت شرایطی که قسمتی از بدن پرتو گیری می نمای          GHz 6در فرکانسهای بیش از     
 .تماس شغلی مجاز می باشد

لذا چنانچه  .  که در باال آمده کاربرد ندارد      SAR مگا هرتز، قاعده استثناء      1/0 و   03/0در فرکانسهای بین    
برحسب (f 35 از سطح بافت در هر ثانیه از           cm 1 قله بطور متوسط در طی هر          rmsچگالی جریان   

mA/Cm2 (       می باشد، تجاوز ننماید، مقادیر حد تماس شغلی را می توان          که فرکانس برحسب مگا هرتز
 .افزایش داد

 می باشد و    Prob به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل ابعاد              RF اندازه گیری شدت میدان        -6
 . تبعیت نماید1991سال  IEEE C95.1روشهای اندازه گیری باید از توصیه های اعالم شده در 

 می باشد از هر گونه تماس باید اجتناب          KV/m 100لی میدان الکتریکی     در مواردی که قله چگا      -7
 .نمود

 

                                                 
∗ fبر حسب مگا هرتز  
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٢٠٦ از ١٧١ 

 وشنائیر
کمیته تعیین مقادیر حد تماس شغلی عوامل فیزیکی پس از مطالعه و بررسی مدارک موجود، بخشی از                    

 از مبحث مقررات ملی     "میزان شدت روشنائی داخلی   " هیات محترم وزیران تحت عنوان      25/11/71مصوبه  
پیشنهادی وزارتین مسکن و    (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان      : تمانهای ایرانی مبحث سیزدهم     ساخ

 .را مورد تأیید قرار می دهد) شهرسازی و کشور

 . عنوان گردیده است" پیشنهادی" و "حداقل"مقادیر شدت روشنائی داخلی برای هر محل در دو حد

 :نحوه استفاده 

باید تا آنجا که ممکن است معادل مقادیر        ) لومن بر متر مربع   (سب لوکس شدت روشنائی مورد نیاز بر ح      
 .پیشنهادی انتخاب شود

اگر اوضاع فنی و اقتصادی ایجاب کند، می توان شدت روشنائی را بیش از مقادیر پیشنهادی انتخاب                     
 .کرد، ولی این مقدار هیچگاه نباید از حداقل کمتر باشد

 
 شدت روشنائی بر حسب لوکس

 

 ردیف محل حداقل هادیپیشن

 
500 

 
150 

 :محلهای عمومی 

 ) نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه(اتاق مطالعه

 )  اجاق و میز کار-ظرفشوئی(آشپزخانه 100 200

 
100 

 
50 

 :حمام 

  روشنائی عمومی-

 )برای اصالح صورت( آیینه- 220 500

 سالن ورزشی سر پوشیده 150 300

 ن، توالت، دستشوئیرختک 50 100

 پلکان 100 150

 راهرو، سر سرا و آسانسور  50 150

1 

 
500 

 
200 

 :دفاتر و ادارات 

 تمام کارهای عمومی

 ماشین نویسی و محل دیکته کردن 300 600

 حسابداری و ماشینهای حساب و اندیکاتور نویسی 300 600

 بایگانی 100 300

2 
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٢٠٦ از ١٧٢ 

 ردیف محل حداقل هادیپیشن

 اتاق نقشه کشی 500 1000

 اتاق کنفرانس 200 500

 اتاق انتظار و اطالعات 150 500

 

 
200 

 
100 

 :کتابخانه 

 )در سطح قائم(قفسه ها

 سالن مطالعه 100 200

 روی میز مطالعه 300 500

3 

 
500 

 
200 

 :آموزشگاه 

 کالس درس، آمفی تئاتر

 )در سطح عمودی(تخته سیاه 300 500

 آزمایشگاه  200 500

  کارهای دستیکالس 500 700

4 

 
100 

 
50 

 :درمانگاه و بیمارستان 

 روشنائی عمومی

 )آسیب شناسی و تحقیق(اتاق معاینه و آزمایشگاهها 300 500

 
500 

 
300 

 :اتاق عمل 

 روشنائی عمومی

 میز عمل با چراغ مخصوص 3000 8000

5 
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٢٠٦ از ١٧٣ 

 استانداردهای روشنایی در صنعت پتروشیمی

 
 روشنایی کافی و مناسب در پیشگیری از حوادث صنعتی و انجام دقیق فعالیتها و همچنین                  با توجه به اهمیت تامین    

شرایط خاص صنعت پتروشیمی، در این قسمت استاندارد های روشنایی در سطوح و فعالیتهای مختلف از مرجع                    
IES Handbook 1 در این قسمت مطرح می شود  : 

 
ارتفاع برحسب میلی متر 

 )اینچ(

فوت (برحسب لوکس شدت روشنایی 
 )کندل

 سطح یا فعالیت

  محوطه فرآیندها-1  

 الف ـ واحدهای فرآیندهای عمومی  

  شیرها، چندراهی ها 50)5( سطح زمین

 مبدلهای حرارتی 30)3( سطح زمین

 پلتفرمهای تعمیر و نگهداری 10)1( همکف

 پلتفرمهای عملیاتی 50)5( همکف

 )محوطه تجهیزات (برجهای خنک کننده 50)5( سطح زمین

 کوره ها 30)3( سطح زمین

 )غیر فعال(نردبانها و راه پله ها  10)1( همکف

 )فعال(نردبانها و راه پله ها  50)5( همکف

 شیشه های درجه کنترل 50)5( ارتفاع سطح چشم

 )در واحدهای فرآیند(ادوات  50)5( ارتفاع سطح چشم

 اتاقهای کمپرسور 200)20( همکف

Top of bag )5(50  غربالها)جداکننده ها( 

 محوطه عمومی 10)1( سطح زمین

 ب ـ اتاقهای کنترل  

 اتاقهای کنترل معمولی 300)30( همکف

 تابلوهای تجهیزات 300)30( 1700)66(

 اهرمها 300)30( 760)30(

 پشت تابلو 100)10( 760)30(

 اتاقهای کنترل مرکزی 500)50( همکف

 لوهای تجهیزاتتاب 500)50( 1700)66(

 اهرم 500)50( 760)30(

 پشت تابلو 100)10( 900)36(

 ج ـ واحدهای فرآیندی ویژه  

                                                 
1 Illuminating Engineering Society 
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٢٠٦ از ١٧۴ 

ارتفاع برحسب میلی متر 
 )اینچ(

فوت (برحسب لوکس شدت روشنایی 
 )کندل

 سطح یا فعالیت

 )تجزیه الکتریکی(اتاقهای سلهای الکترولیتیک  50)5( همکف

 کوره های الکتریکی 50)5( همکف

 نقاله ها 20)2( سطح کار

 نقاط انتقال نقاله 50)5( سطح کار

 )وطه عملیاتمح(کوره ها  50)5( همکف

 خروجی های تحت فشار و مخلوط کننده ها 200)20( همکف

  منطقه غیر فرآیندی-2  

  
الف ـ بارگیری، تخلیه و اتاقهای پمپ آب 

 خنک کننده

 منطقه پمپ 50)5( سطح زمین

 منطقه کنترل عمومی 150)15( همکف

 تابلوهای کنترل 200)20( 1100)45(

 پرسور هواب ـ بویلر و ماشین آالت کم  

 تجهیزات داخلی 200)20( همکف

 تجهیزات بیرونی 50)5( سطح زمین

  
که روشنایی مورد نیاز (ج ـ سایت مخازن 

 )است

 نردبانها و راه پله ها 5)5/0( همکف

 محوطه درجه ها و نشانگرها 10)1( سطح زمین

 محوطه چند راهی ها 5)5/0( همکف

 د ـ جاهای بارگیری  

 وطه عمومیمح 50)5( همکف

 ماشین مخازن 100)10( همکف

 کامیونهای مخازن و نقاط بارگیری 100)10( همکف

 هـ ـ تسهیالت بارگیری تانکر  

 و ـ ایستگاههای برق و مناطق سویچ  

 محوطه های سوئیچ بیرونی 20)2( سطح زمین

 )بیرونی(ایستگاه عمومی  20)2( سطح زمین

 یستگاهراهروهای عملیاتی ا 150)15( همکف

 )داخلی(ایستگاه عمومی  50)5( همکف

 مکانهای سویچ 50)5( 1200)48(

مکانهایی که به (ز ـ روشنایی معابر کارخانه   
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٢٠٦ از ١٧۵ 

ارتفاع برحسب میلی متر 
 )اینچ(

فوت (برحسب لوکس شدت روشنایی 
 )کندل

 سطح یا فعالیت

 )روشنایی نیاز دارند

 معابر تردد مکرر کامیونها 4)4/0( سطح زمین

 معابری که بطور مکرر استفاده نمی شود 2)2/0( سطح زمین

 ارک ماشین هام ـ محل پ 1)1/0( سطح زمین

 ی ـ روشنایی اخطاردهنده هواپیما  

  ساختمانها-3  

 ) را ببینید15فصل (الف ـ اداره   

 زمایشگاهها ب ـ آ  

 تستهای کمی، کیفی و فیزیکی 500)50( 900)36(

 تحقیقات، بررسیهای آزمایشگاهی 500)50( 900)36(

 طرح پایلوت، فرآیند و موارد خاص 300)30( همکف

 تجهیزات شیشه ای، اتاقهای شستشو 300)30( 900)36(

 )دمه(هودهای فیوم  300)30( 900)36(

 اتاقهای ذخیره کردن کاال 150)15( همکف

 ج ـ انبارها و اتاق نگهداری تجهیزات  

 انبار نگهداری کاال در درون ساختمان 50)5( همکف

 انبار نگهداری کاال در خارج ساختمان 5)5/0( سطح زمین

 انبار در مخازن بزرگ 50)5( 760)30(

 انبار در مخازن کوچک 100)10( 760)30(

 انبار در قسمتهای کوچک 200)20( 760)30(

 د ـ تعمیرگاه  

 ساخت بزرگ 200)20( همکف

 کار با ماشین آالت و کار کارگاهی 500)50( 760)30(

 مسیر عبور جرثقیل و راهروها 150)15( همکف

 اشین آالت کوچکم 300)30( 760)30(

 فلزات ورقی 200)20( 760)30(

 تجهیزات برقی 200)20( 760)30(

 تجهیزات 300)30( 760)30(

 هـ ـ اتاق تغییر شیفت  

 اتاق قفسه ها و دوش 100)10( همکف

 دستشویی 100)10( همکف

 و ـ اتاق ساعت زنی و ورودی  
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٢٠٦ از ١٧۶ 

