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چکیده :مطالعههای میکروسکوپی الکترون ،اطالعات تفصیلی ارزشمنــیی رر رابطـه بـا ریخـ شناسـی ،منشـ ،،اابـهاـایی ،پـراشن  ،اـوا ،
برهمشن های تبییلی و ت،ثیرات زیس محیطی آیروسلها (هواویزهها) رر تونلهای حفـاری معـین زیرزمینـی اورانـیم سـارنی فـراهم آورر رات
بسیار ریز امعآوری شیه رر طی مرحلهی ااکبرراری و پیکـورشاری ،برای مطالعههای ریخ شنااتی و توزیع پراشنیگی انیازهی آیروسـلهـای
مواور رر معین زیرزمینی اورانیم سارنی با استفاره از میکروسکوپ الکترونی روبشـی مـورر مطالعـه رـرار گرفتنـی از طیـ سـنجی پاشـنیهی طـو
موج -ریزتجزیهی الکترون پویشی برای تجزیه و تعیین ترشیب شیمیایی رات مواور رر معین استفاره شی تجزیههای طی سـنجی پاشـنیهی طـو
موج نشان رار شه موار مطلق عمیتاً مرشب از انبوهههای شانیهای فاری شکل منظم و با ترشیبهای متنوع هستنی تجزیهی  46رهی منفرر نشـان رار
شه رر تعیاری از رات شانی ،عنصر گوگرر واور رارر شه نشانرهنیهی واور شانیهای سـولفییی حـاوی گـوگرر زیـار رر آیروسـلهـا هسـتنی
تجزیههای پراش پرتو ایکس و ریزتجزیههای الکترون پویشی نشان رار شه فازهای اصلی آیروسلهـا شـامل شـانیهـای اورانـیمرار ،مـوار آمـور ،
شوارتز ،گالن ،آپاتی  ،شلسی  ،سولفاتها ،پیری  ،هورنبلنی ،اشسییهای آهن (منیتی و هماتی ) و شانیهای رسی هستنی شانیهای رسـی عمـیتاً
شانیهای مختلط ایلی  /اسمکتی
ایلی  /اسمکتی

به همـراه شاوولینیـ

مشخص میشونی مطالعهی رلظ

و شلریـ

هسـتنی مـوار مطلـق بـا نسـب

بـاکی شـوارتز /رس بـا رلبـهی کیـههـای مخـتلط

گرروربار رابل تنفس رر بخ های بررسی شیهی تونلهای حفاری رر مکانهای فاری تهویـهی

مناسب نشان رار شه رلظ گرروربار ،باکتر از حی مجاز استانیاررهای سـازمان بهیاشـ و ایمنـی شـ لی اسـ هـمچنـین واـور راتـی از اـنس
شانیهای اورانیم و شوارتز رر گرروربار رابل تنفس ،مشخص نمور شه شارشنان شارل رر معین زیرزمینی اورانیم سارنی ،رر صـورت عـیم اسـتفاره
از تجهیزهای مناسب زیس

محیطی ،با اطرزایی باکیی موااه هستنی

کلیدواژهها :آیروسل ،طیفسنجی پاشندهی طول موج -ریزتجزیهی الکترون پویشی ،ریختشناسی ،مواد معلق ،معدن اورانیم ساغند

An investigation of chemical compositions, mineralogy, morphology and concentration
measurement of diffused aerosols in digging tunnels of underground uranium mine in
Saghand area
M. Naeemi*1, M. Razmara1, Kh. Khoshnoodi2
1. Earth Science, Faculty of Science Ferdowsi University, P.O.Box: 91775-1436, Mashhad - Iran
2. Economic Geology, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 1983963113, Tehran - Iran

Abstract: Electron microscopy studies (EPMA- WDS and SEM- EDS) provided detailed information
about the morphology, source, transport, diffusion, properties, transformation reactions and
environmental impacts of aerosol particles in digging tunnels of underground uranium mine in Saghand
area. The size, aspect ratio and chemical composition of particles were studied by SEM-EDS but the
mineralogical phase compositions of the particles were investigated by EPMA. EPMA analysis indicated
that particulate matters (PM) were mainly composed of irregularly shaped mineral particles. Analysis of
46 individual particles showed that all particles were mineral aggregates and some of them contained
sulfur. The X-ray diffraction (XRD) analysis showed that the main minerals were clay minerals, iron
oxides, amorphous materials, quartz, calcite, pyrite and hornblende. Clay minerals were to the greatest
illite/smectite mixed layers and kaolinite and chlorite as secondary elements. The particulate matters
collected during the drilling episodes were characterized by high quartz/clay ratio and dominance of
illite/smectite mixed layers in clay minerals. The concentration of dusts in different parts of digging
tunnels, in poorly ventilated parts of the mine was below the OSHA standard. The existence of aerosols
of uranium minerals plus quartz indicated that the personnel of the mine were exposed to serious health
hazards unless they were equipped with suitable environmental filters.
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مطالعه و بررسی ترشیب شیمیایی ،شانیشنااتی ،ریخ شنااتی

