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ثر بر ؤو بررسي عوامل م ارزشيابي مواجهه كارگران با  ذرات هوابرد آب ماستيك

  انتشار آن در يك شركت خودروسازي

  1الدين شاهطاهري ؛ دكتر سيد جمال3؛  دكتر عباس رحيمي2؛ عباسعلي مختاري1 *دكتر فريده گلبابايي

  چكيده 
كاري عمليات و كاهش اصطكاك بين قطعه و   خنك و روانبرايكاري  ميزان وسيعي در عمليات ماشين ها به  آب ماستيك:مقدمه

هاي محلول، آب  هاي نامحلول، روغن  گروه اصلي روغن4ها به  ماستيك آب. دنرو كار مي هابزار و در نتيجه كنترل حرارت حاصله ب

عقيمي به مواجهه با  آب عوارض مختلف تنفسي، پوستي، سرطان و حتي . شوند سنتتيكي و سنتتيكي تقسيم مي هاي نيمه ماستيك

ثر بر ؤبررسي ميزان مواجهه كارگران با اين آالينده و همچنين بررسي عوامل محاضر، هدف از مطالعه . شود ها نسبت داده مي ماستيك

  .ي  بوده استانتشار آن در يك شركت خودروساز

توليد سيلندر و سرسيلندر يك شركت كاري  باشد كه در واحدهاي ماشين  اين مطالعه از نوع مقطعي مي:ها مواد و روش

تخاب و در صورت تصادفي ان ه نفر ب75ها،   كارگر شاغل در اين سالن300از ميان . خودروسازي در دو فصل بهار و تابستان انجام شد

نوع آب .  صورت گرفت برداري ذرات توراسيك  نفر نمونه37  و از برداري ذرات كل نفر نمونه  38از . مطالعه شركت داده شدند

 NIOSH5524  روشبر مبناي برداري و تعيين ميزان مواجهه نمونه. ماستيك مصرفي در صنعت مورد مطالعه از نوع محلول در آب بود

براي همچنين . متري، فيلتر تفلوني و سيكلون فردي  استفاده گرديد  ميلي37برداري فردي، فيلتر هولدر  و از پمپ نمونهگرفت انجام 

 لذا همزمان با ،ها بر ميزان هوابردهاي آب ماستيك از انمومتر حرارتي استفاده شد  و  سرعت جريان هواي سالنثير دماأبررسي ت

ويتني، آنوا، رگرسيون و هاي آماري تي، منآزمونبا ها  سپس داده. گيري گرديدند برداري فردي، اين دو عامل نيز اندازه نمونه

  .دندضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل گردي

 و ذرات توراسيك معلق 65/2± 3/1، ميانگين مواجهه كارگران با ذرات كل معلق معادل  حاضرهاي مطالعه  براساس يافته:ها يافته

هاي  ميستبا  و 19/2± 92/0هاي كل آب ماستيك معادل  و ميانگين مواجهه با ميستبود م بر مترمكعب گر ي ميل64/1 ±95/0معادل 

بيشتر  مواجهه در سالن سيلندرتريمري شد ميزان همچنين مشخص. برمترمكعب بود گرم  ميلي28/1±88/0ل ماستيك معاد توراسيك آب

 .>P)05/0(دارد داراثير معنأماستيك ت هاي آب  و دما برميزان انتشار ميست>P)05/0( هاي سرسيلندرتريمري و دانوبات بوده از سالن

mg/m مجاز مواجهه تر از حدود شده كم  كليه مقادير سنجش:گيري نتيجه
3 5 (TLV-TWA,PEL)  هرچندكه در مقايسه با ،بود 

mg/mمقدار پيشنهادي
3 5/0(NIOSH-REL)داد  نتايج نشان.  كليه كارگران در معرض مواجهه با تراكمي بيشتر از حد پيشنهادي بودند

 ).= 576/0r(  داردماستيك آبهاي  ر ميستدماي سالن نقش مهمي در افزايش توليد و انتشا، شده كه در ميان متغيرهاي جوي مطالعه