ارتفاع برحسب میلی متر 
 )اینچ(

فوت (برحسب لوکس شدت روشنایی 
 )کندل

 سطح یا فعالیت

 طبقه ساعت و محوطه ساعت زنی 100)10( همکف

 دریچه ورودی و بازرسی 150)15( همکف

 عمومی 50)5( همکف

 ر ـ کافه تریا  

 محل صرف غذا 300)30( 760)30(

 محل ارائه غذا 300)30( 900)36(

 محل آماده سازی غذا 300)30( 900)36(

 عمومی، تاالرها و غیره 100)10( همکف

 م ـ گاراژ و آتش نشانی  

 انبار و تعمیرات غیر عمده 100)10( همکف

 ی ـ اتاق کمکهای اولیه 700)70( 760)30(

 
 

 )IR(پرتو مادون قرمز

 
بیماری آب  ( برای اجتناب از صدمات قرنیه و اثرات احتمالی بر عدسی چشم           :حفاظت قرنیه و عدسی    -الف

در محیطهای خیلی گرم در مدت        ) mµ3<λ nm<770(پرتو گیری از اشعه مادون قرمز       ) مرولرید
 محدود شود و برای پرتو گیریهای در مدت         Mw/cm 10 2باید به )  ثانیه و باالتر   1000(مانهای طوالنی ز

 : ثانیه میزان پرتو گیری مجاز از رابطه ذیل بدست می آید1000زمان کمتر از 
  

 W/cm2
tE 75.03000

770
8.1. −≤∆∑ λ

λ
 

که خارج از   )near IR(ز نزدیک  برای المپ حرارتی مادون قرمز یا هر منبع مادون قرم           : حفاظت شبکه  -ب
 یا مادون قرمز     IR-A، مقدار تابندگی     )cd/m 10با درخشندگی کمتر از       (طیف نور مرئی قرار دارد      

که به چشم می رسد در محدوده رابطه ذیل برای مدت زمان طوالنی تر              ) nm1400 nm<λ<770(نزدیک
 : ثانیه قرار گیرد10از 

  
 

∝
≤∆∑ 6.0.1400

770
λ

λL 

در صورتیکه بدلیل فقدان نور کافی مردمک تا         ( تعیین شده است   mm 7 اساس قطر مردمک     این حد بر  
 . داشته باشدmrad 11و آشکار ساز زاویه میدان دید) این اندازه باز نمی شود
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٢٠٦ از ١٧٧ 

 UVRپرتو فرابنفش 
 مقادیر حد تماس شغلی

 نانومتر نشان دهنده     400 و   180در ناحیه طیفی بین      ) UV(مقادیر حد تماس شغلی با پرتو فرابنفش         
شرایطی است که تحت آن شرایط شاغلین ممکن است بطور مکرر پرتو گیری نمایند بدون آنکه اثرات                   

این مقادیر  .  بر سالمتی آنان عارض شود     1Photokeratitis−∗و  ) سرخی پوست (زیان آوری نظیر اریتما     
لیه بخار و گاز، قوسهای       برای پرتو گیری چشم یا پوست از منابع تابشی ملتهب، فلورسنت، تخ                  

جوشکاری و تابش خورشیدی کربرد دارد، ولی برای لیزرهای تابش کننده فرابنفش مورد استفاده قرار                 
مقادیر تعیین شده برای افراد حساس به نور که         ). به حد تماس شغلی برای لیزرها مراجعه شود       (نمی گیرد

وگیری در تماس با عوامل حساس کننده به نور          پرتو گیری فرابنفش دارند و یا افرادی که همراه با پرت           
مقادیر پرتوگیری تعیین شده برای چشمان      ).  توجه شود  3به تذکر شماره    (قرار گرفته اند کاربرد ندارد      

به حدود تماس شغلی روشنائی و پرتوهای مادون قرمز نزدیک           ( استفاده نمی شود    2−∗افراد بدون عدسی  
 ).مراجعه شود

 راهنمائی جهت کنترل پرتو گیری از منابع تابشی پیوسته که در طول زمان پرتو                  مقادیر مذکور بعنوان   
 . ثانیه است مورد استفاده قرار می گیرد1/0گیری بیش از 

مقادیر تعیین شده بمنزله راهنما جهت کنترل پرتوگیری از منابع تابش فرابنفش باید به کار رود ولی نباید                 
 .تلقی گرددبعنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر 

 :مقادیر توصیه شده

مقادیر حد تماس برای پرتو گیری شغلی از تابش فرابنفش که بر چشم یا پوست می تابد در حالیکه                       
 معلوم بوده و زمان پرتو گیری نیز کنترل شده است به ترتیب                1-∗)تابندگی(مقادیر چگالی شار تابشی      

 :زیر می باشد
 
 
)A-UV ( ناحیه طیفی فرابنفشA )nm 040-315: ( 

 : پرتوگیری چشم بدون حفاظ از پرتوهای فرابنفش نباید از مقادیر ذیل فراتر رود-1

  ثانیه1000 برای مدت پرتوگیری کمتر از j/cm2 1 دوز جذب شده -الف

 ثانیه و بیشتر از     1000 برای مدت پرتوگیری     mW/cm21چگالی کل شار تابشی     ( دوز جذب شده     -ب
 آن

 . فراتر رود1 پوست یا چشم بدون حفاظ نباید از مقادیر جدول  میزان دوز جذب شده در-2
 

                                                 
 التهاب قرنیه چشم در موجهه با پرتو فرابنفش 1−∗

∗−2 Aphakics 
∗-١ Irradiance 
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٢٠٦ از ١٧٨ 

 ):nm315-180 (– ∗ناحیه طیفی اکتنیک

 ساعته نباید از مقادیر     8میزان دوز جذب شده برای پوست یا چشم بدون حفاظ در مدت پرتوگیری               -1
 .    فراتر رود1 یا نمودار شماره 1جدول شماره 

وست و چشم بدون حفاظ می تابند، حداکثر زمان پرتوگیری           اکتنیک که بر پ    UVبرای منابع تابش     -2
 : مجاز از رابطه ذیل بدست می آید

  

 tmax=0/003/Eeff  
 

 :که در این رابطه

 tmax = حداکثر زمان پرتوگیری مجاز بر حسب ثانیه 

Eeff = تابندگی مؤثر نسبت به یک منبع تک رنگ در طول موجnm270 برحسب W/cm2  

  j/sec 1=W1: توجه

3- Eeff )  برای منابع با طیفهای پهن می توان از یک دستگاه سنجش پرتو فرابنفشی             ) چگالی شار تابشی
استفاده نمود که از مقادیر اثربخشی طیفی نسبی        ) به تفکیک طول موج   (که دارای پاسخ طیفی است      

 مقایسه  2 این اندازه گیریها را می توان با مقادیر جدول       .  پیروی نماید  1 و شکل    1مندرج در جدول    
 :را نیز می توان از طریق زیر محاسبه نمود Eeff. نمود

nmآن در طول موج      Peck(برای تعیین چگالی شار تابشی مؤثر مربوط به منبعی با باند پهن که قله                -4

 : رابطه وزن یافته زیر باید استفاده شود.  قرار دارد270
  

 ^∆Eeff=∑E^ S(^) 
 :در این رابطه

 Eeff چگالی شار تابشی مؤثر مربوط به منبع تکرنگی با طول موج nm270 برحسب W/cm2 

E^ چگالی شار تابشی طیفی با طول موج λ برحسب )cm2.nm(W/  

S(^) بدون واحد( اثربخشی طیفی نسبی ( 

 پهنای باند برحسب نانومتر∆^

طیفی مؤثر بین   ) تابندگی( قوسهای باز، چگالی شار تابشی       برای اکثر منابع تابشی نور سفید و تمام         -5
تنها منابع فرابنفش اختصاصی که     .  نانومتر باید برای تعیین تابندگی وزن یافته کافی باشد         315 و   180

تمام مقادیر  .  نانومتر دارند  200 تا   315تابش می کنند معموالً نیاز به سنجش وزنی از           UV-Aپرتو  
 درجه  80 برای منابعی که زاویه آنها با دریافت کننده کمتر از             UVه پرتو   حد تماس شغلی مربوط ب    

 . در بر می گیرند کاربرد دارد) نسبت به فرد پرتو گرفته(
 

                                                 
∗ Actinic spectral Regionکه در اثر پرتوگیری آن تغییرات شیمیائی در پوست تولید شود    منظور طول موجی است . 
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٢٠٦ از ١٧٩ 

 
 

 حد تماس شغلی پرتوهای فرابنفش و اثربخشی طیفی نسبی: 1جدول 

)AOE(  اثربخشی طیفی نسبی
)λ(S )2/(

∆

cmmj )2/(
∆

mj 
 طول موج∗

012/0 250 2500 180 

019/0 160 1600 190 

030/0 100 1000 200 

051/0 59 590 205 

075/0 40 400 210 

095/0 32 320 215 

120/0 25 250 220 

150/0 20 200 225 

190/0 16 160 230 

240/0 13 130 235 

300/0 10 100 240 

360/0 3/8 83 245 

430/0 0/7 70 250 

500/0 0/6 60 254∗∗ 

520/0 8/5 58 255 

650/0 6/4 46 260 

810/0 7/3 37 265 

000/1 0/3 30 270 

960/0 1/3 31 275 

880/0 4/3 34 280 

770/0 9/3 39 285 

640/0 7/4 47 290 

540/0 6/5 56 295 
                                                 

 .طول موجهای انتخابی نماینده ای از طول موجها هستند که باید بینابین مقادیر فوق میان یابی شوند ∗
 طول موج تابشی از المپ تخلیه جیوه ∗∗
∆ j/m2 10=2 mg/cm1 
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٢٠٦ از ١٨٠ 

