راهنمای تماس با سرب در محیطهای شغلی

 - 1تولیذ سرب و ترکیبات آن
 1-1استخراج از معادن سرب ػشب اص ػٌگ هؼذى گالي

) ،(PbSػشٍػیت ) ٍ (PbCO3آًظلؼیت

) (PbSO4تَلیذ ٍ ػایش فشاٍسدُ ّای آى اص ػشب خالض تذػت هی آیٌذ .گالي هْوتشیي هٌثغ اٍلیِ اػتخشاج
ػشب اػت کِ تیشتش تِ طَست رخیشُ ّوشاُ تا ػایش کاًی ّایی کِ حاٍی سٍی ّؼتٌذ ٍجَد داسد.

%70

تَلیذات ػشب اٍلیِ اص هخلَط ػٌگ هؼذى ّای ػشب ٍ سٍی تذػت هی آیذ .ػٌگ ّای هؼذى ػوذتا حاٍی
 %20ػشب ٍ  % 30سٍی هی تاشٌذ.
 2-1روب و پاالیش سرب ػشب رٍب شذُ اص کٌؼاًتشُ(هَاد تغلیظ شذُ) تَلیذ هی شَد .هحظَل ایي
هشحلِ ػشب اٍلیِ اػت .تاصیاتی ػشب اص پغ هاًذّای حاٍی ػشب ّن اًجام هی شَدکِ هحظَل آى ػشب
ثاًَیِ هی تاشذ .هَاد خام تشای تَلیذ ػشب ثاًَیِ ،پغ هاًذّای تَلیذ شذُ دس حیي فشایٌذ ّای طٌؼتی ٍ پغ
هاًذّای تاصیافت شذُ تَیظُ اص تاطشی ّای ػشتی لذیوی هی تاشٌذ.
- 2مصارف سرب و ترکیبات آن اکؼیذ ػشب هْوتشیي تشکیة ػشب جْت اػتفادُ دس حالت ّای
خالض،آلیاطی یا تِ طَست تشکیثات شیویایی هی تاشذ کِ ػوذتا تِ طَست پَدسی ٍ داًِای اػتفادُ هی شَد .
فلض ًشم ٍ ػٌگیي ػشب دس ػاخت طفحِّای تا طشی ،یاتالاى ،حشٍف چاج ،حفاسی ،لَلِّای ػشتی ،هخاصى
آب ،تْیِ اػیذ ػَلفَسیکٍ ،سلِ ّای ػشتی  ،اتَهثیل ػاصی ،آلیاط(تشًض ٍ هفش ؽ) ،هْوات  ،لحینکاسی ،حشٍف
چاپی ،غالف کاتلّا  ،سًگ ،شیشِ ،ػش اهیک ،کاشی ،الػتیک ،پالػتیک ،حفاسی  ،لثاع ّای حفاظتی هماٍم
دس تشاتش اشؼِ اػتفادُ هی شَد(جذٍل.)1آسػيات ػشب دس تَلیذ حششُ کش ٍ ًیتشات ٍ کشٍهات ػشب تِ ػٌَاى
هادُ سًگی اػتفادُ هی شًَذُ .بطَس کلی تیشتشیي هظشف فلض ػشب دس تخش تشاتشی ٍ الكتشیكی هیتاشذ.

 1-2صنایع باطری سازی ًضدیک دٍ ػَم ػشب هظشفی طشف تَلیذ تاطشیّای اػیذی هَسد اػتفادُ دس
اتَهثیلّا ،هاشیيآالت ،کشتیّا ،ػیؼتنّای تشق اضطشاسی

( تیواسػتاىّا ،شثكِّای ػظین کاهپیَتشی ٍ

استثاطی) هیشَد  .تَلیذ تاطشی ّای الكتشیكی تاالتشیي هظشف ػشب سا تِ خَد اختظاص دادُ اػت .دس ایي
طٌؼت ػشب فلضی (آلیاط ػشب -آًتی هَاى) ٍ اکؼیذّای آى تِ ًؼثت هؼاٍی هظشف هی شَد.