  هاي توراسيك ي كل، ميستها  آب ماستيك، مواجهه شغلي، خودرو سازي، ميست:ها كليدواژه

  »24/10/1387 :  پذيرش4/4/1386:دريافت«

   علوم پزشكي تهران دانشگاه، دانشكده بهداشت،اي ستاد گروه بهداشت حرفها. 1

  استاديار گروه آمار، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران. 3اي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود         رفهحعضو هيأت علمي گروه بهداشت . 2

  021-88951390:  تلفكس، تهران، ميدان انقالب، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت حرفه اي :دار مكاتبات عهده *

Email: fgolbabaei@sina.tums.ac.ir



 

 

 ) 414  (                                                         نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   فصل-1387چهارم، زمستان هم، شماره ازددو سال -بهبود    

  مقدمه
كاري  اري عمليات ماشينك براي خنك و روان1ماستيك آب

منظور كاهش اصطكاك بين قطعه و ابزار و كنترل  هب

از ). 1-4( گيرد گرماي حاصله مورد استفاده قرار مي

كاري، كارگران  دليل عمليات ماشين جمله صنايعي كه به

ايع گيرند، صن در معرض مواجهه با اين تركيب قرار ميآن 

 جا كه در ساخت انواع مختلف از آن. خودروسازي است

از مواد مختلفي مانند تركيبات ) 5 و 4، 1( آب ماستيك

ها، بيوسيدها و غيره  كلره، فسفره، نيتراته، اتانول آمين

 در مواجهه با اين مواد شود، در نتيجه كارگران استفاده مي

وز قرار گرفته و ممكن است عوارض مواجهه با آن را بر

 شامل عوارض تنفسي، شده عمدتاً عوارض گزارش. دهند

ر روي داي  در مطالعه). 6-9 (پوستي و سرطان بوده است

 سال با 10شده كه حداقل   نفر كارگر فوت766

ند نشان داده است كه تعداد ا ماستيك سروكار داشته آب

ها بيش از  مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان ريه در بين آن

همچنين در ). 10(  مورد انتظار بوده است برابر مقادير2

 نفر كارگر شاغل به 350قسمت ديگر همان مطالعه روي 

ماستيك   ساعت در روز با آب8-10زني كه  شغل سنگ

 2/1اند نشان داده شده است سرطان ريه  مواجهه داشته

 برابر 35/1هاي دستگاه تنفسي  برابر و ابتال به بيماري

 تحقيقات ديگري هم ).10( شدبا مورد انتظار مي مقادير

ماستيك را عامل پيشرفت سريع پنوموپاتي ريوي  آب

الن و همكاران و ). 12 و 11( استتشخيص داده 

 شيوع كه اند همچنين اشرافي در مطالعات خود نشان داده

كارگران تراشكار بيش از حد مورد  اختالالت ريوي در

تلفي از طرفي عوامل مخ).  14 و 13( استانتظار بوده 

ماستيك در هواي  تواند بر انتشار ذرات هوابرد آب مي

توان به   كه از آن جمله ميثيرگذار باشدأمحيط كار ت

آالت، اقدامات كنترلي  سرعت چرخش ابزار، نوع ماشين

با توجه به . داري اشاره نمود و نگه كار رفته، تعمير هب

ماستيك در صنايع و در  استفاده مقادير زياد مصرف آب

اي از كارگران با  واجهه تعداد قابل مالحظهمجه نتي

ثيرات آن أهاي آن و با در نظر گرفتن عوارض و ت ميست

بر  سالمتي، اين مطالعه با هدف ارزشيابي ميزان مواجهه 

ماستيك و نيز  شاغلين يك شركت خودروسازي  با آب

ثير عواملي مانند فصل و شغل بر ميزان مواجهه أبررسي ت

آالت،  ثير عواملي مانند نوع ماشينأين تكارگران و همچن

دماي سالن و سرعت جريان هوا در سالن بر ميزان انتشار 

  .ماستيك طرح و اجرا گرديد آب

 