)AOE(  اثربخشی طیفی نسبی
)λ(S )2/(

∆

cmmj )2/(
∆

mj 
 طول موج∗

460/0 5/6 65 297 

300/0 10 100 300 

120/0 25 250 303 

060/0 50 500 305 

026/0 120 1200 308 

015/0 200 2000 310 

006/0 500 5000 313 

003/0 103×0/1 104×0/1 315 

0024/0 103×3/1 104×3/1 316 

0020/0 103×5/1 104×5/1 317 

0016/0 103×9/1 104×9/1 318 

0012/0 103×5/2 104×5/2 319 

0010/0 103×9/2 104×9/2 320 

00067/0 103×5/4 104×5/4 322 

00054/0 103×6/5 104×6/5 323 

00050/0 103×0/6 104×0/6 325 

00044/0 103×8/6 104×8/6 328 

00041/0 103×3/7 104×3/7 330 

00037/0 103×1/8 104×1/8 333 

00034/0 103×8/8 104×8/8 335 

00028/0 104×1/1 105×1/1 340 

00024/0 104×3/1 105×3/1 345 

00020/0 104×5/1 105×5/1 350 

00016/0 104×9/1 105×9/1 355 

00013/0 104×3/2 105×3/2 360 

00011/0 104×7/2 105×7/2 365 

000093/0 104×2/3 105×2/3 370 
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٢٠٦ از ١٨١ 

)AOE(  اثربخشی طیفی نسبی
)λ(S )2/(

∆

cmmj )2/(
∆

mj 
 طول موج∗

000077/0 104×9/3 105×9/3 375 

000064/0 104×7/4 105×7/4 380 

000053/0 104×7/5 105×7/5 385 

000044/0 104×8/6 105×8/6 390 

000036/0 104×3/8 105×3/8 395 

000030/0 105×0/1 106×0/1 400 
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٢٠٦ از ١٨٢ 

  در ناحیه طیفی اکتینیک بر حسب تابندگی مؤثرUVمدت مواجهه با پرتوهای  -2جدول
 

 )µW/cm2( تابندگی مؤثر Eeff طول زمان پرتوگیری در روز کاری

hrs8 

hrs 4 

hrs 2 

hrs 1 

min 30 

min 15 

min 10 

min 5 

min 1 

sec 30 

sec 10 

sec 1 

sec 5/0 

sec 1/0 

1/0 

2/0 

4/0 

8/0 

7/1 

3/3 

5 

10 

50 

100 

300 

3000 

6000 

30000 

 
 :تذکرات

احتمال بروز سرطان پوست بستگی به عوامل مختلفی از قبیل رنگدانه پوست، سابقه تاولهای پوستی                    -1
 .  ناشی از آفتاب سوختگی، و باالخره دوز تجمعی پرتو فرابنفش دارد

کار می نمایند ممکن    درجه   ± 40کارگرانی که در محیط باز و در مناطقی با عرض جغرافیائی کمتر از                 -2
 دقیقه در مدت کوتاهی پرتوگیری بیش از مقادیر حد            5است در ایام تابستانی در حوالی ظهر در حد            

 .تماس شغلی داشته باشند

مواجهه با پرتوهای فرابنفش همزمان با تماس عمدی و غیرعمدی با مواد شیمیائی مختلف از جمله                      -3
در صورتی که کارگر هنگامی که در معرض         . ستی گردد برخی از داروها ممکن است منجر به اریتم پو         

 به مقدار کمتر از حد تماس شغلی قرار می گیرد و واکنش پوستی نشان می دهد و این واکنش                    UVدوز  
را قبالً نشان نداده است، حساسیت بیش از حد شغلی قرار می گیرد و واکنش پوستی نشان می دهد و                     

 حساسیت بیش از حد وی باید مورد توجه قرار گیرد در بین صدها              این واکنش را قبالً نشان نداده است،      
 ایجاد کند می توان برخی از گیاهان و مواد شیمیائی            UVعاملی که می تواند حساسیت شدید به پرتو          

، )مانند امی پرامین  (و برخی آرام بخش ها      ) مانند تتراسایکلین، سولفاتیازول  (نظیر برخی آنتی بیوتیک      
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 مدر، مواد آرایشی، داروهای بیماریهای روانی، مشتقات قطران، برخی از رنگها و                 برخی از داروهای  
 . را نام بردLime Oilذغال سنگ 

 نانومتر در هوا تولید می شود مراجعه کنید به مقادیر          250ازن در اثر تابش فرابنفش با طول موج کمتر از            -4
 . حد تماس شغلی ازن در قسمت مواد شیمیائی

 

 استرس گرمائی
 

 شرح داده شده به آن شرایط از        1 و نمودار    1مقادیر حد تماس شغلی استرس گرمائی که در جدول          
استرس گرمائی اشاره دارد که گمان می رود که تحت آن شرایط تقریباً کلیه شاغلین می توانند بطور مکرر در                   

 .تماس باشند بدون آنکه اثرات سوئی بر سالمتی آنان ایجاد شود

 مبنای این فرض تعیین شده اند، که تقریباً کلیه افراد با شرایط گرمائی محیط کار                  مقادیر مذکور بر  
بر تن داشته و به مقدار کافی آب و نمک خورده تا            ) مثالً شلوار و پیراهن سبک    (تطابق یافته و لباس مناسب    

ؤثری داشته  بتوانند کارائی م  ) c38) .F4/100.تحت شرایط کاری معین بدون افزایش دمای عمقی بدن از حد           
 .باشند

آور محیط کار استفاده از لباس حفاظت فردی         در صورتیکه برای حفاظت در برابر سایر عوامل زیان        
 خاص و وسایل حفاظت فردی دیگری الزم است استفاده شود بایستی مقادیر حد تماس شغلی                           

∗−1)WBGT ( اصالح گردد2بر اساس مقادیر ذکر شده در جدول . 

گیری میزان دمای عمقی بدن برای پایش اضافه بار حرارتی وارد بر شاغلین غیر               از آنجائیکه اندازه    
عملی است باید آن دسته از عوامل محیط که کامالً با دمای عمقی و سایر واکنشهای فیزیولوژیک بدن در                       

 ساده ترین و مناسب ترین      WBGTدر حال حاضر شاخص     . مقابل حرارت مرتبط هستند، اندازه گیری شوند      
 :برای تعیین عوامل محیطی است که بر اساس معادالت ذیل محاسبه می گرددروش 

  WBGT= 0.7 NWB+ 0.2 GT +0.1 DBدر فضای باز آفتابی  -1

  WBGT= 0.7 NWB+ 0.3 GTدر فضای سر پوشیده و یا فضای باز بدون تابش آفتاب  -2

 :که 

WBGT =شاخص دمای تر گوی سان 

NWB = دمای تر طبیعی 

DB =دمای خشک 

GT =دمای گوی سان 

 الزم است که از دماسنج گوی سان، دماسنج تر طبیعی و دماسنج خشک               WBGTبرای تعیین مقدار    
 وقتی مجاز است که این افراد       1 و نمودار    1کار در محیط گرمتر از دمای ذکر شده در جدول            . استفاده شود 

                                                 
∗−١ Wet Bullb Globe Temperature 
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طی بیشتری نسبت به افراد     تحت مراقبتهای پزشکی قرار داشته و مسلم شود که قابلیت تحمل حرارت محی              
 فراتر رود باید از ادامه کار فرد ممانعت بعمل           F4/100(.c38.(در صورتیکه دمای عمقی بدن از     . عادی دارند 

 .آید
 

 ارزشیابی و کنترل

 : اندازه گیری عوامل محیطی -اول
 :دستگاههای مورد نیاز عبارتند از 

  دماسنج خشک-الف

  دماسنج تر طبیعی-ب

  سان دماسنج گوی-ج

  پایه -د
 :اندازه گیری عوامل محیط بشرح زیر باید انجام شود

 درجه  122 تا   23(درجه سانتیگراد + 50 تا   -5 گستره دماسنج خشک و دماسنج تر طبیعی باید بین              -الف
 باشد ضمن آنکه نباید جریان هوا در اطراف دماسنج خشک قطع یا محدود شود،                c5/0±.با دقت ) فارنهایت

فتیله دماسنج تر طبیعی باید     .  برابر تابش آفتاب و سایر سطوح بازتاب دهنده محافظت گردد          دماسنج باید در  
. حداقل به مدت نیم ساعت قبل از قرائت بوسیله ریختن آب توسط سرنگ روی آن مستقیماً مرطوب شود                   

ماسنج را  فتیله باید کامالً روی مخزن دماسنج را پوشانده و یا به اندازه یک طول و بیشتر روی مخزن د                        
 .فتیله باید همیشه پاکیزه باشد و فتیله نو قبل از استفاده باید شسته شود. احاطه نماید

تشکیل شده که سطح خارجی     )  اینچ 6( سانتیمتر 15 دماسنج گوی سان از یک کره تو خالی مسی بقطر             -ب
5ره اندازه گیری    مخزن یا قسمت حساس دماسنج در گست      . آن با رنگ سیاه مات یا معادل آن اندود شد است          

 باید دقیقاً در مرکز این کره مسی قرار         c5/0±.با دقت )  درجه فارنهایت  212 تا   23(درجه سانتیگراد + 100 تا   -
 . دقیقه دماسنج گوی سان در معرض قرار گیرد25قبل از هر بار قرائت باید حداقل . گیرد

پایه باید به گونه ای قرار داده شود که        . ود پایه به منظور آویزان کردن سه دماسنج فوق الذکر به کار می ر             -ج
جریان هوا در اطراف سه دستگاه مذکور بطور طبیعی برقرار باشد و دماسنج تر طبیعی و دماسنج گوی سان                    

 .در سایه پایه قرار نگیرند

 استفاده از سایر دماسنجهائی که در مقایسه با دماسنجهای جیوه ای در شرایط محیطی مشابه مقادیر                       -د
 .انی را نشان می دهند مجاز می باشدیکس

 دماسنجها باید در وضعیتی قرار داده شوند که مقادیر قرائت شده از روی آنها نمایانگر شرایطی باشد که                     -ه
 .شاغلین تحت آن شرایط کار یا استراحت مینمایند
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  مثالهائی از حد تماس شغلی دمای محیط کار -1جدول 

 )ده است بیان شF. وC. برحسبWBGTمقدار (

 )Work Load (∗بار کاری

 سبک متوسط سنگین
برنامه کار و استراحت

.C0/25 
.F77 

.C7/26 
.F80 

.C30 

.F86 کار مداوم 

.C9/25 
.F78 

.C0/28 
.F82 

.C6/30 
.F87 

 در هر ساعت

 کار% 75

 استراحت% 25

.C9/27 
.F82 

.C4/29 
.F85 

.C4/31 
.F89 

 در هر ساعت

 کار% 50

 استراحت% 50

.C0/30 
.F86 

.C1/31 
.F88 

.C2/32 
.F90 

 در هر ساعت

 کار% 25

 استراحت% 75
 

 برحسب نوع لباس) برمبنای سانتیگراد (WBGTمقدار اصالح کننده : 2جدول 

 1−∗مقدار کلو WBGTمقدار تصحیحی 
Clo.Value 

 نوع لباس

 لباس کار تابستانی 6/0 صفر

 لباس کار یک سره نخی 0/1 -2

 انیلباس کار زمست 4/1 -4

 )آمپر مایل(لباس ضد آب 2/1 -6
 

                                                 
در مورد افرادیکه با درجه حرارت محیط . اری، اثرات زیان آور استرس گرمائی در افرادی که با درجه حرارت محیط تطابق نیافته اند فزونی می یابدبا افزایش بار ک ∗

