دراسة نظرية وعملية ل لتعرف على األتربة العالقة الكلية في بيئة العمل
الهدف من البحث:
تعريف المسئولين والعاملين بالمنشآت الصناعية بمصطلح األتربة العالقة الكلية ( Total
 )Suspended Particulateوتطبيقاتها الصحيحة .
النتائج:
الجسيمات العالقة في الهواء هي جسيمات صلبه متطايرة في الهواء وذات ضغط بخارى منخفض
للسائل ,كما أنها تعد خليط أو طيف معقد من الجسيمات التي تتراوح أقطارها من  ,,,0إلى 0,,
ميكرون أو أكبر
تاريخيا :كانت قياسات الجسيمات العالقة تستخدم للداللة عن قياسات الجسيمات الكلية العالقة بوجه
عام دون التطرق إلى حجم الجسيمات  ,و كان أول من قام بعمل قياسات للجسيمات العالقة في الهواء
وذلك للتحكم في
نسبتها في الجو هي وكالة حماية البيئة ) )EPAفي الوقت الذي قامت فيه المنظمة الوطنيةة لمعةايرة
نوعية الهواء ) )NAAQSبوضع شروط للفلتر الم ستخدم لتجميع الجسيمات العالقةة فةي الهةواء التةي
قطرها أقل من  0,,ميكرون وسمى بجهاز سحب الجسيمات العالقة .
فةي عةام  0891تةم اسةتبدال المعيةار المسةتخدم للجسةيمات العالقةة بالجايئةات العالقةة التةي قطرهةا 0,
ميكرون أو أقل بينما في عام  0881وضع أول معيار للجسيمات العالقة التي قطرها  0,,ميكرون و
الذي تم استبداله بالمعيار المستخدم للجسيمات العالقة التي قطرها  0,ميكرون ولقد انتشر هذا المعيار
وذلةك بسةةبب اهتمةام وكالةةة حمايةةة البيئةة بالجسةةيمات العالقةة خاصةةة التةةي يبلة قطرهةةا  5,2ميكةةرون
"الجسيمات المتنفسة" وذلك ألضرارها الصحية المباشرة على الجهاز التنفسةي وذلةك ألنهةا جسةيمات
متناهية في الصغر.
الجسةةيمات المتنفسةةة هةةي الجسةةيمات الدقيقةةة التةةي تتكةةون فةةي الحالةةة الغازيةةة نتيجةةة نمةةو الجايئةةات
مصحوبا بتجمع تلك الجايئات أو معظم الجسيمات الخشنة و يتراوح قطرها من  5.2إلى  0,ميكرون
و هذه الجسيمات تتكون نتيجة عمليةات ميكانيكيةة م ةل الطحةن و االحتكةال و الجسةيمات العالقةة التةي
تكونت من الحالة الغازية إما عن طريق التك يف أو التحول تكون في البداية عبارة عن نويةات دقيقةة
قطرها  ,,,2و هذه الجسيمات تميل إلةى أن تنمةو سةريعا عةن طريةق التجمةع حةول الجايئةات التةي
قطرها حوالي  ,,,2والتي تعد ثابتة نسبيا في الهواء
علةى الصةعيد األخةةر الجسةيمات الخشةنة يتةةراوح قطرهةا مةن  5.2إلةةى  0,ميكةرون هةذه الجسةةيمات
تتكون نتيجة عمليات ميكانيكية م ل الطحن واالحتكال أو عمليات ميكانيكية أخرى داخل تلك المنطقة

بمجرد أن يصبح قطر هذه الجسيمات أكبر من  3ميكرون مما يجعل زمن استمرارها ومقاومتهةا فةي
الهواء أقل من زمن الجسيمات التي أصغر منها قطرا.
التوصيات
 ضرورة التركيا على مصطلح األتربة العالقة الكلية و تعريف المنشآت به . ضرورة استخدام الطرق المناسبة لقياس تركيا األتربة العالقة الكلية في جو العمل. ضرورة القياس الدوري ل جودة الهواء عن طريق قياس الجسيمات العالقة به باستمرار و ذلكللتحكم في بيئة عمل مناسبة و غير ضارة للعاملين .
 ضرورة قياس الجسيمات العالقة باستمرار و معرفة محتوى المعادن المختلفة بها و ذلكللتأثير شديد الخطورة لبعض المعادن ال قيلة على جسم اإلنسان مما يتيح التحكم المناسب في
جودة الهواء .