  ها مواد و روش
كاري يك شركت  هاي ماشين اين مطالعه در سالن

خودروسازي شامل سالن توليد سيلندر تريمري، توليد 

سيلندر دانوبات سرسيلندر تريمري و توليد سيلندر و سر

ها عمليات  در اين سالن. به اجرا در آمده است

كاري براي  توليد سيلندر و سرسيلندر انجام شده و  ماشين

ها مصرف  ماستيك در اين پروسه مقادير زيادي آب

. ماستيك مصرفي از نوع محلول در آب بود آب. گردد مي

هاي مذكور  جامعه مورد مطالعه، كارگران شاغل در سالن

  .انجام پذيرفت صورت مقطعي هده و اين مطالعه ببو

در تعيين ميزان مواجهه كارگران با هوابردهاي

1. Metalworking Fluid 
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 استفاده NIOSH5524شده  ماستيك از روش توصيه آب

شده و  آزمون انجام در اين راستا با توجه به پيش. گرديد

ر اساس  و  بآمده  دست بهمقادير ميانگين و انحراف معيار 

صورت تصادفي  ه كارگر ب75هاي آماري، تعداد  روش

  .انتخاب و در اين مطالعه شركت داده شدند

برداري هوابردهاي ذرات كل از فيلتر   نمونهبراي

 ميكرون ساخت 2متري با پور سايز   ميلي37تفلوني 

متري دو تكه، پمپ   ميلي37 ، هولدر روبستهSKCكمپاني 

  ساخت شركتPCXR3–224مدل نمونه بردار فردي 

SKCشد،  اتوماتيك كاليبره مي وسيله كاليبراتور  ه كه ب

برداري ذرات توراسيك، عالوه  در نمونه. استفاده گرديد

ز سيكلون فردي نيز در مجموعه مدار مذكور ابر وسايل 

هاي  آزمون براساس پيش. برداري استفاده شد نمونه

ت نوبدر طول داد انتشار آالينده  شده كه نشان مي انجام

 3-4برداري  مدت نمونه كاري تغييرات زيادي ندارد،

برداري فردي، ست   نمونهبراي. ساعت در نظر گرفته شد

برداري از  منظور نمونه  هبرداري به كارگر وصل و ب نمونه

در ناحيه ) سيكلون و هولدر روبسته(هواي تنفسي، هولدر 

  .گرديد تنفسي فرد  وصل مي

برداري و انتقال به آزمايشگاه  هفيلترها پس از نمون

ساعت در   سپس يك  ساعت در دسيكاتور  و2مدت  به

 sartriuseمدل ( ترازو بااتاق تعادل قرار گرفته و در ادامه 

22Dگرم وزن   0001/0با دقت )  ساخت كشور آلمان

 بادر مرحله بعد استخراج ماده آب ماستيك . گرديد مي

كلرومتان به  نول، ديتولوئن، متا( گانه هاي سه محلول

شده و متانول  آب ديونيزه( و دوگانه) 1:1:1نسبت حجمي 

انجام و پس از خشك كردن ) 1:1به نسبت حجمي 

 ساعت، وزن 2فيلترها در زير هود آزمايشگاهي به مدت 

 سپس براساس معادالت ذكرشده در روش ،شدند مي

NIOSH5524 ه گرديده است ميزان ي ارالذيدر ، كه

  . ذرات معلق و آب  ماستيك محاسبه شدندمواجهه با
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W1,W2 :برداري وزن فيلتر قبل و بعد از نمونه )mg                        (

B1,B2 :برداري وزن فيلتر شاهد قبل و بعد از نمونه )mg( 

3 W: وزن فيلتر بعد از استخراج )mg                                    (           

V :شده برداري نهحجم هواي نمو )liter                   (  

CT : تراكم ذرات معلق)mg/m
3                                   ( 

Cmwf : هاي آب ماستيك  تراكم ميست)mg/m
3                          (  

 گيري دما و سرعت جريان هوا از انمـومتر         براي اندازه 

در .  ساخت كشور كره استفاده گرديـد  TA4حرارتي مدل

زمان دماي محيط و سـرعت       طور هم  هبرداري، ب  زمان نمونه 

  .شد گيري مي جريان هوا نيز اندازه

 .افزار آماري انجـام شـد      ها با استفاده از نرم     آناليز داده 

 حالته از آزمـون تـي     كيفي دو -براي آناليز متغيرهاي كمي   

رسـيد عـالوه    نظر مي  بهها كم در مواردي كه تعداد نمونه   (

-، كمـي  )ويتنـي  مـن پارامتريك    از آزمون نا   آزمون تي بر  

 كمـي از  -و كمي ناليز واريانس   كيفي بيش از دوحالته از آ     

  .ن استفاده گرديدورگرسيون و ضريب همبستگي پيرس

  
  ها يافته

هاي آب ماستيك و عوامل  نتايج حاصل از بررسي ميست

  :باشد ثر بر انتشار آن به شرح ذيل ميؤم
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 ميزان مواجهه كارگران تحت مطالعه با 1 در  نمودار

