
     
 
 
 

                   
 

  
             

 

 



 

     
 

                                                                                                                                                                                          
    ايرانگاه دانش يخدمات سالمت کار سطح سه با مجوز معاونت بهداشت يپروانه عرضه  يدارا

   آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
 آزمايشگاه همکار وزارت جهاد کشاورزي

  از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ISO/IEC17025 داراي گواهينامه استاندارد مديريت کيفيت خدمات آزمون    

             از شرکت توف اينترسرت  ISO9001:2015 مديريت کيفيت خدمات  داراي گواهينامه استاندارد    

 
               

  
             

 دستوالعمل پذيرش نمونه ها در آزمايشگاه
Sample acceptance policy 

 
نمونه ها تعیین نموده است. چنانچه شرایط زیر محقق نشود به با هدف اطمینان از صحت و دقت در نتایج آنالیز  متد شرایط جابجایی و نگهداری مندرج در متن استانداردآزمایشگاه پذیرش نمونه ها را براساس 

نمونه ها در شرایط مناسب نگهداری می شوند ولی وارد مرحله  ثبت و انجام آزمایش نمی شوند تا توسط  ، براساس زمان ماند تعریف شده در استاندارد متد اطالع مشتری رسانده می شود. در این شرایط

 تعیین تکلیف شوند.مشتری 

  رسال گردد.ه مشتری داده می شود که می بایست اطالعات الزم در فرم شامل موارد زیر بهمراه نمونه به آزمایشگاه ابجهت ارسال نمونه یک فرم ماتریس اطالعات نمونه 

 کد نمونه )مربوط به مشتری( .1

 تاریخ و زمان نمونه برداری .2

 نوع نمونه شامل: فیلتر، جاذب، و... .3

 پارامترهای مورد نظر جهت آنالیز .4

 متد نمونه برداری و آنالیز .5

 نمونه بردار .6

 نمونه شاهد دارد/ندارد .7

 سایر اطالعات ضروری .8

 تاریخ و زمان ارسال نمونه و امضای مشتری .9

 

ذیرفته نمی شوند. در مواردی که اطالعات فرم ناقص باشد با مشتری تماس گرفته می شود و قبل از پذیرش نمونه باید پبراساس ضوابط آزمایشگاه نمونه هایی که فرم اطالعات ناقص داشته باشد توضیح: 

 گردد.اطالعات فرم تکمیل 

 آنالیز و تحویل نتایج به اطالع مشتری رسانده می شود.وسط پیام رسان در چهار مرحله و پذیرش ثبت، توضعیت نمونه ها 
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 مشخصات نمونه ها 
 

 منطبق با کد اعالم شده در فرم اطالعات نمونه باشد.نمونه روی آن باید کد  .1

 برای نوشتن کد نمونه روی برچسب یا کاغذ، باید از ماژیک ضد آب و یا خودکار استفاده شود. )از مداد استفاده نشود( .2

 جابجایی نمونه ها باید مطابق با روش استاندارد انتخاب شود و نمونه های جاذب شکسته و یا فیلتر پاره آنالیز نمی شوند. .3

 نمونه در دور از نور خورشید و یا حفظانتقال مانند شرایط  مندرج در استاندارد متد،  ادوات جابجایی با شرایط خاص تهیه  در صورت نیاز به .4

 قبل از نمونه بردای با آزمایشگاه هماهنگ شود. معیندمای 
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 نحوه پرداخت هزينه های آناليز

 

تفاهم نامه و قرارداد همکاری، مشتری می تواند نهایتًا ظرف یکماه از دریافت نتایج آنالیز نسبت به تسویه و پرداخت صورتحساب عقد در صورت 

 اقدام نمایدارسالی 
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 مواد مصرفی

 

 PTFE, Fiberglass مصرفی مانند فیلترهای  موادبرداری مشتریان خود  آزمایشگاه پایا پرداز محیط با هدف کمک به تامین نیازهای نمونه

MCE, PVC  25,37,47 قطرهای مختلف درو غشای نقره ای با پورسایزهاmm و نیز جاذبهایXAD-2, Silica gel+Sulfuricacid ,XAD-

