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OBIECTUL 

Acest raport a fost emis la solicitarea din data de 10.06.2011 a Tepe Betopan Yapi Malzemeleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, pentru evaluarea prezenţei sau absenţei azbestului în mostrele 
de plăci din particule legate cu ciment, marca Betopan şi Betopanplus. 
 
TEHNICA ANALITICĂ ŞI REZULTATE 
Azbestul este un nume generic al mineralelor impure silicat de magneziu sub formă de fibre. 
Printre cele mai importante subclase ale azbestului se numără crisotilul, amfibolul şi amositul. 
Verificarea mineralelor de azbest se realizează în general prin studii difractometrice cu raze X 
(XRD). Pe de altă parte, regulamentul stabilit prin legea OSHA din SUA (Legea Siguranţei 
Ocupaţionale şi a Sănătăţii) declară că un material compozit cu un conţinut mai ridicat de azbest 
de 1% este acceptat ca un material care conţine azbest (Regulamente OSHA, Standard-29CFR, 
Azbest, 1910-1001). 
 
Mostrele pentru analiză au fost măcinate în particule cu dimensiunea de sită sub 60 şi au fost 
studiate cu un difractometru cu raze X model Phillips PW 1840 (XRD) în intervalul de unghi 20 
între 5,00 şi 40,00 grade cu radiaţii CuKα filtrate cu Ni. Spectrogramele mostrelor au fost 
comparate cu informaţiile din literatură prezente pentru formele pure de azbest din baza de date a 
difractometrului. Comparaţia spectrogramelor nu a indicat o cantitate măsurabilă (peste 1%) de 
minerale din grupa azbestului în mostre. 
 
Studii XRD indică faptul că plăcile de particule legate cu ciment marca Betopan şi Betopanplus 
sunt acceptate ca materiale care nu conţin azbest, conform descrierii stabilite de Standardul 
OSHA privind Azbestul 1910-1001. 
 
Cu stimă,      ss. indescifrabilă şi ştampila 
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