آیروسلها اثرهای مستقیم و ریرمستقیمی بر سالمتی انسان رارنـی،

 .1مقدمه
استخراج منابع معینی و فرآوری آنها ،با آزارسازی مقـیار رابـل

میزان این ت،ثیرها بـه ویژگـیهـای فیزیکـی -شـیمیایی ایـن رات

ایــن رات رر

برمیگررر ] [9به همین رلیل ،اشثر مطالعهها رر مورر آیروسلها،

صورت بیون شنتر رها شـین رر محـیط ،از تـوان بـاکیی رر بـه

با تعیین اصوصی های فیزیکی -شیمیایی -زیس شنااتی آنهـا

تــواهی از رات معلــق( )1رر هــوا همــراه اســ

] [10نظر به این شه بی تـرین اثرهـای زیسـ

مخاطره انیااتن سالمتی شارشنان حرفهای و سایر افرار براوررار

مرتبط بوره اس

اواهنی بور منابع عمیهی انتشار آیروسلها ،انفجارها رر محیطهای

محیطی آیروسلهـا رر ارتبـا بـا ترشیـب شـیمیایی آنهـا اسـ

معینی ،حمل و نقـل مــوار معــینی بـه رست ــاههـای اررایــ

] ،[11لذا تلفیق روشهای طی سـنجی (پرتـو ایکـس) پاشـنیهی

رات معلـق رر

انرژی( ،)3میکروسکوپی الکترون پویشی( ،)4طی سنجی پاشنیهی

راهکارهـایی

طو موج -ریزتجزیهی الکترون پویشی( )5میتواننی اطالعـات بـا

این رات معلق پیشنهار و اارا شـور بـرای

ارزشی رر مورر اصوصی های شیمیایی آیروسلها ارایـه رهنـی

ررک بی تر سازوشار پاشییگی این رات و ارایهی راهکارهای

] [12از ایـــن روشهـــا رر تعـــیاری از مطالعـــههـــای تعیـــین

مناسب برای شنتر این نوع آکینیهها ،بسط راهبررهای مـی سـازی

اصوصی های ریز رات رر طی  25سـا گذشـته اسـتفاره شـیه

] [1یک آیروسل بـه عنـوان یـک رهی اامـی یـا

] [13یکــی از مزی ـ هــای ریزتجزیــهی الکتــرون پویشــی

هستنی رر نتیجه ،شنـاسـایی ،انیازهگیری و پای
هوا امری ضروری اس
برای شاستن یا حذ

ضروری اس

عـالوه بـر ایـن کزم اسـ

مایع معلق رر یک گاز تعری

اس ـ

مـیشـور ] [2ررارگیـری رر معـر

هی گیری آن بر روی رهی موررنظر و تعیین ترشیب شـیمیایی

این رات بسیار ریز رر طوکنی میت ،مواب بیمـاریهـای تنفسـی
میشور شه به عنوان بیماری ش