2+2, Hydroxymethyl piperidine, Molecular sieve, Silica gel specially clean, XAD-7, Tenax Anasorb747, Silicagel 

قبل از نمونه برداری اقدام  . لذا مشتریان می توانند براساس متد مورد استفاده نسبت به تهیه موارد مذکور از آزمایشگاهتامین نموده است را

 .نمایند
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
یينام / عنوان ترکيب شيميا  

روش 

استاندارد 

نمونه برداری 

 و آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-1 
Poly aromatic Hydrocarbons 

(PAH) 
NIOSH 
5515 

Gas Chromatograph-FID 

Filter + Sorbent 
(2-μm, 37-mm 

PTFE + washed 
XAD-2, 100 
mg/50 mg) 

1 µg 

Acenaphthen- 
Acenaphthylene-

Anthracene benzo 
(a) anthracene- 

benzo (a)pyrene-
benzo (ghi)perylene 

fluoranthene fluorene 

1.200.000 

P-2 
Hydrocarbons-Aromatic 

(BTEX) 
NIOSH 
1501 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent 
Tube 

(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

0.1 µg 
Benzene- toluene- 
ethylbenzene-o-

xylene 
1.200.000 

P-3 Silica 
NIOSH 
7602 

Fourier Transform Infrared 
Spectrophotometry 

Cyclone + 
Filter(10-mm 

nylon or Higgins-
Dewell (HD), and 

PVC filter, 37-
mm, 5-μm)*see 

sampling section 

1 µg CRYSTALLINE 1.200.000 

اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   
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کد 

 آزمايش
یينام / عنوان ترکيب شيميا  

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-4 Oil mist NIOSH 5026 
Infrared Absorption 
Spectrophotometry 

Membrane 
Filter(37-mm 

diameter, 0.8-:m 
MCE, 5-:m PVC, 2-
:m PTFE, or glass 

fiber) 

1 µg OIL MIST, MINERAL 1.000.000 

P-5 Asbestos NIOSH 7400 
Phase Contrast 

Microscopy 

Filter (0.45- to 1.2-
μm cellulose ester 

membrane, 25-mm; 
conductive cowl on 

cassette) 

100 fibers/mm² ASBESTOS by PCM 2.500.000 

P-6 Benzo (a) pyrene NIOSH 5515 Gas Chromatograph-FID 

Filter + Sorbent(2-
μm, 37-mm PTFE + 
washed XAD-2,100 

mg/50 mg) 

1 µg Banzo (a) pyrene 1.200.000 

P-7 Benzyl chloride NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Benzyl chloride 1.800.000 

P-8 Methanol NIOSH 2000 Gas Chromatograph-FID 
Solid sorbent tube 

(silica gel, 100/50 mg) 
1 µg Methanol 1.800.000 

 اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای 
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کد 

 آزمايش
یينام / عنوان ترکيب شيميا  

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-9 Chlorobenzene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Chlorobenzene 1.200.000 

 
p-10 

Chloroform NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Chloroform 1.200.000 

P-11 
BIOAEROSOL SAMPLING 

(Indoor Air) 
NIOSH 0800 )پور پلیت )شمارش باکتری - - mg/m

3 

Culturable organisms: 
bacteria, fungi, 

thermophilic 
actinomycetes 

1.800.000 

P-12 Styrene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID 

Solid tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

0.1 µg styrene 1.200.000 

اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   
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کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-13 Cresol NIOSH 2546 Gas Chromatograph-FID 
Solid sorbent 

Tube(XAD-7, 100 
mg/50 mg) 

1 µg CRESOL 1.800.000 

P-14 Cumene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

0.1 µg Cumene 1.800.000 

P-15 Cyclohexane NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

1 µg
 

cyclohexane 1.200.000 

P-16 Dichlorobenzene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Dichlorobenzene 1.200.000 
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-17 Dichloroethane NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Dichloroethane 1.800.000 

P-18 Dichloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid sorbent tube 
coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg 1,2-Dichloroethylene 1.800.000 

P-19 Ethyl butyl ketone NIOSH 1301 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