هاي آب ماستيك مورد مقايسه قرار  ذرات معلق و ميست

طور كه مشخص است،  بر اين اساس همان. گرفته است

اي كه كارگران در   از آلودگي ذره درصد80حدود 

هاي آب ماستيك تشكيل  مواجهه با آن هستند را ميست

  .   دهد مي

هاي  ميزان مواجهه كارگران شاغل در سالنبررسي 

مختلف بر اساس نتايج حاصل از آزمون شفه نشان داد 

كارگران سالن سرسيلندر تريمري مواجهه متفاوتي با 

هاي آب ماستيك كل و توراسيك نسبت به سالن  ميست

كه كارگران سالن  ، در حالي)>05/0P( دانوبات داشته

لن سيلندر تريمري و دانوبات در مقايسه با كارگران سا

همچنين كارگران سالن سرسيلندر تريمري در مقايسه با 

 كارگران سالن سيلندر تريمري مواجهه يكساني با

 اند ماستيك كل و توراسيك داشته هاي آب ميست

)05/0P> .( شود   مشاهده مي2البته همانطور كه در نمودار

  نهاي آب ماستيك در سال ترين ميزان مواجهه با ميست كم

( ميزان مواجهه با  ميستهاي آب ماستيك -1نمودار 
3m

mg(  در مقايسه

(با مواجهه با ذرات معلق 
3m

mg(   

دانوبات و بيشترين آن در سالن سرسيلندر تريمري 

  .باشد مي

 آمده 1ها كه در جدول  گيري نتايج حاصل از اندازه

 مواجهه كارگران با دهد ميانگين است، نشان مي

هاي آب ماستيك كل و توراسيك در دو فصل بهار  ميست

  ).<05/0P( و تابستان برابر است

كننده برابر بودن ميانگين مواجهه   نيز بيان2جدول 

هاي آب ماستيك كل و  كارگران و سركارگران با ميست

 ارامتريك ـپ ون ناـكه آزم) <05/0P( اشدـب ك ميـتوراسي
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هاي آب ماستيك   مقايسه ميزان مواجهه كارگران با   ميست-2نمودار 

)
3m

mg( هاي مختلف    در سا لن 

  

(هاي آب ماستيك  مواجهه كارگران با ميستميزان  -1جدول 
3m

mg(  

  در دو فصل بهار و تابستان

 P.value  تابستان  بهار  ماستيك آب هاي ميست

  82/0  15/2±38/1  24/2±88/0  كل

  152/0  40/1±/.83  12/1±/.2  توراسيك

  

3m(مواجهه كارگران با ميستهاي آب ماستيك  ميزان  -2جدول 
mg

(  

  برحسب شغل

 P.value  كارگر  سركارگر  آب ماستيك

  97/0  19/2±2/1  17/2±23/1  كل

  41/0  31/1±67/0  08/1±33/0  توراسيك

2.6652.6652.6652.665

1.621.621.621.62

2.952.952.952.95

1.261.261.261.26

كل توراسيك
0000
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ذرات معلق ميست هاي آب ماستيك
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  .كند ييد ميأشده را ت  انجامتي هم آزمون ويتني من

هاي آب  ميستآزمون همبستگي بين ميزان مواجهه با 

) r2=66/0 وr1=572/0( كل و توراسيك با دما ماستيك

 اما آزمون ،باشد ها مي دار بين آنادهنده ارتباط معن نشان

ثير أست كه سرعت جريان هوا ت ادهنده اين مشابه نشان

 يزان مواجهه با ذرات كل معلق ندارد بر ميدارامعن

)283/0=r1،05/0P>(،ثير آن بر ميزان أكه ت  در حالي

هاي آب ماستيك توراسيك از لحاظ  مواجهه با ميست

اين نتايج ). >r2  ،05/0P=373/0( باشد دار مياآماري معن

 .  قابل مشاهده است3 و نمودار 3در جدول 
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و پارامترهاي جوي دما و سرعت جريان هوا هاي آب ماستيك  ميست ارتباط ميان ميزان مواجهه با- 3نمودار