 .  سانتی گراد باید کسر شود5/2برای انجام کار با بار کاری متوسط از حد تماس شغلی مندرج در جدول فوق تقریباً . تطابق نیافته اند
∗−1 Value.Clo  :یک واحد . مقدار عایق بودن لباس در برابر تبادالت حرارتی بین پوست بدن و محیط اطراف استClo کیلوکالری بر متر مربع بر 55/5 برابر 

ط دمای خشک هوای محیط متوس.[  بطریقه تشعشعی و جابجائی برای هر درجه سانتیگراد تفاوت بین دمای پوست بدن و دمای خشک می باشد"تبادل حرارتی"ساعت 
 ]tr + ta =(tabd/ (2ومیانگین دمای تشعشعی و 
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 : طبقه بندی بار کاری -دوم

لذا اگر  .  را تعیین می کند   1−∗"کل بار گرمائی  "مجموع گرمای ایجاد شده بوسیله بدن و گرمای محیط        
 بیشتر از مقادیر مجاز     برای محافظت کارگر در برابر مواجهه با حرارت        . کار باید در محیط گرم انجام شود       

 شغل  " بار کاری  " متناسب با  " حد تماس گرمائی   " برای هر یک از مشاغل تعیین و       " درجه بار کاری   "باید  
 :مورد نظر به شرح زیر تعیین گردد 

 بر اساس فرایند کار طبقه بندی بار کاری برای هر شغل به سه درجه سبک، متوسط و سنگین تقسیم                      -الف
 .می شود

                                                 
∗−1 Total Heat Load 
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شامل مشاغل دستی و    ) Btu/hr 800 2-∗ کیلوکالری بر ساعت یا     200با متابولیسم حداکثر     (=کار سبک  -1
 .بازوئی سبک در هنگام کار با ماشینهای کنترلی در حالتهای نشسته و یا ایستاده می باشد

مانند راه رفتن   ) Btu/hr 1400-800 2-∗ کیلوکالری بر ساعت یا      350 تا   200با متابولیسم    (=کار متوسط  -2
 . بلند کردن و هل دادن بار متوسط می باشدضمن

مانند کلنگ زدن   ) Btu/hr 2000-1400 2-∗ کیلوکالری بر ساعت یا    500 تا   350با متابولیسم    (=کار سنگین  -3
 .و بیل زدن می باشد

وقتی درجه بار کاری برای هر شغل تعیین شد میزان حد تماس شغلی با استرس گرمائی در شغل مورد                    
 . بدست می آید4 و3 یا از طریق محاسبه با استفاده از جدول 1 جدول نظر با استفاده از

 بار کار یا از راه اندازه گیری متابولیسم کارگر حین کار مورد بحث و یا از طریق تخمین میزان متابولیسم                  -ب
برای  حد تماس شغلی  1 تعیین می گردد و سپس با مراجعه به نمودار شماره           4 و 3کارگر با استفاده از جداول      

 .استرس گرمائی مشخص می شود

 : استراحت - برنامه کار-سوم

 بر اساس این فرض استوار است که درجه حرارت محیط            1 و نمودار    1مقادیر ذکر شده در جدول      
 محیط کار و    WBGTدر صورتیکه   .  مشابه و یا بهم نزدیک می باشد      )WBGTبر مبنای   (کار و محل استراحت   

برای گرمای محیطی و میزان       ) TWA(اید مقادی میانگین وزنی زمانی      محل استراحت متفاوت باشند ب      
 :متابولیسم به شرح زیر تعیین شود

 :  برای متابولیسم از معادله زیر محاسبه می گردد")TWA( میانگین وزنی زمانی" میزان-الف

ttt
tMtMtM

n

nnM
...

...

21

2211

++
++

= 

,M3,M2,M1            فعالیتهای مختلف و زمان استراحت کارگر       میزان متابولیسم تخمین زده یا اندازه گیری شده در
 .که توسط زمان نسجی تعیین شده است) بر حسب دقیقه (tn ,..., ,t1,t2در طی مدت

 : از طریق معادله زیر محاسبه می شود " WBGT میانگین وزنی زمانی " میزان-ب
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 در محیطهای کاری و      WBGTیری شده   مقادیر اندازه گ   WBGTn ,..., WBGT2 , WBGT1بطوری که   
 مدت زمان گذرانده شده در هر محیط بر         tn , ..., t2 , t1استراحت مختلف در طی شیفت کار روزانه است و          

 .حسب دقیقه می باشد که توسط زمان نسجی تعیین می گردد

                                                 
∗-2 Btu/hr= Hour/ British Thermal Unite هر Btu/hrمساوی دویست و پنجاه کالری در ساعت  
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یانگین وزنی  اگر مواجهه با محیط خیلی گرم بطور مستمر در طی چند ساعت و یا در طی روز است باید م                     
 tn , ..., t2= 60محاسبه شود مثالً دقیقه     ) TWA/hr( یکساعته TWAزمانی بر اساس زمان مراحل کاربر مبنای        

, t1 و اگر برنامه کار متناوب است میانگین وزنی زمانی بر حسب TWA ًدو ساعته محاسبه میشود مثال : 

  tn , ..., t2 , t1= 120دقیقه 
 

 ی ارزیابی بار کار-3جدول 

 متوسط میزان متابولیسم حین فعالیتهای مختلف

            Kcal/min وضع بدن و حرکت              -الف

 3/0                        حالت نشسته           

  6/0                          حالت ایستاده        

 0/2 -0/3                 در حالت راه رفتن      

 . اضافه شود8/0به مقدار تعیین شده در حالت راه رفتن به ازاء هر متر باالئی     حرکت در سر

        میانگین   گستره تغییرات                 نوع کار     -ب
                                       Kcal/min   Kcal/min 

 2/0-2/1         4/0            سبک           کاردستی     

 9/0            سنگین                         

  7/0-5/2      0/1            سبک      کار با یک بازو   

 7/1                               سنگین      

 0/1-5/3      5/1           کار با هر دو بازو     سبک  

  5/2              سنگین                       

 5/2-0/15      5/3          سبک     با تمام بدن     کار 

 0/5            متوسط                         

 0/7          سنگین                          

 0/9      فوق سنگین                        
 

  مثالهای از درجه بار کاری با توجه به نوع کار-4جدول 

 
 ر کاریدرجه با نوع کار

  بافندگی-نوشتن

 تایپ کردن

 )کفاشی و مبل سازی(چکش کاری روی میخ

 کار سبک دستی

 کار سنگین دستی

 کار سنگین با یک بازو
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 ر کاریدرجه با نوع کار

سوهانکاری فلزات، رنده کاری چوب و کارهای       
 )با شن کش(باغبانی

 تمیز کردن سطح زمین، تکان دادن فرش

 ریل گذاری، چاه کنی، پوست کنی تنه درختان 

 ک با دو بازوکار سب
 

 کار متوسط با همه بدن

 کار سنگین با همه بدن

 
 

Kcal/min 0/2  

min/Kcal 0/3  

Kcal/min 0/5 

min/Kcal 0/1 

Kcal/min 0/6   

 :محاسبه مثال 

 نوعی مونتاژ کاری با استفاده از ابزار سنگین

 راه رفتن در امتداد خط تولید: الف

بک بین کار سنگین با هر دو بازو و کار س           : ب
 با همه بدن جمع

 اضافه میشود متابولیسم بازال جمع کل: ج

 
 

 روز در   5 برای   " استراحت - کار "مقادیر ذکر شده برای کار مداوم وقتی قابل اجرا است که برنامه            
 ساعت کار روزانه با دو توقف کوتاه مدت هر یک حدود پانزده دقیقه، یک نوبت در صبح و یک                      8هفته و   

 . و یک توقف طوالنی تر حدود نیم ساعت برای نهار همراه باشدنوبت در بعد از ظهر

 در  "استراحت اضافی "مواجهه با مقادیر بیش از حد تماس شغلی عنوان شده وقتی مجاز است که               
 .برنامه کار گنجانده شده باشد

 منظور  " استراحت اضافی  "در مواردی که در برنامه کار روزانه به جهت حرارت زیاد محیط کار               
ست، کلیه توقفها اعم از توقف بدون برنامه قبلی و یا موارد توقف توصیه شده توسط مدیریت و با                      شده ا 

 .توقف های فنی را میتوان به حساب زمان استراحت حین کار منظور نمود
 

 : آب و نمک جبرانی -چهارم

اید در  آب آشامیدنی ب  . در فصل گرما یا مواقعی که کارگر با منابع تولید حرارت در تماس است                 
 .دسترس باشد و امکان آشامیدن آب در حین کار هم باید میسر گردد

 :شرایط آب آشامیدنی برای کارگران محیط گرم بشرح زیر است 

 150حدود  (بمقدار کم )  دقیقه 20 تا   15هر  (کارگران باید ترغیب شوند که مکرراً در فواصل کوتاه            -1
 .مثالً یک فنجان آب خنک بنوشند) سانتیمتر مکعب

و باید نزدیک محل کار     )  درجه فارنهایت  60 تا   50( درجه سانتیگراد  15 درجه تا    10 خنک باشد مثالً     آب -2
 .قرار داده شود تا نیازی به ترک محل کار نباشد
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کارگران ترغیب شوند تا در فصل گرما و بخصوص در طی کار در محیط خیلی گرم به غذا به مقدار                         -3
 .مورد نیاز نمک اضافه نمایند

یک گرم نمک در    (گرانیکه با گرمای محیط تطابق نیافته اند آب نمک در غلظت یک دهم درصد             برای کار  -4
باید در دسترس باشد و نمک اضافه       )  لیتر آب  5یک لیتر آب یا یک قاشق غذاخوری سر صاف نمک در            

 .شده قبل از توزیع باید کامالً حل شده باشد و آب درحد مطلوب خنک باشد
 

 : سایر مالحظات -پنجم

مقادیر حد تماس شغلی برای استرس گرمائی اعالم شده در صورتی معتبر است که لباس                :  لباس کار    -لفا
. کار سبک تابستانی همانند آنچه که معموالً کارگران هنگام کار در محیط کار به تن دارند پوشیده شود                       