1 µg
 

ethyl butyl ketone 1.800.000 

P-20 N-hexane NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID 

Solid  Sorbent 
tube[1](coconut shell 
charcoal, 100 mg/50 

mg) 

1 µg n-hexane 1.200.000 
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-21 Isobutyl acetate NIOSH 1450 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

1 µg isobutyl acetate 1.800.000 

P-22 Methylene Chloride NIOSH 1005 Gas Chromatograph-FID 

SOLID SORBENT(2 
coconut shell 

charcoal tubes, 
100/50 mg) 

1 µg 
METHYLENE 
CHLORIDE 

1.800.000 

P-23 Methyl ethyl ketone NIOSH 2500 Gas Chromatograph-FID 
Solid Sorbent tube 
(beaded carbon, 

~150 mg/~75 mg) 
1 µg

 METHYL ETHYL 
KETONE 

1.800.000 

P-24 Phenol NIOSH 2546 Gas Chromatograph-FID 
Solid Sorbent tube 
(XAD-7, 100 mg/50 

mg) 
1 µg PHENOL 1.200.000 
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-25 
Linear aliphatic compounds 

C6-C12 
NIOSH 1500 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent 
tube[1](coconut shell 
charcoal, 100 mg/50 

mg) 

1 µg C6-C12 1.200.000 

P-26 Styrene NIOSH 1501 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg) 

0.1 µg styrene 1.200.000 

P-27 Tetrachloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg
 

Tetrachloroethylene 1.800.000 

P-28 Trichloroethylene NIOSH 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 

charcoal, 100 mg/50 
mg)(Lot # 2000) 

1 µg Trichloroethylene 1.800.000 
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-29 Vinyl Chloride 
NIOSH 
1007 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube(2 
tandem tubes, each with 
150 mg activatedcoconut 

charcoal) 

1 µg VINYL CHLORIDE 1.200.000 

P-30 Carbon tetrachloride Niosh 1003 Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell charcoal, 

100 mg/50 mg)(Lot # 
2000) 

1 µg Carbon tetrachloride 1.800.000 

P-31 Ethanol 
NIOSH 
1400 

Gas Chromatograph-FID 
Solid Sorbent 

tube(coconut shell 
charcoal, 100 mg/50 mg) 

1 µg
 

Ethanol 1.800.000 

P-32 Acetaldehyde 
NIOSH 
2538 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
[2-

(hydroxymethyl)piperidine 
(2-HMP) 

on XAD-2, 450 mg/225 
mg] 

1 µg Acetaldehyde 1.800.000 
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کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

استاندارد روش 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-33 Paraffin 
Osha PV 

2047 
Gas Chromatograph-FID Glass fiber filter  1 µg Paraffin wax fumes 1.800.000 

P-34 Ketones 
NIOSH 
1300 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

1 µg 

Acetone-
Cyclohexanon-

Diisodutylketone-
Hexanone-MIBK-

M2-Pentanone 

1.800.000 

P-35 Benzene 
NIOSH 
1501 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

1 µg Benzene 1.200.000 
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اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   

کد 

 آزمايش
 یينام / عنوان ترکيب شيميا

روش استاندارد 

نمونه برداری و 

 آناليز

 نوع جاذب تکنيک / دستگاه آناليز
حد 

 تشخيص
 توضيحات واحد

هزينه 

)ريال(آناليز  

P-36 2-Butanone 
NIOSH 
2500 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

1 µg 2-Butanone 600.000 

P-37 Formaldehyde 
NIOSH 
3500 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

1 µg Formaldehyde 1.200.000 

P-38 N-hexane 
NIOSH 
1500 

Gas Chromatograph-FID 

Solid Sorbent tube 
(coconut shell 
charcoal, 100 

mg/50 mg) 

1 µg
 

n-hexane 1.200.000 

 

 

 

 

اندازه گيری عوامل شيميايي محيط کار–بهداشت حرفه ای   



 

     
 

                                                                                                                                                                                          
    ايرانگاه دانش يخدمات سالمت کار سطح سه با مجوز معاونت بهداشت يپروانه عرضه  يدارا

   آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
 آزمايشگاه همکار وزارت جهاد کشاورزي