رشتاشی( )2شنااته میشور ][3

آن اس

تجزیههای طیـ سـنجی پاشـنیهی انـرژی) ،اطالعـات مهمـی رر

محیطـی

مــورر ریخـ شناســی ،ترشیــبهــای عنصــری ،انــیازهی رات و

زیــاری بشــونی شــه اثره ـای بســیار مخربــی بــر ســالمتی انســانهــا

فازهای رات منفرر فراهم مـیشنـی ] [16 ،15بـه اـاطر اثرهـای

میگذارنی ] [4گزارش بروک و همکاران ( )2004نشان رار شـه

محیطــی آیروســلهــا ،ایــن رات ریــز رر معــین

این رات بسیار ریز میتواننی مواب مشکلهای زیس

افزای

رلظ

بالقوه افزای

مخــرز زیسـ

ریـز رات ،اطـر بیمـاریهـای رلبـی -عرورـی را

اورانیم سارنی مورر مطالعه و بررسی ررار گرفتنـی معـین اورانـیم

میرهی ] [5عموماً این رات با شکلهای پیچییه،

شــه رر  180شیلــومتری

ســارنی یــک معــین زیرزمینــی اســ

رارای ترشیبهای شیمیایی و راریوشیمیایی پیچییهای نیز ممکـن
اس

] [14همچنین میکروسکوپی الکترون پویشی (با شمک

باشنی ] [6یکی از گروههایی شه رر معر

شما شرق شهر یزر وارع شیه اس

این رات ریـز

معر

شـارگران معـین اورانـیم رر

یـک هـوای آلـوره هسـتنی شـه شـامل گرروربـار معـین،

ررار رارنی ،معینشـاران و شارشنـان شـارل رر معـینهـا هسـتنی

گرروربار سـیلیکا ،رور موتورهـای ریزلـی ،رات معلـق طبیعـی،

عمیه گرروربار مواور رر فضای معـینهـا رر اثـر عملکررهـای

رارون و راتران آن اس  ،ایـن رات رر بـی تـر فضـای معـارن

انسانی به واور مـیآینـی شـه مواـب معلـق شـین ریـز رات رر

حضور رارنـی ] [17راریونوشلیـیهایی هـمچـون ،214Pb -214Bi

فضای معین میشونی انس اشثر این رات ،از شـانیهـا و مـوار

 238U ،218Poو  210Pb -210Poمشخصهی آیروسلها معـینهـای

عوامــل انسانــی از

اورانیمرار هستنی ] [18عملیات معـینشـاری هـمچـون حفـاری،

امله پیکــورشاری ،اـاکبـرراری ،انفــجار و ریـره مواـب بـه

انفجــار ،اــاکبــرراری ،بارگــذاری رمـ هــا و فــرآوری ،رات

واور آمین این پیییه رر معینها میشـونی ولـی عوامـل طبیعـی

معلقی با انیازهها و ترشیب متفاوت تولیی میشننی شـه رر محـیط

آنها میشور به

این رات بـا زمـان ،مکـان و میـزان

معینی مورر بهرهبرراری تشکیل شـیه اسـ

ماننی شمبور رطوب

نسبی مواب تشییی رلظ

معین پخ

میشونی رلظ

طور شلی انسان از طریق تـنفس و یـا تمـاس پوسـتی رر براـورر

رطوب

مستقیم با آیروسلها ررار رارر ] [7مسیر اصلی ورور آیروسـلهـا

تا فوقالعاره زیار رر طی انفجار ،حفاری ،پیکورشـاری و حمـل و

آیروسلها و حجم

میان ین ترشیب شیمیایی رات ،تابعی

به بین انسان ،سیستم تنفسی اس

] [8رلظ

ت ییر میشنی و از مقیارهای ایلی پایین رر شـرایط ایسـتا

نقل باطلهها رر ت ییر اس

رات تنفس شیه ،مقیارهای اساسی بـرای ارزیـابی اطـر هسـتنی

از مت یرهای انیازهی رات ،میت زمان تعلیق آنها رر فضـا پـس

] [7لــذا آگــاهی از مقــیار آیروســلهــا رر هــوای محــیط شــار و

مکانی رات و سیستم تهویـهی

بررسی انواع آنهـا مهـم اسـ

از انفجار و پیکورشاری ،مورعی

عـالوه بـر ایـن ،از آناـایی شـه
78
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معــین اس ـ

استانیارر وزارت بهیاش

ســطو ویــژه ،چ ــالی و ترشیــب شــیمیایی رات،

 10 mg/m3اس

شــااصهــای مهمــی هســتنی زیــرا مقــیار زمــان تعلیــق ،مســاف
پیمای  ،برهمشن پذیری و ت،ثیر آنها بر سالمتی شارشنان معین
را تح ـ

اس

ایران برای گرروربار رابـل تـنفس

] [19ولـی ایـن مقـیار رر صـورتی حـی مجـاز

شه گرروربار حاوی شمتر از یک ررصی سـیلیس باشـی رر

تــ،ثیر رــرار مــیرهنــی ریــز رات پخشــییه رر معــینهــای

صورتی شه مقیار سیلیس از  1%فراتر رور ،میزان حی مجاز بـرای

زیرزمینی ،به رلیل محبوس بـورن هـوا و عـیم تهویـهی منــاسب،

گرروربار رابل تنفس با تواه به ررصی سیلیس ،طبق رستورالعمل

اطرزایی بی تری ایجار میشننی و از این اه
اهمی

مطـالعهی آنها

و ایمنی شـ لی( )OSHA( )6بـه رسـ

سازمان بهیاش

روچنیان پییا میشنی

مـیآیـی

][20
30
SiO2%  2

PEL(8hourTWA) 