 است و یا از تبخیر عرق  چنانچه برای انجام کار معین، لباس کار مخصوص نیاز است، و این لباس سنگین تر              
 تقلیل  " ظرفیت تحمل گرمائی کارگر    "جلوگیری میکند و یا ضریب عایق بودن آن باالتر می باشد و بالنتیجه            

 دیگر ندارد، در چنین مواردی وقتی برای انجام کاری لباس           1 و نمودار    1می یابد و مقادیر مندرج در جدول       
 باید بتوسط کارشناس بهداشت      "ی استرس گرمائی   حد تماس شغلی برا     "کار مخصوص مورد نیاز است     

 .حرفه ای تعیین گردد

 . ذکر شده است" WBGT مقدار تصحیح " برای انواع لباس کار2جهت راهنمائی در جدول 

ضمن هفته اول تماس با محیط گرم، در نتیجه توازن عوامل متعدد روانی و              :  تطابق گرما و سالمتی بدن       -ب
مقادیر توصیه شده در مورد کارگرانی که با گرما تطابق یافته اند            . فرد بوجود می آید  جسمی، تطابق با گرما در      

و سالم میباشند معتبر است، برای کارگرانیکه به گرما عادت نکرده اند و یا سالم نیستند احتیاطهای بیشتری                    
 .باید مراعات شود

ی و نامطلوب تماس با درجه       گرمازدگی از جمله عوارض جد     : " گرما زدگی  " عوارض ناشی از گرما    -ج
بی . حرارتهای باال است و ممکن است زندگی را تهدید کند و یا ضایعات غیر قابل برگشت بجا بگذارد                     

مجموع عالئم  (Heat Prostration ناشی از گرمازدگی ممکن است موجب عارضه         1-∗حالی و خستگی مفرط   
 .غیر قابل برگشت استکه در برخی موارد . گردد) Collapseسرگیجه و تهوع و حالت 

، اگر چه ناتوان کننده است ولی قابل برگشت است بخصوص اگر سریع و                   2−∗انقباض دردناک عضالت  
 - کم آبی بدن   -از دیگر عوارض ناشی از تماس با گرمای زیاد، اختالل شدید الکترولیت            . بموقع درمان شود  

 .باشدسرخی پوست وادم گرمائی و کم شدن ظرفیتهای کار فکری و جسمی می

تجاوز )  c39.F)2/102. کارگر باردار به مدت طوالنی از       " میزان دمای عمقی   "اگر ضمن سه ماه اول بارداری      
(F. درجه سانتیگراد  38 بیشتر از  " دمای عمقی  "کند احتمال جنین ناقص الخلقه افزایش می یابد، از طرف دیگر         

 .بطور موقتی موجب ناباروری در مرد و یا زن میشود)  4/100
                                                 

∗-١ Heat exhaustion 
∗−2 Heat Cramps 
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 یرات احتمالیتغی

 استرس گرمائی و استرین گرمائی
 

برای ارزشیابی ایمنی و سالمت شاغلین بایستی هر دو مورد استرس گرمائی و استرین گرمائی را                   
 . را مد نظر قرار دهید1برای تصمیم گیری فرآیند شکل . تعیین نمود

لیک و عوامل محیط     استرس گرمائی، بار گرمائی خالص وارد بر بدن که تلفیقی از گرمای متابو                
خارجی، شامل دمای هوا، بخارآب، موجود، تبادل گرمای تشعشعی، جریان هوا می باشد و تمام موارد مزبور                 

 .است) لباس(تحت تأثیر نوع پوشش

حد تماس شغلی ذکر شده     . استرین گرمائی، واکنش فیزیولوژیک ناشی از استرس گرمائی، می باشد         
 اشاره دارد که گمان می رود اگر تقریباً کلیه افراد با دریافت کافی آب                به شرایط استرس گرمائی    1در جدول   

و الکترولیت، و افرادی که تحت درمان داروئی نیستند، و کارگران سالم ب الباس سبک وزن تابستانی، بطور                   
 .مکرر در مواجهه با حد مزبور قرار گیرند، اثرات سوئی بر سالمت آنان ایجاد نگردد

ائید که این مقادیر در هر وضعیت شغلی مناسب است که برای این منظور باید از                 اطمینان حاصل نم  
 . استفاده کنید1شکل ) Flow Chart(نمودار جریان
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ر مکانسیم   تبخیر عرق از سطح پوست اصلی ترین ویژگی های فردی د           :موانع فیزیکی افت حرارتی      : Iبخش  
جریان آزاد هوای خنک، هوای خشک روی سطح پوست، دفع حرارت را هم از طریق                 . دفع حرارتی است  

و یا نفوذ جریان هوا     ) آمپر مایل (لباسهائی که مانع نفوذ آب    . تبخیر عرق و هم از راه جابجائی افزایش می دهد        
ی محیط، گرمای تشعشعی کسب شده،      و یا عایق گرما هستند و نیز لباسهای یکسره حتی در هنگامی که دما              

می توانند بشدت در مقابل دفع حرارت مقاومت نموده و ممکن است گرمای             . و رطوبت نسبی پائین هستند    
دستورالعمل مندرج در جدول    . متابولیکی تولید شده در اثر فعالیت منجر به استرین گرمائی مرگ آفرین گردد            

برای سایر البسه هنگام    . ا بادگیر به تن نموده است، بکار رود        باید در صورتیکه فرد لباس ضد بخار آب ی          2
 محیطی اندازه گیری شده، افزوده       WBGT باید به مقادیر      3مقایسه با حد تماس شغلی، ضرایب جدول          

 .گردد

 پیشنهادی، اولین و مفید ترین شاخص استرس         WBGT:  دمای دماسنج تر و دماسنج گوی سان           :IIبخش  
با این  .  مجموعه دمای هوای خشک، انتقال گرمای تشعشعی، و رطوبت می باشد             گرمائی است که حاصل   

وجود شاخص مزبور اثر جریان هوا بر روی انتقال گرما از طریق هدایت یا افت حرارتی ناشی از تبخیر را                      
نمایان نمی سازد و بطور نمونه در محاسبه این شاخص راههای عمده افت حرارتی و نیز گرمای حاصل از                     

 . فیزیکی که غالباً منبع اصلی استرین گرمائی می باشد، منظور نگردیده استکار
 

 حد تماس شغلی برای مواجهه با استرس گرمائی: 1جدول

 : برای درجه بار کاری شامل) WBGT(مقادیر شاخص دمای تر گوی سان 

 سبک متوسط سنگین خیلی سنگین
 سازش نیافته سازش یافته سازش نیافته سازش یافته  نیافتهسازش سازش یافته سازش نیافته سازش یافته

 ساعات کار

 کار% 100 5/27 5/29 0/25 5/27 5/22 0/26 0/21 0/25

5/26 5/22 5/27 5/24 5/28 5/26 5/30 0/29 
 کار% 75

 استراحت% 25

5/27 0/25 5/28 5/26 5/29 0/28 5/31 0/30 
 کار% 50

 استراحت% 50

5/29 5/26 0/30 0/28 0/31 0/29 5/32 0/31 
 کار% 25

 استراحت% 75
 
 

 :نکات 

  مراجعه شود4برای تعیین درجه بار کاری به جدول شماره  -

 .باشد و نزدیکترین رقم نسبت به نیم درجه گرد شده استمی  c. بر حسبWBGTمقادیر -
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در صورتیکه شرایط جوی این دو محیط متفاوت است،          . محیط کار و استراحت یکسان فرض می شود        -
و در صورتیکه تفاوت درجه     . در طی یک ساعت محاسبه و بکار برده شود        ) TWA(وزنی زمانی متوسط  

 . می بایست استفاده شودTWAبار کاری در یک ساعت وجود دارد، برای تعیین درجه بار کاری نیز 

 ساعت کار   8 که فرض بر     " استراحت - رژیم کار  "مقادیر جدول فوق بر اساس اسناد و مدارک بخش          -
در صورتی که   .  روز کاری در هفته با استراحتهای مناسب می باشد تدوین گردیده است               5روزانه و   

 .  اسناد مذکور مراجعه شود"کاربرد حد آستانه مجاز"ساعات کار بیش از معمول روزانه باشد به بخش
 

 راهنمای شرایط محدود کننده حد مواجهه با گرما : 2جدول 
 

هنگامی . ر کارگران تحت استرس گرمائی را بطور مستمر داشته باشید          پایش عالئم و نشانه های اختالالت د      *
مانند (تجاوز نماید، و یا هنگامی که کارگران لباس عایق          ) 1جدول   (WBGTکه مقادیر از حد تماس شغلی      

بتن دارند و یا هنگامی که نوع کار از آنچه در جدول تأکید گردیده، سنگین تر است، مواجهه                     ) لباس یکسره 
 . فعالیت منجر به استرس گرمائی را باید متوقف نمودمحیطی یا

 :برای فرد 

ضربه در دقیقه تجاوز نماید، به ویژه اگر عملکرد،          ) 180-سن(در صورتیکه ضربان قلب تحمل شده کارگر از        
 فونکسیون قلبی فرد طبیعی باشد یا

  باشد یاf100.(c 38.(در صورتیکه در کارگران غیر منتخب و تطابق نیافته، دمای عمقی بدن بیش از

 باشد یا کارگری که     f3/101.(c 5/38.(در صورتیکه در کارگران منتخب و تطابق یافته، دمای عمقی بدن بیش از              
به مدت طوالنی و به مقدار زیاد عرق می کند یا در شرایطی که در مواجهه منظم روزانه با استرس، میزان دفع                       

یا برای گروه موارد شکایات ناگهانی و خستگی          . مول باشد  میلی   50 ساعت کمتر از      24ادراری سدیم در     
اگر کارگر بنظر برسد که دچار عدم تعادل یا گیجی یا مبتال به بی              . شدید، تهوع، سرگیجه، یا گیجی وجود دارد      

حوصلگی بی دلیل، بیقراری یا عالئم شبیه آنفوالنزا است، کارگر مزبور باید محل کار را ترک و در محلی                         
در این موارد انجام مراقبت در زمینه       . یان سریع هوا برقرار ایت تحت مراقبت ویژه قرار داده شود          خنک که جر  