  از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ISO/IEC17025 داراي گواهينامه استاندارد مديريت کيفيت خدمات آزمون    

             از شرکت توف اينترسرت  ISO9001:2015 مديريت کيفيت خدمات  داراي گواهينامه استاندارد    

 
               

  
             

کد 
 آزمايش

نام / عنوان 
ترکيب 

 یيشيميا

روش استاندارد نمونه 
 برداری و آناليز

جاذبنوع  تکنيک / دستگاه آناليز  
حد 

 تشخيص
)ريال(هزينه آناليز توضيحات واحد  

P-39 Metal OSHA ID 121 

Atomic Absorption 
Flame 
Atomic Absorption 
Furnace & Cold 
Vapour 

Mixed – cellulose ester filters 1 µg 
Cu,Mn,Cr,Mo,Cd,Ni,V,Fe,Zn 

,Mg,,Al,Ba,Co,Na,K,Pb 
Se,Hg, As 

 ریال  600,000فلز اول 

 ریال 200,000به ازای هر فلز اضافه 

 ریال  900,000فلز اول 

 ریال 300,000به ازای هر فلز اضافه 

 عنصر جیوه با هر روش

680,000 

P-40 Metal Niosh 7303 ICP Mixed – cellulose ester filters 1 µg  1,200,000 تمام عناصر 

P-41 Acids 

HCL 
OSHA 
ID 174 

SG 

ION Chromatography 

The Silica gel tube is desorbed 

1 ppm - 1.500.000 

H2SO4 
OSHA 
ID 113 

Filter are desorbed a mixed 
cellulose ester membrane filter  

H3PO4 
OSHA 
ID 111 

A mixed cellulose ester membrane 
filter 

HNO3 

OSHA 
ID 165 

SG 
The Silica gel tube is desorbed 

HF OSHA 
ID 110  Filters MCE are desorbed 

HCL H3PO4، 
H2SO4T، 

HNO3 

OSHA 
ID 165 

SG 

H2SO4،H3PO4 are collected on the 
glass fiber plug and HNO3،HCL are 
collected on the silica gel sorbent 
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فلیم فتومتری، اسپکتروفتومتری، تیتراسیون،  ،FTIR،گازي و مایع  گازکروماتوگرافی که با روشهای: سایر پارامترها و ترکیبات شیمیایی 1توضیح

 و میکروسکوپ الکترونی آنالیز می شوند در آزمایشگاه قابل انجام می باشد.جذب اتمی کوره و شعله، 

 في الیاف آزبست در آزمایشگاه قابل انجام مي باشد.: شمارش کمي و کی2توضیح 

 قابل انجام مي باشد. OEL: آنالیز نمونه هاي بیولوژیک شامل خون و ادرار بر اساس حدود مجاز استاندارد 3توضیح 

ز دفتر سالمت محیط و کار وزارت بهداشت وجود و: امکان کنترل کارایي وسایل حفاظت فردي مانند گوشي هاي ایرماف و ایرپالگ با مج4توضیح 

 دارد.

به آنالیز ترکیب جدید و خارج از لیست پارامترهاي مندرج، نسبت به امکان سنجي و اعتباربخشي آزمون اقدام و در  : در صورت نیاز5توضیح 

 صورت تایید نسبت به انجام آزمون اقدام مي گردد.

 

 

 

 

 

 BTEXنمونه محاسبات آزمايشگاه براي آناليز 
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حد تشخیص و  LODبا استفاده از غلظت های استاندارد تهیه شده و با استفاده از فرمول های زیر، میزان  BTEXپیش از تزریق نمونه ها، منحنی کالیبراسیون برای ترکیبات 

LOQ  حد تعیین کمی دستگاه با استناد بهISO-11843  .محاسبه گردیدند 

    
     

 
 

    
      

 
 

 

STD  = میانگین انحراف استاندارد 

B = شیب خط 

 BTEXتعیین حد تشخیص و حد تعیین کمی ترکیبات  -الف جدول

LODLOQ 

 زایلن اتیل بنزن تولوئن بنزن نام ماده

 0.0. 0.0. 0.0. 0.0. انحراف معیار

 01.0. 01.0. 0.1. 2..30 شیب خط

LOD .0.30 .0.. .0... .0.. 