دس ػاخت

تاطشی ،ػشب تِ طَست آلیاط دس ػاخت هیلِ ٍ لَلِ ٍ ػین هظشف هی شَد دس حالی کِ اکؼیذّای آى اص جولِ
لیتاط ،اکؼیذ ػشب لشهض ) ٍ (Pb3O4یا اکؼیذّای خاکؼتشی تیشُ آى ) (PbO2تِ ػٌَاى هَاد فؼال ػاصًذُ
طفحات هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد.
تجاست تاطسی تیشتشیي هیضاى ػشب دًیا سا تِ خَد اختظاص دادُ اػت تِ طَسیكِ تا افضایش تؼذاد اتَهثیل ّا دس
جْاى ،تجاست تا طشی اص سشذ ثاتت دس حذ  6دسطذ تشخَسداس اػت ،تا ایي حال هیضاى ػشب ٍ تشکیثات ػشب
بطَس هذاٍم سٍ تِ کاّش تَدُ اػت .ػلت ایي اهش افضایش تْشُ
هظشفی دس دیَاسُ ّا ،شثكِ ٍ پَشش تاتشی ّا ُ
ٍسی ،کاّش ػشب هظشفی ٍ افضایش ػوش تاطشی ّا تَدُ اػت .طٌایغ تاطشی ػاصی هْوتشیي هٌثغ تَلیذ ػشب
ثاًَیِ هحؼَب هی شًَذ .تیش اص  %80ػشب هظشف شذُ دس تاطشی ػاصی دس پاالیش ثاًَیِ تاصیاتی هی شَد.
 3-2صنایع کابل سازی سٍکش ػینّا تا ػشب تاػث هیشَد کِ کاتلّای صیشصهیٌی ٍ صیش دسیایی تذٍس اص
ب کاس خَد تپشداصًذ .اّویت ًؼثی ػشب دس طٌؼت کاتل ػاصی تِ طَس
اختالالت ًاشی اص خَسدگی ٍ سطَتت ُ
لاتل هالحظِ ای کاّش یافتِ کِ ایي اهش ػوذتا تِ ػلت تَلیذ پَشش ّای پالػتیكی اػت.
 4-2صنایع شیمیایی لیتاط حل شذُ دس هحلَل ّیذسٍکؼیذ ػذین تشای جذا ػاصی تشکیثات گَگشدی تٌضیي
پاالیش شذُ دس طٌؼت ًفت اػتفادُ هی شَد .دس دػتگاُّای سػَب دٌّذُ هیؼت اػیذی  ،طٌایغ پاالیش-
رٍب کِ خَسدگی ٍ ًشتی اص هؼایل ٍ هشكالت هْن هحؼَب هی شًَذ ،اص ػشب اػتفادُ هی شَد .ػشب دس
تْیِ اًَاع آلیاطّا تا آًتی هَاى ،للغ ٍ هغ ،دس اًَاع جال ٍ لؼاب ّا تِ طَست لیتاط ،دس طٌؼت کثشیت ػاصی،
تْیِ تشخی اص اًَاع پالػتیک ،دس ػاخت اتاق ّای ػشتی دس طٌؼت اػیذ ػَلفَسیک ػاصی ٍ تاالخشُ دس تْیِ
ٍسًی اػتفادُ هی شَد .دس طٌایغ الػتیک ػاصی اص لیتاط تشای تؼشیغ ػول ٍلكاًیضاػیَى اػتفادُ هی شَد.