  )˚c(دما

(ارتباط دما با ميانگين مواجهه كارگران با ميستهاي آب ماستيك  :  الف - 3نمودار 
3m

mg ( 

  )m/min(     سرعت جريان هوا

(هاي آب ماستيك    ارتباط سرعت جريان هوا با ميانگين مواجهه كارگران با ميست:  ب - 3نمودار
3m

mg ( 

  )m/min(    سرعت جريان هوا

  )˚c(دما 

  )mg/m3 ( = 8933/1cmwf + 3931/1 * )سرعت جريان هوا     (
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 بررسي ارتباط بين ميزان براي آزمون همبستگي يجا نت-3جدول

 هاي آب ماستيك و متغيرهاي مستقل كمي مواجهه كارگران با ميست

  

  متغيرهاي مستقل

هاي آب  ميست  متغير وابسته

  كل ماستيك

هاي آب  ميست

  ماستيك توراسيك

r* 572/0  66/0  

Pvalue 0001/0  0001/0  دما  

N** 38  37  

r* 283/0  373/0  

Pvalue 085/0  023/0  
سرعت جريان 

  )m/min(هوا
N** 38  37  

* r =نو ضريب همبستگي پيرس  ** n =تعداد  

  

  بحث
هاي اين مطالعه مشخص گرديد كه ميزان  بر اساس يافته

هاي كل و توراسيك  مواجهه كارگران با ميست

mg/m ترتيب برابر ماستيك به آب
mg/m و 3195/2

326/1 

OSHAد قابل قبول  كه نسبت به حدوتبوده اس
1  

)mg/m
 ولي در مقايسه با مقادير ،باشد تر مي  كم)35

NIOSHشده  توصيه
mg/m  كه  2

هاي   براي ميست35/0

mg/m كل  و
ماستيك  هاي توراسيك آب  براي ميست34/0

اين مقادير در مقايسه با ميزان . باشد، بيشتر است مي

   و همكاران سيمپسونمواجهه كارگران در مطالعات 

mg/m( كاري  فرايندهاي ماشيندر
  و )10( )>31

 و همكاران در يك صنعت توليد كمپرسور هوا بت

)mg/m
نامه  فالح در پايان. )15 و 10(بيشتر است )  >1 3

خود با مطالعه ميزان مواجهه كارگران يك واحد صنعتي 

  ).16( دست آورده است هتراشكاري نيز نتايج مشابهي را ب

 ميزان مواجهه با آالينده آمده تدس هبهاي  براساس يافته

 ها تر از ساير سالن تحت بررسي در سالن دانوبات كم

mg/m
mg/mهاي  كل و   براي ميست346/1

 براي 381/0

هاي توراسيك و در سالن سرسيلندر تريمري بيشتر  ميست

mg/m ،ها از ساير سالن
هاي كل و   براي ميست393/2

mg/m
مكانيزه . باشد هاي توراسيك مي  براي ميست359/1

تر و در  بودن، محصور بودن، انجام كار مشابه در زمان كم

تر و همچنين وجود سيستم  ماستيك كم نتيجه مصرف آب

ثر بر كاهش ميزان انتشار و ؤتهويه موضعي عوامل م

جا  از آن. باشد ماستيك در سالن دانوبات مي مواجهه با آب

  نيست،كه اين شرايط در سالن سرسيلندر تريمري فراهم

 وهاي كل  ميست برابر براي 2حدود ( مواجهه بيشتر

. رسد نظر مي با آالينده تحت بررسي، طبيعي به) توراسيك

نصب سيستم تهويه موضعي در سالن سيلندر تريمري 

رغم استفاده از ماشين آالت و تجهيزات مشابه سالن  به

تر نسبت به  كماي   مواجههموجبسرسيلندر تريمري، 

 برابر 76/0حدود ( در تريمري شده استسالن سرسيلن

هاي   برابر براي ميست81/0هاي كل و  براي ميست

حدود ( كه اين ميزان مواجهه بيشتر  در حالي،)توراسيك

از ) هاي توراسيك هاي كل و ميست  برابر براي ميست5/1

چه در مطالعه  ها با آن اين يافته. سالن دانوبات بوده است

دست آمده است منطبق بوده و  ه و همكاران بپياسيتلي

    بكارگيريرسيدند كه خود به اين نتيجه ها نيز در مطالعه آن

1. Occupational Safety and Health Administration     

2. National Institute for Occupational Safety and Health 
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محصورسازي فرايند  خودكار سيستم تهويه موضعي،