 .2روش کار
رر عملیات حفــاری ،اـاکبـرراری و پیکــورشاری تونـلهـای

()2

رسترسی به مارهی معـینی رر معین اورانـیم سارـنی ،نمونهبرراری

از این رابطـه ،اسـتانیارر گرروربـار شـل برحسـب  mg/m3رابـل

نمونـهبـرراری از  2تونـل (رر

شـیه از مکـانهـای مـوررنظر

انجام شی برای انجام ایـن پـژوه

استنتاج اس

از نمونههای برراش

حا اـاکبـرراری و پیکورشـاری) و هـمچنـین محـل ارواـی

برای ریزتجزیههای الکترون پویشی به منظور تعیین ترشیب شـانی

برای رسیین به محلهای نمونهبرراری ابتیا

شنااتی و از میکروسکوپی الکترون پویشی ،برای تعیین فراوانی و

تهویه صورت گرف

از چاههای عموری و سپس تونلهای افقـی مـیبایـی گـذر شـرر

ریخ شناسی رات استفاره شی

تونلهای مینظر رر اعماق  240 mو  280 mاز سطو زمین بورنی
نمونهبرراری از بخ
پم

 1.2مطالعههای میکروسکوپی الکترون پویشی

رابـل تـنفس آیروسـلهـا بـا اسـتفاره از

نمونهگیر محیطی اس شی سـی ( )S.K.Cصـورت گرفـ

نــرج اریــان ایــن پم ـ

یکــی از روشهــای مهــم بــرای پــژوه هــای رریــق نمونــههــای

ربــل از نمونــهبــرراری توســط رســت اه

آیروسلها ،مطالعههای میکروسکوپی الکترون پویشی اس

][15

رراهبنیی  Defender 510رراهبنـیی شـی صـافیهـای مـورر

تجزیهی رات منفرر از شانــیهـای اورانــیمرار ،مـوار بـیریخـ ،

از نوع فایبرگالس  47 mmبا رطر منفذی

و اشســـییهای آهـــن بـــه شمـــک

استفاره رر این پژوه

 1 µmبور شه به منظـور حـذ
نمونهگیری به میت  24ساع

رطوبـ

شـــوارتز ،گـــالن ،آپاتیـــ

مـیبایـی ربـل و بعـی از

میکروسکوپهای الکترونی پویشی ،اطالعات با ارزشی رر مـورر

و

ریخ شناسی و ترشیب شیمیایی ایـن رات فـراهم مـیآورر رر

رر رسـیکاتور رــرار مـیگرفـ

این پـژوه  ،از نمونـههـای مـورر مطالعـه ،تعـیار  35تصـویر بـا

سپس توزین میشـی تـوزین صـافیهـا بـا ترازویـی بـا حساسـی
 0/0001 gانجام شی به منظور الـوگیری از انباشته شین بـی
حـی بار روی صافی ،میت زمـان نمونهبرراری یک ساع

بزرگنماییهای مختل

از

گرفته شی به رلیل آنشه این مشاهیهها،

نیازمنی شسب اطالعات از ترشیب شیمیایی رات منفـرر مختلـ

تعیـین

شــی بــرای انــیازهگیــری مقــیار شــل گرروربــار رر محــلهــای

بور ،روشهای تجزیهی مبتنی بر تجزیـههـای تـورهای (هـمچـون

موررنظر ،از روش گرانیسنجی استفاره شی؛ مقیار گرروربار شل

فلووورســانس پرتــو ایکــس ( ،)XRFطیـ ســنجی اــذز اتمــی
( )AASو طیـ ســنجی پالســمای افـ

رر محلهای مورر مطالعه چنین محاسبه شی
()1

( W2  W1 )  103
t  Q

شــیهی القــایی ()ICP

نمـــیتوانســتنی ایــن رارههــا را فراهـــم نماینــی امــا رارههـــای
میکروسکوپی الکترون ،امکان طبقـهبنـیی رات منفـرر براسـاس

C

منش ،و محل ایجار این رات ریز را فراهم میآورر مطــالعههـای

شه رر آن C ،مقـیار گرروربـار رر هـوای محـیط شـار برحسـب

ریــــخ شنــــااتی بـــا اســـتفاره از میکروســـکوپی الکتـــرون

میلیگرم بر مترمکعب W1 ،وزن صافی رر ربـل از نمونـهبـرراری

پویشی -طی سنجی پاشنیهی انرژی ( )SEM-EDSانجام شی
رر این پژوه

برحسب میلـیگـرم W2 ،وزن صـافی رر بعـی از نمونـهبـرراری و
برحسب میلیگرم و  Δtمیت زمان نمونهبرراری برحسـب رریقـه،
 Qنرج اریان پم

از روش ریزتجزیـهی الکتـرون پویشـی بـرای

شناسایی ترشیب شیمیایی و شانیشنااتی آیروسلها استفاره شـی
رر این راستا  27تک ره برای نمونههای برراشـ

برحسب لیتر بر رریقه اس
79
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حفاری و  19تک ره بـرای نمونـههـای برراشـ

تجزیه طی سـنجی الکتـرون پویشـی نشـان رار شـه انـیازهی
ریز رات مواور رر هوای معین مت یر اس به طوریشه از میلیمتـر
برای رات شامالً تازه و اییی حاصل از ارر شین سـنگهـا تـا
حی چنی میکرون ت ییر میشنی نمونههای آیروسلهـای برراشـ
شیه از معین سارنی ،از نظر انیازه ،رر سه گروه طبقهبنیی شینی
گروه او رات ررشـ شـه انـیازهی آنهـا از یـک تـا بـی از
 40میکرون بور این رات گرروربار رر اثر فراینیهای مکـانیکی
همچون پیکورشاری و ااکبرراری رر فضای مواور معین ،بـه
واور میآینی این رات رر فضای معین معلقانی ایـن گـروه از
سنگها ،اشثراً از انس شانیها و شانههای تشکیلرهنیهی معین