دس

طيػت ػاختواىػاصی اص ػَلفات ٍ تَسات ػشب د س ػاخت تشکیثات پی ٍی ػی تمَیت شذُ اػتفادُ هی
شَد.
 5-2صنایع رنگ سازی کادهیَم ،ػشب ٍ کشٍم ،سًگ داًِّای اطلی تَلیذ سًگ ّای هشغَب هحؼَب
هی شًَذ .اص ػشب تشای اٍلیي تاس دس تَلیذ سًگ آتی اػتفادُ هی شذ .اگشچِ تَلیذ سًگ ّای ػاختواًی حاٍی
ػشب کاّش یافتِ ٍلی تؼضی اص کاستشدّای ػشب دس تَلیذ سًگذاًِّای سًگ ّای طٌؼتی ٍ سًگ ّای ضذ
هیكشٍب ٍ ضذ جلثک دیَاسُ کشتی ّوچٌاى تیجاًشیي هاًذُاًذ.
اکؼیذ ػشب یا ػشب لشهض تا ًام تجاسی ضذصًگ تشای جلَگیشی اص صًگصدگی آّي ٍ اػكلتّای فلضی
هظشف هیشَدّ .وچٌیي دس سًگّای هخظَطی کِ دس هماتل خَسدگی هماٍم ّؼتٌذ اص اکؼیذ ػشب اػتفادُ
هیشَد .ایي سًگّا تِ طَست پَشش لؼابی ،اجؼام ٍ ػاختواىّا سا دس تشاتش سطَتت ٍ صًگ صدگی حفظ
هیکٌٌذ .سًگّای ػشتی تشای ػالهتگزاسی دس جادُّا ًیض اػتفادُ هی شًَذ .کشٍهات ػشب اغلة تِ ػٌَاى
سًگ صسد اػتفادُ هی شَد.
 6-2صنایع سرامیك سازی اکؼیذ ػشب پَدسی کاستشد صیاد ی دس لؼابّای طٌؼت ػشاهیک داسد.
لؼابّا تشای ًفَر ًاپزیش کشدى تذًِ ػفال تِ کاس هیسًٍذ .لؼاب تشای اػتحكام تیشتش ػشاهیک ٍ تِ ٍجَد آهذى
ػطح طاف ٍ تضئیٌی پغ اص پختِ شذى ػشاهیک اػت فادُ هی شَدً .مطِ رٍب پائیي ػشب ٍ ٍیؼكَصیتِ آى
تاػث تَجَد آهذى دسخشش تاال ٍ جالی صیثا ٍ ػختی تاالتش لؼاب هی شَد .لؼابّای ػشتی اص هماٍهت تاالیی
دس تشاتش پَػتِ پَػتِ شذى ٍ حل شذى دس آب

تشخَسداس ّؼتٌذ .لؼابّای تذٍى ػشب کندٍامتش اص اًَاع

ػشبداس ّؼتٌذٌّ .گاهی کِ هیضاى ػشب هَجَد دس لؼاب کوتش اص  %5تاشذ ،خطشات تْذاشتی کوتشی سا ایجاد
هی کٌذ .دس فشایٌذّای اػپشی لؼاب ،لؼاب تِ شكل گشد یا رسات سیض هؼلك دس َّا هٌتشش ٍ اػتٌشاق هی شًَذ .
 9-2سایر مصارف ػشب دس ػاخت حشٍف چاپی اػتفادُ هی شَدٍ ّوچٌیي

ػشب دس تَلیذ تلثشیٌگ

هَسداػتفادُ لشاس هیگیشد .لحین هْوتشیي کاستشد ػشب دس طٌایغ هٌْذػی ٍ الكتشًٍیک اػت.

بطور کلی مصارف سرب در محیط های ریل حائس اهمیت می باشذ:
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باطری سازی

3

کارخانجات کابل سازی در صورتی که ازسرب استفاده شود.
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رنگ سازی در صورتی که از سرب استفاده شود.
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سرامیک سازی در صورتی که از سرب استفاده شود.
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چاپخانه
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لعاب زنی در فراینذ شیشه سازی

8

و سایر ...

مرکس سالمت محیط و کار