فرد را  . اگر تعریق متوقف و پوست داغ و خشک است        . ضروری است ) فوریتهای پزشکی (اورژانسهای پزشکی 
 .  برای انجام فوریتهای پزشکی به بیمارستان منتقل نمائید
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 عایق  8 اندازه گیری شده با توجه به اثرات         WBGTنهادی جهت افزودن به مقادیر       مقادیر پیش  : 3جدول  
 بودن لباسهائی که نسبت به بخار آب و عبور هوا نفوذ ناپذیرند

 
 نوع لباس ∗مقدار کلو WBGTمقادیر افزودنی به 

00/0 

2+ 

4+ 

6/0 

0/1 

4/1 

 لباس کار تابستانی

 لباس کار یکسره نخی

 لباس کار زمستانی
∗ Clo         مقدار عایق بودن لباس با توجه به Documentation for Sources Value      این مقادیر نباید برای لباسهای 

 .یکسره و سایر پوششهائی که غیر قابل نفوذ نسبت به بخار آب یا جریان هوا می باشند، بکار برده شوند

 
 : با استفاده از یکی از معادالت ذیل محاسبه می گردد WBGTمقادیر 

  DB (1/0)+ GT (2/0 )+NWB ( 7/0  =WBGT(امی که گرمای تشعشعی خورشید وجود داردهنگ -1

  GT (3/0)+ NWB( 7/0 = WBGT.(هنگامی که گرمای تشعشعی خورشید وجود ندارد -2

NWB =دمای دماسنج تر طبیعی 

GT =دمای گوی سان 

DB =دمای دماسنج خشک 

ول، بستگی به میزان تولید گرمای        قابل قب  WBGT مشخص شده، حدود      1همانگونه که در جدول      
 .متابولیک، درجه تطابق با گرما، و تعادل بین مدت کار و استراحت دارد

ارزیابی صحیح از شدت کار اهمیت غیر قابل انکاری در تعیین مقبولیت یک               : میزان کار    : IIIبخش  
دی جدی به ویژه برای     گرمای متابولیکی ناشی از فعالیت، می تواند تهدی      . موقعیت شغلی دارا می باشد   

حتی در  .  بخار، عایق حرارتی، بادگیر و یا لباس یکسره بر تن دارند            -افرادی باشد که لباس ضد آب     
شرایطی که آب و هوا خنک و خشک است و میزان کاری باالست و یا در صورت پوشیدن البسه های                    

 . پیروی گردد2مزبور الزم است که از دستورالعمل های جدول 

 ارائه گردیده است که در       1 متذکره در جدول     " میزان کار  " مثالهای کاربردی از مقیاس    4در جدول   
 در  TLVصورت نیاز به تعیین مقادیر کمی انرژی متابولیسم تولیدی از توصیه های موجود در اسناد                  

 .هنگام محاسبه میانگین وزنی زمانی استفاده کنید

 شغلی پیشنهاد شده قرار دارد و یا باالتر از آن             چنانچه استرس گرمائی در حد باالی تماس       :IVبخش  
تطابق یک سری از پاسخ های     .  در پذیرش استمرار فعالیت است     " مالک مرزی  "است، تطابق با گرما   

فیزیولوژیک بصورت افزایش یا کاهش فاکتورهای خاصی است که نوع آن در مدارک موجود شرح                  
 هفته با فعالیت فیزیکی     3شود، تطابق کامل را طی      تطابق با گرما باید بتدریج حاصل       . داده شده است  
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مستمر تحت شرایط استرس گرمائی مشابه با آنچه که برای کار آتی پیش بینی شده است، قابل                        
هنگامی که فعالیت تحت شرایط استرس گرمائی بصورت غیر مستمر باشد و تطابق                . حصول است 

 .راه باشد روزه هم4 یا 3کاهش می یابد ممکن است حتی با تأخیر 

بروز و شدت استرین    :  عالئم و نشانه ها و اثرات زیان آور گرما بر سالمت            :استرین گرمائی : Vبخش  
با این حال الگوی    . گرمائی، حتی تحت شرایط استرس گرمائی معین در افراد مختلف متفاوت است             

ریق زیاد و به     در کارهای معمول و طوالنی مدت نباید تع         . کلی اثرات آن ها شبیه به یکدیگر است        
مدت طوالنی اتفاق افتد این مطلب می تواند منجر به از دست دادن آب و کاهش الکترولیتهای بدن                     

همچنین این امر   .  گردد 2−∗ یا گرفتگی عضالنی    1−∗شده و در نهایت بروز خستگی شدید گرمائی          
تبخیر عرق کامالً   این اثر در شرایطی که از        .  عروقی گردد  -می تواند باعث اختالل در عملکرد قلبی      

، ممکن است سریعاً باعث کاهش جریان خون در          )مثالً با پوشیدن لباسهای یکسره    (جلوگیری میشود 
سیستم اعصاب مرکزی گردیده و قبل از آنکه دمای داخل بدن افزایش و ضربان قلب به حد پیشنهاد                    

 . برسد منجر به کاهش کنترل مرکز حرکت و ضعف و بیهوشی، گردد2شده در جدول 
 

                                                 
∗−1 Heat exhaustion    
∗−2 Muscle Cramps 
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٢٠٦ از ١٩٧ 

 مثالهائی از تولید گرمای متابولیک : 4جدول 
 

 میزان کار مثالهائی از نوع فعالیت

 نشسته بصورت آرام

 نشسته با حرکات بازوئی متوسط

 استراحت

 نشسته با حرکات بازو و پا متوسط نشسته با حرکات متوسط بازو و پا 

ر حالیکه بیشتر کار بازوئی انجام      ایستاده با کار سبک در کنار ماشین یا کنار میز کارد          
 می گیرد

 کار با اره میزی

 ایستاده با کار سبک و متوسط در کنار ماشین یا میز کار و کمی قدم زدن

 
 

 سبک

 سائیدن با دست در حالت ایستاده

 قدم زدن یا بلند کردن و هل دادن بار متوسط

 متوسط

  ی حمل می شود کیلوگرم3 در حالیکه وزنه Km/hr 6قدم زدن با سرعت 

 استفاده از اره دستی در نجاری

 بیل زدن شن و ماسه خشک

 مونتاژ کاری سنگین در کارهای منقطع 

مثالً بیل زدن و کندن     (بلند کردن متناوب بار سنگین همراه با هل دادن یا کشیدن آن           
 )زمین

 
 سنگین

 

 خیلی سنگین بیل زدن شن و ماسه تر
 

رمائی عموماً برگشت کامل عالئم بدنبال دارد، اما باید احتمال حوادث           گر چه کاهش فوری استرس گ     
هدف اصلی مدیریت استرس گرمائی همیشه باید به پیشگیری از          . و جراحات مرتبط را مورد توجه قرار داد       

ای  باشد به این دلیل که می تواند مرگ آفرین باشد و منتهی به شدیدترین ناتوانائی ها و معلولیته                1−∗گرمازدگی
. گرما زده غالباً دچار حالتهای غیر متعادل، گیج، هذیان و نوعی جنون یا بیهوش است                 .ناشی از گرما گردد   

.  یا باال برسد   f104.(c40.(پوست مصدوم داغ و خشک است و تعریق متوقف شده و ممکن است دمای بدن               
تهای پزشکی بعمل آورده و فرد      اگر عالئم گرمازدگی پیشرفت نمایدباید فوراً اقدامات مناسب در زمینه فوری           

همچنین افزایش دمای عمقی بدن به مدت طوالنی ممکن است باعث عقیم               . را به بیمارستان منتقل نمود     
و اگر در سه ماهه اول دوران بارداری باشد ممکن است جنین را به خطر               . شدن موقت در هر دو جنس گردد      

 .اندازد

                                                 
∗−1 Heat Stroke 
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٢٠٦ از ١٩٨ 

 ارزیابی میزان قابلیت پذیرش شرایطی معین از استرس گرمائی با           هنگام: بهینه سازی بهداشت و ایمنی    : VIبخش
، باید تأیید گردد که در صورت وجود          5 در راهنمای جدول      1استفاده از میزانهای اعالم شده در جدول          

شرایط استرس گرمائی، کسانی که در مواجهه با این استرسها قرار می گیرند باید البسه مناسب بر تن داشته،                    
 عمومی و جسمانی خوبی برخوردار باشند، بیش از حد چاق نباشند و به مقدار کافی آب و                        از سالمت 

 .محلولهای الکترولیت در گستره طبیعی دریافت نموده باشند
 

 دستوالعمل بهینه سازی بهداشت و ایمنی در شرایط بحرانی : 5جدول 
 

هستند، به نکات   ) آمپر مایل (وشیدن لباسهای ضد آب   برای افرادی که در شرایط خیلی گرم کار می کنند و یا مجبور به پ             
 :ذیل توجه شود 

 دستورالعملهای کتبی و شفاهی دقیق پیش بینی نمائید، برنامه آموزش مستمر داشته و اطالعات الزم در ارتباط با                        -
استرین گرمائی افرادی   بنحوی که با اطالع از عالئم و نشانه های         . استرس و استرین گرمائی را در اختیار افراد قرار دهید         

 .که در مواجهه هستند یکدیگر را تحت مراقبت و نظارت قرار دهند

 در چیدمان کار باید به تهویه عمومی و حذف گرما و بخار آب ناشی از فرآیند کار توجه نمائید و همچنین در مقابل                         -
 .منابع تولید گرمای تشعشعی، سپرهای مناسب پیش بینی گردد

 دقیقه یکبار   20در حدود هر     )  فنجان 1تقریباً  ( به نوشیدن آب خنک و خوش طعم در حجم کم              افراد را تشویق    -
 مراجعه شود به(نمائید

Documentation for choice of the Contents provided in drinks for fluid replacement) 
جهه با گرما را اجراء      برای محدود نمودن موا   ) 2جدول  (و راهنمای ) 1جدول   (WBGT پایش حد تماس شغلی     -

 .نمائید

 عروقی، فشار خون، تنظیم دمای بدن، کلیوی، یا           - توجه کامل به کسانی نمائید که تحت درمان با داروهای قلبی              -
 .فونکسیون غدد عرق می باشند

 برنامه مراقبت قلبی و عروقی در ارتباط با برنامه تطابق با گرما را اجرا نمائید و قبل از بکارگیری افراد                    
 .با استفاده از غربالگری پزشکی افراد مشکوک به ضایعات سیستمیک ناشی از گرما را مشخص نمائید

 توجه کامل به کسانی گردد که هنگام کار مواجهه با گرمای خیلی شدید بوده و پس از غیبت از کار،                     -
 الکل یا سایر مواد      مجدداً به کار باز گردانده می شوند و همچنین به معتادین و یا کسانی که قبالً به                   