شـیه از محـل

ااکبرراری معین ،تجزیه شینی
روش شمــی طیــ ســنجی پاشــنیهی انــرژی -ریزتجزیــهی
الکترون پویشی برای تجزیهی آیروسلهای منفـرری شـه رر طـی
شرایط انباشت ی رر معین زیرزمینی سارنی ،ایجار میشونی مـورر
استفاره ررار گرف و ترشیب شیمیایی ،منش ،و ت ییر و تبییلهـای
آیروسلها رر شرایط اا معین زیرزمینی سارنی به رس آمی
تجزیهها رر مرشز فرآوری موار معینی ایران انجام شی از  3ناحیه
نمونهبرراری شـیه و بـا شمـک تجزیـهی تـک رههـا و براسـاس
رارههای طی پرتو ایکس و تصویرهای پسپراشنیگی الکتـرون
حاصل از میکروسکـوپهـای الکترونی ،آیروسـلهـا طبقـهبنـیی
شینی

هستنی گروه روم ،رات ریزی شه انیازهی آنها از  0/1میکـرون
تا تقریباً یک میکرون اس این رات تح عنوان آیروسلهـای
نســبتاً ررشـ نامیــیه مــیشــونی و رر «محــیورهی تجمعــی» رــرار
میگیرنی اینها حـاوی رات پخشـییه رر ایـن حـی بـه اضـافهی
آیروسلهای حاصل از انـتقا اـرم رر اثـر فراینــیهای تلفــیق و

 .3نتایج و بحث
رر مطالعهی شکوری ( )1993متوسط ررصی سـیلیس مواـور رر

رات ری ر هستنی گروه سوم رات بسیار
انعقـار و نیز چ الـ
ریزی هستنی شـه انـیازهی آنهـا شـمتـر از  0/1میکـرون اسـ و
تح عنوان آیروسلهای زیرمیکرونی شنااته میشـونی بـه نظـر
میرسی این رات به این رلیل بایی ایجار شـیه باشـنی شـه واـور

سنگهای معین 11/47% ،تعیین شیه اس ] [21با رراررارن ایـن
مقیار رر رابطهی  ،2مقیار استانیارر برای گرروربار رابـل تـنفس
برابــر  2/23 mg/m3بــه رســ آمــی رر ایــن مطالعــه ،رلظــ
گرروربار رابل تنفس رر ناحیهی تنفسی شارگران رر سه ناحیـهی
پیکورشاری ،ااکبرراری و اروای تهویه مطالعه شی (اـیو )1
مقایسهی رلظ گرروربار رابل تنفس با استانیارر سازمان بهیاشـ
و ایمنی ش لی و وزارت بهیاشـ ایـران نیـز رر شـکل  1نشـان راره
شیه اس
رلظ

انیازهگیری شیه
استانیارر وزارت بهیاش
استانیارر سازمان بهیاش

ایران

بارهای الکتریکی متشابه رر سطو این رات ،مواب واگرایی رر
ایــن رات مــیشــور و بــر اــال گــروه روم ،رر «محــیورهی
واگرایی» ررار میگیرنـی سـااتارهای میکروسـکوپی گرروربـار
رابــل تــنفس نیــز اشــکا متفــاوتی از آیروســلهــا را نشــان رار و
مشــخص نمــور شــه ابعــار رات از  0/1میکــرون تــا بـــی از
 50میکرون ت ییر میشننی باف سطحی موار تجمع یافته رر روی
صافیها رر شکلهای  2و  3نشان راره شیه اس

45
40

و ایمنی ش لی

35
30

بررسی ریزن ارهای الکترون پویشی و تجزیههای طیـ سـنجی

25

پاشنیهی انرژی نشان رار شه عمیه ترشیب شیمیایی آیروسلهـای

20

معین اورانیم سارنی اشسـییآهن اسـ

15

رر نقـاطی هـم راتـی از

انس شانی اورانیم حاوی  Yو  Ndحضور راشتنی

10
5

اروای تهویه

ااکبرراری

°

پیکورشاری

شکل  .1مقایسه مقیار ( )mg/m3گرروربار رابـل تـنفس بـا اسـتانیارر وزارت
بهیاش

ایران و سازمان بهیاش

و ایمنی ش لی
جدول  .1رلظ

ناحیهی مورر مطالعه
ناحیهی پیکورشاری
ناحیهی ااکبرراری
اروای تهویه

وضعی تهویه
بیون تهویه
تهویهی ضعی
تهویهی مناسب

( )mg/m3گرروربار رابل تنفس رر بخ های مطالعه شیهی معین

میان ین رلظ انیازهگیری شیه
43/501
19/177
0/324

استانیارر بهیاش
2/23
2/23
2/23
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نمونهبرراری رر زمانی صورت گرف شه تونل مربوطه فاری تهویه بور
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مطالعهی نمونهها با استفاره از ریزن ارهـای الکتـرون پویشـی
معلــوم شــرر شــه رات گرروربــار مواــور رر معــین ،رر حالـ
طبیعی و رر نبور رگرگونی عمیتاً شامل ریزانبوهههایی اس

شـه

سااتار آنها ،تماس سطو به سطو را نشان میرهی ولی فضـاهای
مواور رر آنها بی تـر از نـوع بـین رهایانـی تـا بـین انبوهـهای
(شکل  )2همچنین این مطالعهها نشـان رار شـه رات گرروربـار
رگرگون نشیه ،به وسیلهی سااتارهای رامنه -کیهای( )7مشـخص
میشـونی (شـکل  )3شناسـایی انـواع عنصـرها رر آیروسـلهـا بـا
استفاره از طی سنجی پاشـنیهی طـو مـوج مشـخص نمـور شـه
بخــ

