سیلیکا چیست؟
سیلیکا یک هادُ هعذًی است کِ تقریباً
در ّر سٌگ ٍ صخرُ ای ٍجَد دارد .در
حقیقت در خاک ،هاسِ ,شي ,گراًیت ٍ
کَارتس ٍجَد دارد .ایي هادُ بِ سِ شکل
ٍجَد دارد ٍلی تٌْا شکل بلَری آى برای
سالهتی هضر هیباشذ.
ررات ایي هادُ کِ اغلب از گرد ٍ غبار
ّن کَچکترًذ ٍ با چشن دیذُ ًویشًَذ
در حیي تٌفس ٍارد شش شذُ ٍ هَجب
ٍرم ٍ آسیب بِ بافت شش هیشًَذ.
سیلیکَزیس چیست؟
سیلیکَز ًَعی بیواری است کِ بِ شش
ّا آسیب هی زًذ ٍ هیتَاًذ کشٌذُ باشذ.
ایي بیواری در اثر ًفس کشیذى از ررات
کَچک گرد ٍ غبار دارای هَاد سیلیکایی
ایجاد هیشَد.

بیواری چِ عالین ٍ ًطاًِّایی دارد؟
•تٌگی ًفس بخصَظ در زهاى کار ٍ
فعالیت
•سرفِّای طَالًی هذت
•کن ضذى ٍزى یا الغری
•خستگی
•کن ضذى اضتْا
•تب

ایي بیواری خَدش را بِ سِ ضکل
ًطاى هیذّذ:
 -1ضکلی کِ اغلب بعذ از تواس با
هقذار کن ررات سیلیکا ایجاد هی ضَد ٍ
هعوَالَ پس از  10سال یا بیطتر اتفاق
هی افتذ .ایي حالت خیلی ضایع است.
 -2ضکلی کِ کِ هعوَالَ بعذ از  5تا 10
سال تواس با هقادیر هتَسط سیلیکا
ایجاد هیضَد.
 -3ضکلی کِ هعوَالً در عرض چٌذ
ّفتِ تا  5سال تواس با هقادیر زیاد
گرد ٍ غبار سیلیکا ایجاد هیضَد.

•کارکٌاى کذام صٌایع در خطرًذ؟
•اًفجار سٌگ ،برادُ برداری  ٍ ،ارُ کاری
•ریختِ گری  :فَالد گری
•تخریب ساختواى ٍ ...
قالب گیری ،
•ساخت آسفالت
•ساخت سوبادُ ،
•الکترًٍیک ،
•کَرُ ّا ،هخلَط کردى بتي
•هعذى کاری
•ًَرد لَلِ،
•کَزُ گری
• سٌذبالست یا شي زًی(پر خطر)،
•ساختواى سازی
•تَلیذ سیواى
•ٍ بِ طَر کلی ّر کاری کِ با هَاد حاٍی
سیلیس سرٍ کار دارد در خطر هی باشذ.

راُ پیطگیری کارگراى چیست؟
 -1حتیالوقذٍر از ایجاد ررات سیلیکا در
هحیط کار جلَگیری ضَد .ترای هثال ٌّگام
ترش سٌگ از اتسار هرطَبکٌٌذُ استفادُ
ضذُ ٍ یا در هجاٍرت تَْیِ هٌاسة ایي کار
صَرت گیرد .کٌترل ّای هٌْذسی تسیار
خَتی ترای جلَگیری ٍ کاّص هَاجِْ تا
سیلیس ٍجَد دارد کِ ضوا هی تَاًیذ ترای
هحل کار خَد اًتخاب کٌیذ .یکی از ایي
رٍش ّا تَْیِ هَضعی است کِ هی تَاًذ
تسیار کارا ٍاقغ گردد.
 -2کارگراى از لثاس ٍ هاسک هٌاسة
استفادُ ًوَدُ ٍ تا حذ هوکي اهکاًات الزم
ترای ضستطَ ٍ تعَیض لثاس تعذ از اتوام
کار ترای کارگراى فراّن گردد.
 -3در صَرت کطف هَرد اتتال تِ ایي
تیواری تِ هراکس تْذاضتی ریصالح اطالع
دادُ ضَد.
 -4تْذاضت فردی را در هحل کار گسترش
دّیذ.
 -5در هحلی کِ کار صَرت هی گیرد ٍ
غثارات هَجَدًذ ّیچ گاُ اجازُ خَردى
ٍاضاهیذى ًذّیذ
 -6کطیذى سیگار در ٌّگام کار را هوٌَع
کٌیذ.
کارگراى هطغَل تِ کار در صٌایغ هَرد
اضارُ تِ طَر هستور ٍ هٌظن تحت
هعایٌات پسضکی قرار گیرًذ.

کاّص هقذار سیلیس :
از یک آب پاش استفادُ کٌیذ تا گردٍ
غثار را تخَاتاًذ.
از ارُ ّایی استفادُ کٌیذ کِ کٌار تیغِ آى
آب هی ریسد.
از سیستن تَْیِ یا اتاقک کٌترل غثار
استفادُ کٌیذ.
در زهاى الزم از هاسک یا رسپیراتَر
هخصَظ استفادُ کٌیذ.
در زهاًیکِ پاضص آب ٍ تَْیِ تِ تٌْایی
کافی ًیستٌذ تا هیساى غثار کن
از دریل ّایی استفادُ کٌیذ کِ در حیي
سَراخ کردى آب ّن تِ هحل هی ریسد ٍ
سیستن جوغ آٍری گرد ٍ غثار دارد.
انواع ماسک و
رسپیراتور

هقذار  TLVسیلیس:

1997 ACGIH TLV
TLVs(tm) (threshold limit value
Silica - :
•Cristobalite (1986) - 0.05 mg/m³
)(j
)•Quartz (1986) - 0.1 mg/m³ (j
)•Tridymite (1986) - 0.05 mg/m³ (j
•Tripoli (1986) - 0.1 mg/m³ (j) of
contained respirable dust.

هحاسبِ هیساى  PELبرای سیلیس:
• Quartz (Respirable) PEL = 10 mg/m³
÷ %Silica + 2
÷ •Quartz (Total Dust) PEL = 30 mg/m³
%Silica + 2
برای کریستوبالیت و تریدیمیت از میزان ½
محاسبه شده برای کوارتز استفاده کنید.