اين آالينده و كاهش  در كنترل انتشار تواند نقش مهمي مي

  .)10( مواجهه كارگران با آن داشته باشد

هاي   و همكاران در مورد كارگاهپياسيتليدر بررسي 

شكار، اتراشكاري كه داراي مشاغل مختلف مانند تر

بردار و غيره بودند، ميزان مواجهه متفاوت  برشكار، براده

هاي   ميستابوده و بعضي از مشاغل مواجهه بيشتري ب

جا كه در مطالعه  ولي از آن). 10(داشتند ماستيك  آب

هاي آب ماستيك در كل هواي محيط كار  حاضر ميست

پراكنده شده و كليه كارگران در همان محيط مشغول به 

 لذا همه كارگران در مواجهه يكسان با آالينده ،كار هستند

ت مورد مطالعه قرار داشته و اين موضوع دليل عدم مطابق

 آمده در اين مطالعه در مقايسه با مطالعه دست هنتايج ب

  ). 10(  و همكاران بوده استپياسيتلي

سزايي در توليد و  هثير بأنتايج نشان داد كه دما ت

ماستيك در هواي محيط كار دارد،  هاي آب انتشار ميست

 افزايش تبخير تركيبات موجبرسد افزايش دما  نظر مي به

شده و از طرفي كندانسه شدن ماستيك  موجود در آب

 توليد موجبها   در نقاط ديگر سالنآمده دست بهبخارات 

نتايج حاصله و . شود هاي آالينده تحت بررسي مي ميست

دهد كه كنترل دماي  ضرايب همبستگي مربوطه نشان مي

) گراد  درجه سانتي20-30 ر محدوده بيند( ها سالن

هاي  با ميست ميزان مواجهه  درصد30-40تواند بين  مي

  .آب ماستيك را كاهش دهد

 دور شدن موجبها  همچنين جريان هوا در سالن

هاي آب ماستيك از مقابل هودهاي سيستم تهويه  ميست

ها و در نتيجه پراكنده شدن  موجود و عدم ربايش آن

هاي مورد مطالعه شده  ذرات مذكور در نقاط ديگر سالن

محيط كار بر ثير سرعت جريان هواي ألذا هرچند ت. است

ميزان مواجهه كارگران با آالينده تحت بررسي از لحاظ 

 ولي با توجه به ،)<05/0P( دار نشده استاآماري معن

 انتظار 6 و5ضرايب همبستگي و همچنين نمودارهاي 

 1تر از  كم(ها  رود با كنترل سرعت جريان هوا در سالن مي

ك ماستي هاي آب ميزان مواجهه با ميست) متر در دقيقه

جا كه  از طرفي از آن. كاهش يابد درصد 6-8ميزان  به

ميزان مواجهه در دو فصل بهار و تابستان يكسان بوده 

ها  ها، پنجره  وجود دربرغم بهشود كه  است، مشخص مي

ها  اي موجود، شرايط جوي سالن هاي تهويه و سيستم

ثيرپذيري چنداني از محيط بيرون نداشته و اين نكته أت

ها در راستاي كنترل   كنترل شرايط جوي سالنتواند در مي

  .ميزان مواجهه مدنظر قرار گيرد

 از  درصد80هاي اين مطالعه، حدود  براساس يافته

كاري صنعت  اي در فرايندهاي ماشين هاي ذره آلودگي

 ،ماستيك تشكيل داده است هاي آب مطالعه را ميست مورد

ش مهمي ماستيك نق هاي آب بنابراين كنترل انتشار ميست

خواهد  هاي مذكور اي سالن كاهش بار آلودگي ذره در

مانده را ذرات و   باقي درصد20رود  انتظار مي. داشت

كاري، گرد و غبار  هاي حاصل از عمليات ماشين براده

ها و ساير موارد  ها و پنجره واردشده از طريق درب

ها  ولي ذرات ميست موجود در هواي سالن. تشكيل دهد

شود كه قبل از  صورت مه ديده مي هوضوح به ب

ماستيك نسبت داده  ها به آب گيري و آناليز نمونه اندازه

با كاركنان رفت ميزان مواجهه  شد و انتظار مي مي

ماستيك بيشتر از مقادير سنجش شده باشد،  هاي آب ميست
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 بخار شده عمدتاً كه مه مشاهده كه نتايج نشان داد در حالي