اعظــم ریــز رات گســیلییه را اشســییهای آهــن حــاوی

عنصرهای اورانیم تشکیل میرهنی همچنین معلوم شی شه شارمیم
( )Cdو مولیبین ( )Moرر مقـیارهای بسـیار بـاک و ،Mg ،Si ،S
 Na ،Al ،Baو  Ndنیز به میزان رابل تـواهی حضـور رارنـی رر
شکل  4ریخ شناسی متفاوت آیروسلها رر حین پیکورشـاری و
شــکل  .2ریزن ارهــای الکترونــی آیروســلهــای برراشــ

ااکبرراری نشان راره شیه اس

شــیه از محــل

از طر

پیکورشاری تونل

ری ر ،ترشیب شانیهای شناسایی شـیه رر نمونـههـا

با شمک ریزتجزیهی الکترون پویشی مشخص شی (ایو های 2
و  )3تصویرهای پسپراشنیگی الکتـرون شـانیهـای مواـور رر
نمونههای آیروسلها رر شکلهای  5و  6نشـان راره شـیه اسـ
مطالعهها نشان رار شه عمیه شانیهـای مواـور رر آیروسـلهـای
این معین ،منیتیـ  ،گـالن ،آپاتیـ

و شـوارتز هسـتنی بـه عـالوه

تصــویرهای پــسپراشنــیگی الکتــرون شــکلهــای  5و  6نشــان
میرهنی شه راتی از انس اشسییآهن ،سیلیکاتهـای مختلـ ،
آپاتی  ،شانیهای اورانیمرار و شوارتز رر نمونهی محل حفاری و
راتی از انس اشسییآهن ،شانیهای سـیلیکاته ،اورانـیم و گـالن
رر نمونهی محل ااکبرراری واور رارنـی نتـاین نشـان رار شـه
عمیه آیروسـلهـا ،از شـانیهـای اورانـیمرار ،اشسـییهای آهـن،
آلومینوســیلیکاتهــا ،آپاتیــ  ،گــالن ،شــوارتز و ریــره تشــکیل
شیهانی نتاین فراوانی نسبی آیروسـلهـا نشـان رار شـه اورانـیم و
اشسییآهن به ویژه رر طی عملیات معینشاری افزای
همچنین با استفاره از رلـههـای طیـ

مییابنی

حاصـل از ریزتجزیـهی

الکتــرون پویشــی ،فراوانــی عنصــرهای  Y ،Si ،U ،Feو  Alرر
نمونههای امعآوری شیه به رس
شــکل  .3ریزن ارهــای الکترونــی آیروســلهــای برراشــ

شــیه از محــل

ااکبرراری تونل
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آمی (شکل )7
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(ز)

(ال )

شکل  .4مقایسه ریخ شناسی آیروسلهای معین اورانیم سارنی حاصل از (ال ) عملیات پیکورشاری( ،ز) ااکبرراری.
جدول  .2ترشیب شیمیایی آیروسلهای نمونهی محل حفاری
ررصی وزنی اشسییها

نام شانی

Al2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

N.D.

0/94

40/82

0/37

0/01

0/02

0/10

N.D.

55/68

0/04

0/06

0/01

1/7

99/75

N.D.

N.D.

N.D.

64/92

N.D.

0/25

0/72

N.D.

N.D.

30/12

0/03

0/05

3

99/09

شوارتز

1/24

N.D.

N.D.

97/74

N.D.

N.D.

0/44

N.D.

0/11

N.D.

N.D.

0/10

-

99/63

مخلو اشسییآهن و گرروربار

2/56

N.D.

0/01

14/92

0/28

1/08

69/29

0/23

1/80

5/17

0/13

N.D.

3

98/47

شانیهای سیلیکاته

N.D.

N.D.

0/01

42/61

0/11

9/08

16/16

N.D.

0/04

23/87

2/75

0/02

4

98/65

آپاتی
شانیهای سیلیکاته

SO2

Bi2O3

P2O5

SiO2

V2O3

)LOI (%
K2O

Na2O

مجموع

 :N.D.ریررابل آشکارسازی
جدول  .3ترشیب شیمیایی آیروسلهای نمونهی محل ااکبرراری
نام شانی
شانیهای سیلیکاته
منیتی

)LOI (%

مجموع

ررصی وزنی اشسییها
P2O5

SO2

TiO2

SiO2

Cr2O3

V2O3

Al2O3

FeO

CaO

MgO

K2O

Na2O

0/02

0/05

N.D.

37/68

0/02

0/53

18/89

7/65

0/20

31/69

0/04

0/02

3

99/79

0/03

N.D.

5/97

1/32

0/86

2/47

0/04

86/60

0/26

1/09

N.D.

N.D.