 . مخدر اعتیاد داشته و ترک نموده اند

 
 .هر گونه عالئم و نشانه های استرین گرمائی را جدی بگیرید -
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٢٠٦ از ١٩٩ 

 ارگونومی
 

ارگونومی دانشی است که در حوزه هایی از انجام مطالعات و طراحی های مشترک میان سیستم انسان               
ت ناشی از این فصول مشترک و در راستای بهبود راندمان           ـ ماشین در راستای پیشگیری از بیماریها و جراحا        

هدف از ارگونومی طراحی شغل و وظایف کاری افراد مطابق و سازگار با قابلیتها و                 . کار بکار برده می شود   
 چنین تشخیص داده است که بعضی از عوامل زیان آور فیزیکی نقش              ACGIH1. استعدادهای آنها می باشد  

نیرو و شتاب که در قسمت مربوط به ارتعاش دست          . یر عوامل ارگونومیک ایفاء می کند    بسیار عمده ای در تاث    
 و ارتعاش تمام بدن به آنها اشاره می شود و نیز  فاکتورهای حرارتی که در قسمت مقادیر                    HAV(2(و آرنج   

وامل  مربوط به استرسهای حرارتی به آنها اشاره می شود را می توان جزئی از این ع                     (TWA)حد آستانه 
عامل نیرو همچنین بعنوان یک پارامتر موضعی مهم در بروز جراحات  در هنگام بلند کردن                 .فیزیکی دانست 

سایر مالحظات مهم ارگونومیک شامل طول مدت زمان کار، میزان تکرار کار، استرس                . بار مطرح می باشد  
 .تماس، وضعیتهای کاری و موضوعات روانی اجتماعی می باشند

 
 ی عضالنی مرتبط با کاراختالت اسکلت

 
ACGIH      اختالالت اسکلتی ـ عضالنی  (MSDs) 3          مرتبط با کار را بعنوان یک مسئله مهم بهداشت 

حرفه ای میداند که می تواند با استفاده از یک برنامه جامع ایمنی و بهداشتی ارگونومیک مدیریت و کنترل                     
ت عضالنی، تاندونی و عصبی ناشی از اعمال         اصطالح اختالالت اسکلتی ـ عضالنی اشاره به اختالال        . شود

نیروهای تکراری، جنبشهای سریع، اعمال نیروهای زیاد، استرسهای تماسی، وضعیت بدنی نامناسب، ارتعاش             
 عضالنی مرتبط با    -سایر اصطالحاتی که بطور رایج در خصوص اختالالت اسکلتی        . و یا دماهای پایین دارد    

، بیماریهای ناشی از حرکات      CTDS(4(تالالت ناشی از تروماهای تجمعی       کار بکار می روند عبارتند از اخ      
برای بعضی از این اختالالت       ). RSIS(و جراحات ناشی از حرکات کششی تکراری           ) RMIS(تکراری  

سایر اختالالت  . شاخصهایی نظیر سندرم تونل کارپال بعنوان شاخصهای تشخیصی در نظر گرفته شده اند               
بعضی از ناراحتی های     . مکن است بوسیله دردهای غیر اختصاصی ظهور نمایند         اسکلتی ـ عضالنی که م     

زودگذر نتیجه طبیعی کار محسوب شده و غیرقابل اجتناب می باشند ولی ناراحتی های ممتد روزانه یا آنهایی                 
شی از کار   که در بین فعالیتهای کار یا زندگی روزمره نمود پیدا می کنند نباید بعنوان یک عارضه قابل قبول نا                  

 .محسوب شوند
 

                                                 
1 – American Conference of Governmental Industrial Hygienist 

2 – Hand and Arm Vibration 
3 – Mosula Skeletal Disorders 

4 – Cumulative Trauma Disorders 
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٢٠٦ از ٢٠٠ 

 استراتژی های کنترل
 

را می توان درحد بسیار مطلوب و ایده آلی           ) MSDS(شیوع و شدت اختالالت اسکلتی و عضالنی           
 :عناصر عمده و اصلی در این زمینه عبارتند از . بوسیله یک برنامه جامع ارگونومیک تحت کنترل در آورد

 تشخیص مسئله -

 رای شرایط مخاطره آمیز ارگونومیکی احتمالیارزیابی مشاغل مشکوک و دا -

 .شناسایی و ارزشیابی علل -

 مشارکت کارگران بعنوان قسمت کامالً فعال برنامه کنترلی -

در ) MSDS(اعمال مراقبتهای بهداشتی مناسب برای کلیه کارگرانیکه اختالالت اسکلتی عضالنی               -
 .آنها شیوع یافته است

وجود دارد می بایست نسبت به پیش      )  MSDS(سکلتی ـ عضالنی   در مواقعیکه ریسک بروز  اختالالت ا      
 :بینی و اجرای اقدامات  کنترلی شامل موارد ذیل اقدام شود 

   آموزش کارگران، سرپرستان، مهندسین و مدیران-

 گزارش زود هنگام عوارض ایجاد شده درکارگران -

نین اقدامات ویژه در مورد     اعمال مراقبتهای   پزشکی و و پایش وضعیت سالمتی کارکنان و همچ               -
 ).MSDS(مشاغل مرتبط با  اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

 .شامل کنترلهای مهندسی و مدیریتی و همچنین  حفاظت فردی

آمیز از میان موارد کنترلهای مهندسی که به منظور حذف یا کاهش فاکتورهای ریسک و شرایط مخاطره                  
 : توان به موارد ذیل اشاره داشت  از شغل مورد نظر به کار می روند میفرایند

 

برای مثال زمان سنجی، تجزیه و تحلیل حرکات، حذف           . استفاده از روشهای مهندسی انجام کار        -1
 .حرکات و اعمال نیروهای ناخواسته و اضافی

استفاده از ابزار مکانیکی جهت حذف یا کاهش اعمال نیروی مورد نیاز برای نگه داشتن  ابزار و یا                      -2
 .اشیاء کار

گزینش یا طراحی ابزاری که نیروی مورد نیاز و زمان نگهداشتن ابزار را کاهش دهد و وضع و                        -3
 .حالت کاری را بهبود بخشد

تهیه ایستگاههای کاری قابل تنظیم که حد دسترسی را کاهش داده و وضع و حالت کاری را بهبود                     -4
 .بخشد

 . حذف اعمال نیروهای غیر ضروری اعمال کنترلهای کیفی و برنامه های تعمیر و نگهداری به منظور -5

 در اقدامات مدیریتی کنترل ریسک بروز اختالالت اسکلتی عضالنی از طریق کاهش زمان مواجهه و                   
 .توزیع مواجهه در میان گروههای مختلف کارگری  به حداقل می رسد
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٢٠٦ از ٢٠١ 

 : مثالهایی در این مورد عبارتند از 

ها  کارگران بتوانند  نسبت به توقف کار و در صورت            اجراء استانداردهای کاری که  با استفاده از آن         -
 .نیاز انجام تمرینات کشیدگی عضالت بصورت حداقل هر ساعت یکبار اقدام کنند

به عنوان مثال  استفاده از چرخش کارگران یا توسعه گروه           ( برنامه ریزی و بازنگری  وظایف شغلی         -
 . شغلی سنگین صرف ننمایدبطوریکه یک کارگر تمام شیفت کاری را در وظایف) کاری

بخاطر ماهیت پیچیده اختالالت اسکلتی ـ عضالنی یک شاخص و روش فراگیر و عامه جهت                      -
لذا با استفاده از  اصول ذکر شده در زیر می توان           . کاهش شیوع و شدت این  اختالالت وجود ندارد        

 : اقدامات مفید برای کنترل اختالالت اسکلتی عضالنی را به کار گرفت 

ترلهای مهندسی و مدیریتی مناسب از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر فرق                    کن -
 .می کند

 .قضاوتهای حرفه ای و کارشناسی مستلزم گزینش اقدامات کنترلی مناسب می باشد -

بهبود نسبتا کامل اختالالت اسکلتی ـ عضالنی مرتبط با کار معموالً جهت مستلزم سپری شدن مدت                 -
از این رو اقدامات کنترلی باید برطبق روشهای استاندارد از           . د هفته ها و ماهها می باشد    زمانی در ح  

 .لحاظ تعیین میزان اثر بخشی مورد ارزیابی واقع شوند
 

 عوامل غیر شغلی موثر بر اختالالت اسکلتی عضالنی
 

. ی وجود ندارد  امکان حذف همه اختالالت اسکلتی عضالنی از طریق اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندس            
عوامل سازمانی و ضروری وجود دارند که ممکن است براحتمال اینکه یک فرد اختالالت اسکلتی ـ                        

بعضی از این موارد ممکن است با عوامل غیر شغلی نظیر موارد زیر                . عضالنی را تجربه نماید موثر باشد      
 :مرتبط باشد 

 آرتریت  -

 اختالالت غدد داخلی -

 ترومای حاد -

 چاقی -

 بارداری -

 سن -

 جنس -

 تراز شرایط جسمانی -

 جراحات قبلی -

 دیابتها -
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٢٠٦ از ٢٠٢ 

 فعالیتهای خارج از محیط کار  -

 ذکر شده است ممکن     ACGIH 2 که توسط  HAL1توصیه شده  تحت عوان       ) TLV(حد مقدار آستانه    
است شاخصی قطعی را برایمحافظت افراد دارای این شرایط  در مواجهه با مقادیر آستانه معمولی تامین                      

لهای مهندسی و مدیریتی می تواند نسبت به حذف موانع ارگونومیکی برای افراد دارای شرایط                 کنتر. ننماید
 .استعداد ابتال و پیش زمینه  ابتال به این اختالالت و در نتیجه کاهش عدم میزان معلولیتها کمک نماید

 
 بلند کردن بار 

ت که طی آن  انتظار می رود         برای بلند کردن بار  شرایطی اس       ) TLV(منظور از مقادیر حد آستانه       
تقریباً همه کارگران روزانه با  این حدود  در مشاغلی که بار را به کرات بلند می نمایند مواجهه یابند، بدون                       

ریسک فاکتورهای سازمانی و فردی     . بروز کند ... اینکه در آنها  کمردردهای مرتبط با کار و اختالالت شانه  و            
احتمال اینکه فرد کمردرد و اختالالت شانه را در حین کار تجربه کند موثر               وجود دارند که ممکن است بر       