  .باشد آب مي

  
  ي گير نتيجه
 NIOSH و OSHAهاي مختلف مانند  جا كه سازمان از آن

 ژاپن، حد انندو همچنين استاندارد كشورهاي مختلف م

 ماستيك را مقادير متفاوتي هاي آب مجاز مواجهه با ميست

 برابر اختالف وجود 10اند كه در مواردي تا  اعالم نموده

كه تركيبات آب ماستيك مصرفي  دارد و با توجه به اين

رغم  بهتواند بسيار متفاوت باشد،  صنايع مختلف ميدر 

تر  كه ميزان مواجهه كارگران صنعت مورد بررسي كم اين

 ACGIH و آستانه مواجهه OSHAاز حدود قابل قبول 

ها بر كاهش ميزان مواجهه  باشد، ولي بهتر است تالش مي

لذا در اين .  متمركز شودNIOSHبه زير حدود پيشنهادي 

هاي اين مطالعه و ساير   با توجه به يافتهتوان راستا مي

مطالعات از تهويه موضعي، محصورسازي پروسه، كاهش 

 كاهش انتشار اين آالينده در محيط براي... دماي سالن و

  .كار و كاهش مواجهه كارگران استفاده نمود

  
  و قدردانيتشكر

هاي صميمانه آقايان مهندس  نويسندگان مقاله از همكاري

پور و سلطانلو، كارشناسان محترم  قديميزاده،  حسين

 رفاه شركت ومديريت امور پيشگيري، درمان 

  .نمايند خودرو در اجراي اين پروژه قدرداني مي ايران
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Abstract  

Evaluation of workers’ exposure to Metalworking Fluid (MWF) mist 

factors affecting its dispersion   in an automobile manufacturing 

factory 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introduction: Metalworking fluids (MWFs) are widely used in metal working operations for cooling 

down, lubricating and reducing the friction between tools and work pieces which result in controlling 

the heat produced. Exposure to MWFs causes several adverse effects including respiratory problems, 

skin diseases, cancer and even infertility. This study examines workers’ exposure to MWF mist and the 

factors affecting the dispersion of it in an automobile factory. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out in metal working units (producing 

cylinder and cylinder head) of an automobile manufacturing factory during two seasons of spring and 

summer.  From the total of 300 people working in the factory 75 workers were randomly selected. 38 

workers were tested for total particulate status and 37 for the thoracic particulate status. The MWF 

used in unites was soluble. Using NIOSH 5524 method, sampling and exposure evaluation was carried 

out with personal air sampling pump, closed-faced 37-mm cassette, 37-mm diameter 2-µm pore size 

Teflon and personal cyclone. Thermal anemometer was used to measure the air temperature and air 

velocity. Data were analyzed using T, mann withney, ANOVA, regression, Pearson correlation 

coeficent tests. 

Results: The mean of workers exposure to total and thoracic dust were 2.65 ± 1.3 and 1.64 ± 0.95 

mg/m3 respectively. The above values for MWF mists were 2.19 ± 0.92 and 1.28 ± 0.88 mg/m3 

respectively. The results indicated a higher exposure to MWF mists in Terimery workplace than that of 

Donobat and Terimery Cylinder Head (P<0.05). Temperature had positive effect on MWF mists 

dispersion (P<0.05).  

Conclusion: All exposure levels were under the threshold limit value level (TLV-TWA, PEL = 5 

mg/m3). However, they were well above the NIOSH Recommend Exposure level (REL = 0.5 mg/m3). 

The result showed that air temperature is an important factor in increasing MWF mists production and 

dispersion (r= 0.572). 

Key words: Metalworking fluid, occupational exposure, air velocity, total mist, thoracic mist 
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