-

98/64

Cu

Pb

P

Fe

S

Mn

Ti

Ca

0/01

86/76

0/02

0/29

11/65

0/01

0/08

N.D.

-

98/82

گالن

 :N.D.ریررابل آشکارسازی
(ز)

(ال )

شکل  .5ریزن ارهای الکترونی نمونهی محل ااکبرراری (ال ) راتی از انس اشسییآهن ،اورانیم و سیلیکاتها و (ز) رهای از انس گالن
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(ز)

(ال )

(ر)

(ج)

شکل  .6ریزن ارهای الکترونی آیروسلهای برراش

شیه از محل پیکورشاری تونل (ال ) راتی از انس آپاتی

و سیلیکاتها( ،ز) راتی از انس اورانیم و

سیلیکاتها( ،ج) راتی از انس شوارتز و اشسییآهن( ،ر) رهای از انس اشسییآهن
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
°

13

12

11

10

9

8

7

شکل  .7رلههای نظیر عنصرها رر طی

6

5

4

حاصل از ریزتجزیهی الکترون پویشی
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2

1
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مقایسهی مقیار گرروربار رابل تنفس با استانیاررهای سازمان
بهیاش ـ

راتی از اـنس شـانیهـای اورانـیمرار ،شـوارتز ،آپاتیـ

و ایمنــی ش ـ لی رر ایــن نــواحی نشــان رار شــه تنهــا رر

اروای تهویه شرایط اسـتانیارر حـاشم اسـ

و

گاهی گالن نیز هستنی
6

ولـی رر منطقـهی

این پژوه

نشان رار شه پخ

آکینیههای مواور رر هوا،

ااکبرراری ،میان ین مقیار آنها حیور ره برابر حی مجاز و رر

شــرایط تهویــهی نامناســب مواــب بــاک رفــتن مقــیار رات

ایـن

شـــانیهـــای اورانـــیمرار و اشســـییآهن رر طـــی عملیـــات

ناحیهی پیکورشاری ،نزریک  20برابر حـی اسـتانیارر اسـ

معینشاری میشور

مطالعــه نشــان رار شــه رر نــواحی اــاکبــرراری و پیکورشــاری،
استفاره از ماسکهای مجهز به صافیهای مناسب بـرای شارشنـان
و شارگران الزامآور اس

7

ای ـن رارههــا بیــانگــر آن اس ـ

شــه مــیتــوان از تجزیــهی

البته رر ایـن معـین ،شارشنـان هماننـی

ســنگهــای تشــکیلرهنــیهی معــین بــه عنــوان یــک مبنــای

معینشاران بایی از ماسکهای  AOSبا صـافی  N95و  P100بـه

ترشیـــب شـــیمیایی و

ااطر شارآیی باکی این ماسکها رر حذ

مقایســـهای مناســـب بـــرای شـــناا
شانیشنااتی آیروسلها بهره اس

آیروسلهـا اسـتفاره

نماینی
پینوشتها
)1. Particulate matter (PM
2. Pneumoconiosis
)3. Energy dispersive (X-ray) spectrometr (EDS
)4. Scanning electron microscopy (SEM
5. Electron probe microanalysis-wave dispersive
)spectrometery (EPMA-WDS
6. Occupational Safety and health administration
7. Laminated domain stracture

 .4نتیجهگیری
نتاین حاصل از این مطالعه را میتوان به صورت زیر االصه شرر:
1

مقیار گرروربار رر  2بخـ

پیکورشـاری (بـیون تهویـه) و

ااکبـرراری (رارای تهویـهی ضـعی ) رر حـی اسـتانیارر
نبـوره ولــی رر بخـ
سازمان بهیاش

تهویــهی مناســب ،رر حـــی اســتانیارر

و ایمنی ش لی اسـ

براســاس اســتانیارر

ایـــران ( ،)10 mg/m3مقـــیار گرروربـــار فقـــط رر بخــ
اروای تهویه ،رر حی استانیارر اس
اهمی
2

این موضـوع ،مییـی

ویژهی تهویه رر معینشاری زیرزمینی اس

شناسایی انواع عنصرها رر سااتارهای میکروسـکوپی TSP

با استفاره از طی سنجی پاشنیهی طو مـوج نشـان رار شـه
اعظــم آیروســلهــای گســیلییه را اشســییهای آهــن

بخ ـ
(منیتیــ

و هماتیــ ) حـــاوی رات شـــانیهـــای اورانـــیم

(اورانینی ) تشکیل میرهنی
3

مطالعـههــای میکروســکوپی الکتـرون پویشــی نشــان رار شــه
رات گررورــــبار مواــــور رر معـــین بـــا ســـااتارهای
رامنه -کیهای ماننی مشخص میشونی

4

مطالع ـههــای میکروســکوپی الکتــرون نشــان رار شــه رات
گرروربار مواـور رر معـین عمـیتاً شـامل ریزانبوهـههـایی
اس

شه سااتار آنها ،تماس سطو به سطو را نشان میرهی

ولی فضاهای مواور آنها بی تر از نوع بین رهای اس
5

ریزن ارهای الکترونـی نشـان رار شـه آیروسـلهـا عمـیتاً از
اشســییآهن و مــوار ســیلیکاته تشــکیل شـیهانــی ولــی رارای
84

1393 ،70 ،مجلهی علوم و فنون هستهای

مرجعها
[1]

W. Birch, H. Datson, Reducing the
environmental effect of aggregate quarrying:
Dust, Noise and Vibration. In Sustainable
aggregates, University of Leeds and University
of Nottingham (2008).