LOQ .00.. .0.. .022 .022 

 

 ، از فرمول های زیر استفاده شده است:PPMبه منظور محاسبه تراکم آالینده بر حسب 
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 (
  

  
)  

           

 
 

 

Wf جرم اندازه گیره شده قسمت جلویی زغال فعال نمونه اصلی بر حسب میکرو گرم= 

Wb جرم اندازه گیره شده قسمت عقبی زغال فعال نمونه اصلی بر حسب میکرو گرم= 

Bf جرم اندازه گیره شده قسمت جلویی زغال فعال نمونه شاهد بر حسب میکرو گرم= 

Bb جرم اندازه گیره شده قسمت عقبی زغال فعال نمونه شاهد بر حسب میکرو گرم= 

Vحجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر = 

 یادداشت:  
  

   
 

  

  
 

 

           

 

Q درصد بر حسب لیتر بر دقیقه 5= دبی نمونه برداری با تلورانس 

Tمدت زمان نمونه برداری بر حسب دقیقه = 

 الح شده است:حجم نمونه برداری شده در محیط کاری به علت تفاوت دما و فشار محل نمونه برداری با شرایط استاندارد براساس فرمول زیر اص
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استراحت( می باشد. از این رو به منظور مقایسه تراکم مواجهه آالینده با حد استاندارد آن الزم است که  از  12-شب21-استراحت 12-روز21شیفت کاری پرسنل به صورت ) 

OEL اسبات اصالح شده زمانی استفاده شود. بدین منظور فاکتور اصالح روزانه و هفتگی محاسبه شد و بدلیل کوچکتر بودن فاکتور اصالح روزانه ، در محOEL   از این فاکتور

 استفاده شده است.

 است: ساعته، براساس فرمول های زیر محاسبه شده TWA 8، به منظور اصالح RFضریب کاهش روزانه و هفتگی 

 

   فرمول ضریب کاهش مواجهه روزانه    
 

  
 

       

  
 

   هفتگی     مواجهه فرمول ضریب کاهش
  

  
 

        

   
 

 

دقیقه از  287نماینده  میلی لیتر در دقیقه( در طول شیفت ارزیابی شد که هر کدام از این نمونه ها 57نمونه از یک فرد ) با دبی  2دقیقه ای،  017با توجه به مدت شیفت کاری 

 شیفت کاری می باشد. تراکم نهایی مواجهه پرسنل با آالینده مورد نظر با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است:

    
                   

        
 

 

TWAمواجهه وزن یافته زمانی پرسنل = 

 

 

 

 استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است: OSHA SAMPLING ,MEASUREMENT METHODS AND INSTRUMENTS حد باال و پایین اطمینان با استناد به 
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SAE  خطای نمونه برداری و آنالیز = 

TWAمواجهه وزن یافته زمانی پرسنل = 
 

 

 

 

 

 

 

،به صورت افزایشی در نظر گرفته شده است. و با  TLV  ACGIH با استناد به کتابچهزایلن( به صورت پیش فرض  -اتیل بنزن-تولوئن -مواجهه پرسنل با مخلوط مواد )بنزن

 استفاده از محاسبات زیر تفسیر گردیده است:
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Em  =مواجهه معادل برای مخلوط مواد شیمیایی 

C = تراکم مواد شیمیایی 

 حد استاندارد مواجهه=     

 درصد مواجهه بیشتر از حد مجاز تجربه نشده است ولی پایش بیشتر از پرسنل.توصیه میگردد. 55باشد، با ضریب اطمینان  Em<CLاگر 

 درصد مواجهه بیشتر از حد مجاز است پایش شغلی پرسنل بعد اقدامات کنترلی میبایست انجام شود. 55باشد، با ضریب اطمینان  Em>1و  Em>CLاگر 

CL :به مفهوم حد کنترل مواجهه مختلط با چند ترکیب شیمیایی است و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود 

CL=1+RSt 

 

(RSt)
2=[    

       
      

       
       

       
 ] 

 

Rn = (Cn / OEL)/ Em 

C = تراکم مواد شیمیایی 

 حد استاندارد مواجهه=     

 

 