 .باشد
 

 بلند کردن بار) TLV(مقدار حد آستانه 
) kg(زمینه بلند کردن بار شامل سه جدول با حدود وزن برحسب کیلوگرم              ) TLV(مقدار حد آستانه     

 درجه سطح ساجیتال  در نظر        30در  می باشد، که برای مشاغل تک وظیفه ای بلند کردن بار با دو دست                 
در مورد شغل تک وظیفه ای بلند کردن بار چنین فرض می شود که بارها مشابه هستند و                  . گرفته شده است  

سایر وظایف  . نقاط شروع و پایان تکرار شده و تنها وظیفه بلند کردن بار در طول روز انجام می شود                       
 محاسبه نشده اند و باید دقت شود که این          TLV در این    جابجایی دستی بار نظیر حمل، هل دادن و کشیدن         

TLV        این  .  تحت شرایط گفته شده بکار گرفته شودTLV)    برای وظایف بلند کردن بار     ) جداول یک تا سه
و نیز تکرار و فراوانی آنها تعریف       )  ساعت در روز   2بیشتر یا کمتر از     (ارائه شده که برحسب مدت زمانشان       

 .بیان می شود) چنانچه در هر جدول ذکرشده است(داد موارد بلند کردن بار در روز شده و با توجه به  تع

در صورت وجود هر کدام از عوامل  یا شرایط کاری  زیر می بایست  از، قضاوت حرفه ای و کارشناسی                     
 : ،  استفاده شود TLV در جهت کاهش حدود وزن به  کمتر از موارد توصیه شده در 

  دفعه در ساعت360بیشتر از : فعات زیاد بلند کردن بار با د -

 . ساعت در روز انجام می شود8بلند کردن بار بیش از : شیفتهای کاری طوالنی مدت  -

برای مثال از یک سمت یا پهلو به سمت          (حرکات بلند کردن سریع و حرکات دارای پیچ و تاب              -
 )دیگر

                                                 
1 -  Hand Activity Level 

 .اجعه نمائيد مرACGIH سازمان ۲۰۰۵ سال  TLV & BEL براي كسب اطالعات بيشتر به دفترچه -  2



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٠٣ 

 بلند کردن بار با یک دست -

 دن، نظیر بلند کردن بار در حین نشستن یا زانو زدناعمال فشار بر موقعیت پایین تنه ب -

 ) مربوط به استرس حرارتی مراجعه شودTLVبه (گرما و رطوبت باال  -

برای مثال مایعات با مرکز ثقلی متغیر یا فقدان هماهنگی و تعادل در               (بلند کردن اشیاء غیر پایدار        -
 ).مواردی که بیش از یک نفر بار را بلند می کنند

 .فقدان دستگیره،  یا سایر نقاط که با دست محکم گرفته می شوند: ن مناسب دست عدم جفت شد -

برای مثال، عدم توانایی حمایت بدن با هر دو پا در             (ناپایداری و یا  شل بودن محل استقرار پاها             -
 ).هنگام ایستادن

عاش همه   برای ارت  TLVدر حین یا بالفاصله بعد از مواجهه کل بدن با ارتعاش در حد یا باالی                     -
 .بدن

 
 :دستورالعمل استفاده از جدول 

ها و  TLV را مطالعه کنید  تا نسبت به مبنای این            (TLV)مستندات  مربوط به حدود مقادیر آستانه         .1
 .محدودیتهای آنها آگاه می شوید

مدت زمان کار را طبقه بندی نمائید، تا زمان به دو دسته کمتر یا معادل مجموع دو ساعت در روز و                      .2
کل مدت زمان انجام وظیفه طول مدت زمانی           . شتر ازمجموع دو ساعت در روز تقسیم شود         یا بی 

 .است که یک کارگر در یک روز کار را انجام می دهد

 ..را تعیین کنید)  دفعات بلند کردن بار در ساعت(فراوانی تکرار  .3

 . را به دست آوریدTLV متناسب با مدت زمان و تعداد دفعات بلند کردن از جدول  .4

 با توجه به مکان دستها در نقطه شروع بلند کردن بار ناحیه  عمودی را  در جدول مشخص کنید                         .5
 ).شکل یک(

را  از طریق اندازه گیری فاصله افقی از نقطه میانی بین               ) شکل یک (ناحیه  افقی بلند کردن بار          .6
 . بار مشخص کنیداستخوان قوزک درونی پا تا  نقطه میانی بین دستان در هنگام شروع بلند کردن

این امر  . برحسب کیلوگرم برای وظیفه بلند کردن بار تعیین نمائید           ) TLV(مقدار حد آستانه را       .7
براساس فراوانی انجام کار، مدت زمان انجام آن و از طریق جدول مربوطه و با توجه به ناحیه                        

 .عمودی و افقی انجام می شود

 در صورتیکه بار در زمان پایان با روشی درست تحت            کنترل بار در زمان پایان را مدنظر قرار دهید          .8
 را با استفاده از نقطه پایان به        7 تا   5، مراحل   )برای مثال به آرامی یا آگاهانه مستقر شود       (کنترل باشد   

 .جای نقطه شروع تکرار نمایید
 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٠۴ 

وانی کمتر یا   کمتر یا مساوی دو ساعت در روز و با تعداد فرا           :  برای مشاغل بلند کردن بار       TLV -1جدول  
 بار در هر    12 بار در ساعت یا بیشتر از دو ساعت در روز و با تعداد فراوانی کمتر یا مساوی                       60مساوی  
 ساعت

 
 Aناحیه افقی

 تا 60 بیشتر از - Bباز
  سانتیمتر80

 60 تا 30 -متوسط 
 سانتیمتر

 30بسته کمتر از 
 سانتی متر

 ناحیه عمودی

حد ایمن شناخته شده 
د کردن بار ای برای بلن

 وجود ندارد

7 kg 16 kg 

 سانتیمتر 30 یا Cحد دسترسی 
 سانتیمتر پایینتر از 8باالتر از شانه تا 

 ارتفاع شانه

9 kg 16 kg 32 kg 1ارتفاع بند انگشتEتا زیرشانه  

7 kg 14 kg 18 kg میانه ساق پا یا ارتفاع بند انگشت 

حد ایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار 

 د نداردوجو

حد ایمن شناخته 
شده ای برای بلند کردن 

 بار وجود ندارد

14 kg 
نیمه (کف تا ارتفاع میانه ساق پا 
 ) ارتفاع زانو و قوزک پا

 :زیرنویسها برای جداول یک تا سه 
 

A –فاصله از نقطه میانی بین استخوانهای داخلی قوزک پا و بار  

B –        دسترسی افقی بیشتر از       وظائف بلند کردن بار نباید در یک فاصله cm80 از نقطه میانی بین استخوانهای قوزک 
 .پا شروع یا پایان یابد

C –                 180 سانتیمتر باالتر از شانه یا بیشتر از           30 وظایف عادی بلند کردن بار نباید در ارتفاع هایی که بیشتر از 
 .هستند شروع یا خاتمه یابد) شکل یک(سانتیمتر باالتر از سطح کف 

D – ایف عادی بلند کردن بار نباید برای قسمت تیره جدول بدلیل عدم آگاهی از حد ایمن برای بلند کردنهای                     وظ
در صورتیکه شواهد موجود اجازه شناسایی این حد و وزن در نواحی تیره را ندهد،                    . تکراری بار انجام شوند    

 .قضاوت حرفه ای ممکن است جهت تعیین آن بکار رود

E-   ای بند انگشت  فرض می نماید که کارگر بطور عمود و قائم ایستاده و بازوانش در  دو                     شاخص آناتومیکی بر
 .طرف آویزان  شده است
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 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٠۵ 

 و کمتر یا مساوی     12 ساعت در روز و با بیشتر از         2بیشتر از   :  برای وظایف بلند کردن بار       TLV -2جدول  
 و کمتر یا مساوی     60در روز و با بیشتر از        ساعت   2 مرتبه بلند کردن بار در ساعت یا کمتر از یا مساوی              3

  مرتبه بلند کردن بار360
 

 Aناحیه افقی

 80 تا 60 بیشتر از - Bباز
 سانتیمتر

 60 تا 30-متوسط 
 سانتیمتر

 30 کمتر از -بسته 
 سانتی متر

 ناحیه عمودی

حدایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 Dندارد

5 kg 14 kg 

 سانتیمتر باالتر 30 یا Cحد دسترسی
 سانتیمتر پایینتر از 8از شارژ تا 

 1ارتفاع شانه

7 kg 14 kg 27 kg 2ارتفاع بند انگشتEتا زیرشانه  

5 kg 11 kg 16 kg تا ارتفاع بند انگشت3میانه ساق پا  

حد ایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 ندارد

حد ایمن شناخته 
شده ای برای بلند کردن 

 ار وجود نداردب

9 kg 
 کف تا ارتفاع میانه ساق پا 

 ) نیمه ارتفاع زانو و قوزک پا(

 .به زیرنویس جدول یک مراجعه شود

 
 
 
 
 

                                                 
1 -Below shoulder height 

2 -Knuckle height 
3 - Middle Shine 



 صنایع پتروشیمی شرکت ملی HSEمدیریت                                 حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا در صنعت پتروشیمی                 

 

٢٠٦ از ٢٠۶ 

 بار  360 و کمتر یا مساوی      30 ساعت در روز و با بیشتر از         2بیشتر از   :  برای وظایف بلند کردن بار       TLV -3جدول  
 بلند کردن بار در ساعت

 

 Aناحیه افقی

 80 تا 60بار بیشتر از 
 سانتیمتر

  سانتیمتر60 تا 30متوسط 
 سانتی 30بسته کمتر از 
 متر

 یه عمودیناح

حدایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 Dندارد

حد ایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 ندارد

11 kg 

 سانتیمتر باالتر از 30 یا Cحد دسترسی
ر پایینتر از ارتفاع  سانتیمت8شارژ تا 

 شانه

5 kg 9 kg 14 kg 1ارتفاع بند انگشتEتا زیرشانه  

2 kg 7 kg 9 kg میانه ساق پا تا ارتفاع بند انگشت 

حد ایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 ندارد

حد ایمن شناخته شده ای 
برای بلند کردن بار وجود 

 ندارد

حد ایمن شناخته شده ای 
د کردن بار وجود برای بلن

 ندارد

نیمه (کف تا ارتفاع میانه ساق پا 
 ) ارتفاع زانو و قوزک پا

 .به زیرنویس جدول یک مراجعه شود

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صویر گرافیکی موقعیت دستها ت- 1شکل شماره 
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