[12] M. Ebert, J. Dahmen, P. Hoffmann, H.M.
Ortner, Examination of clean room aerosol
particle composition by total reflection X-ray
analysis and electron probe microanalysis,
Spectrochimica Acta., Part B, 52 (1997) 967975.

[2] P.H. McMurry, A review of atmospheric
aerosol
measurements,
Atmospheric
Environment, 34 (2000) 1959-1999.

[13] G.S. Casuccio, S.F. Schlaegle, T.L. Lersch,
G.P. Huffman, Y. Chen, N. Shah,
Measurement of fine particulate matter using
electron
microscopy
techniques,
Fuel
Processing Technology, 85 (2004) 763-779.

[3] R. Godoi, D. Braga, Y. Makarovska, B. Alfoldy,
M. Carvalho Filho, R. Grieken, A. Godoi,
Inhable particle matter from lime industries:
Chemical composition and deposition in human
respiratory tract, Atmospheric Environment, 42
(2008) 7027-7033.

[14] M. Murakami, F. Nakajima, H. Furumai, B.
Tomiyasu, M. Owari, Identification of
particles containing chromium and lead in road
dust and soakaway sediment by electron probe
microanalyser, Chemosphere 67 (2007) 20002010.

[4] A. Zanobetti, J. Schwartz, D.W. Dockery,
Airborne particles are a risk factor for hospital
admissions for heart and lung disease, Environ.
Health Perspect, 108 (2000) 1071-1077.

[15] P. Khaenamkaw, P. Iamraksa, S. Raksawang,
K. Wongsorndham, S. Khuntong, SEM/EDS
morphological and chemical composition
identification of particulate matter emission
from shipping activities around Si Racha Bay,
Si Chang Island, Chonburi, Thailand. Journal
of the Microscopy Society of Thailand, 24
(2010) 37-41.

[5] R.D. Brook, B. Franklin, W. Cascio, Y. Hong,
G. Haward, M. Lipsett, R. Luepker, M.
Mittleman, J. Samet, S.C. Smith, I. Tager, Air
pollution and cardiovascular disease: A
Statement for Healthcare Professionals From
Expert Panel on Population and Prevention
Science of the American Heart Association,
Circula, 21 (2004) 109.

[16] A. Zarasavandi, F. Moore, A. Nazarpour,
Mineralogy composition and morphological
constituent particle of phenomenon of dust in
Khoozestan province based on XRD analysis
and SEM images, J. Crystallography and
Mineralogy, 19(3) (2011) 511-518.

[6] M.L. Maiello, M.D. Hoover, Radioactive air
sampling methods, CRC Press, New York,
(2011).
[7] I. Salma, I. Balashazy, R. Winkler-Heil, W.
Hofmann, G. Zaray, Effect of particle mass
size distribution on the deposition of aerosols
in the human respiratory system, Aerosol
Science. J. 33 (2002) 119-132.

[17] P.J. Walsh, Radiation dose to the respiratory
tract of uranium miners, Environmental
Research, 3 (1970) 14-36.
[18] C. Papastefanou, Radioactive nuclides as tracers
of environmental processes, J. Radioanal. Nucl.
Chem, 267 (2) (2006) 315-320.

[8] J.H. Vincent, The fate of inhaled aerosols: a
review of observed trends and some
generalizations, Annals of Occupational
Hygiene, 34 (1990) 623-637.
[9] P. Hinz, A. Trimborn, E. Weingartner, S.
Henning, U. Baltensperger, B. Spengler, Aerosol
single particle composition at the Jungfraujoch,
Aerosol Science, 36 (2005) 123-145.

[19] A. Naghizadeh, A.H. Mahvi, H. Jabbari, A.
Dadpour, M. Karimi, Determine the level of
dust and free silica in air of Khaf iron stone
quarries, Iran. J. Health & Environ, 1 (1)
(2008) 37-44.

[10] S. Yadav, V. Rajamany, Geochemistry of
aerosol of northwestern part of india adjoining
the thar desert, Geochimica et Cosmochimica
Acta, 68 (9) (2004) 1975-1988.

[20] A. Choobineh, F. Amirzadeh, SH. Arghami,
Overview of occupational health, Shiraz
university publication of medical science,
Third edition (2003) 297.

[11] B. Alfoldy, J. Trincavelly, S. Torok, G.
Castellano, Characterization of atmospheric
particles by electron probe X-ray, 24 (2002)
297-300.

[21] A. Shakoori, The final report on the uranium
mineral reserve estimates, mineral zones 1 and
2 of Saqand uranium deposit (1993).

85

