


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آ ذربایجان غربی





سیلیس و کاربرد آن

نهان بلوري) کوارتز ، کریستوبالیت و تریدیمیت ( سیلیس در طبیعت به صورت بلورین 

.موجود می باشد

سیلیس یکی از بی واکنش ترین و حل نشدنی ترین مواد شیمیایی در طبیعت است و  

.معموالً بی رنگ و سفید می باشد

سیلیس جزء اصلی شیشه هاي معمولی بوده در کارخانجات شیشه سازي کاربرد دارد  

) sand blasting  (د بالستیکندر صنایع پتروشیمی ، در کارخانجات مختلف جهت س

در تصفیه آب ، سیلیس در ریخته گري ، سفالگري، چینی سازي و غیره نیز کاربرد  

سیلیس یکی از مواد اولیه اصلی در صنایع کشور محسوب می گردد و اهمیت  . دارد

.بسزایی در چرخه اقتصادي کشور دارد



انتشار سیلیس در مراحل سیلیس کوبی

در کارگاههاي سیلیس کوبی، سیلیس اولیه بصورت سنگ هاي بزرگ است در مرحله  

اول سنگهاي بزرگ بوسیله کارگر با پتک شکسته می شود و بعد به کارگاه حمل می 

.گردد

سنگ در داخل دستگاهی بنام فکی بصورت اجزاي قلواه اي و کلوخه اي درآمده و  

.به دستگاه دوم بنام کوبید حمل می گردد

کوچک به ذرات بسیار کوچکی که در حد چند سانتیمتر یا  ي در دستگاه کوبید سنگها 

چند میکرون کوبیده شده و جهت دانه بندي به دستگاههاي سرند انتقال می یابد و در  

.عمل دانه بندي انجام می گیرد 2و  1سرند 

 



چه نوع از ذرات سیلیس خطرناك است

خطرناك است سیلیس آزاد   )2SiO(در میان ترکیبات سیلیس ترکیب سیلیس آزاد 

سیلیسی است که با هیچ عنصر ساده یا مرکب دیگري ترکیب نشده باشد استفاده از کلمه  

آزاد براي مشخص نمودن از لفظ مرکب است کوارتز، کریستوبالیت انواع سیلیس آزاد  

هستند بعنوان مثال سیلیس موجود در میکا و سیلیس هاي که با عناصر دیگر ترکیب 

.شده اند مرکب هستند و خطر آنان اندك است



مشاغل مواجهه با سیلیس

 مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناك با امکان کنترل سیلیس

به طرق مهندسی

 مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناك با کنترل سیلیس به

شیوه هاي فردي

 مشاغل با مواجهه اندك و کنترل سیلیس به طرق اصول بهداشت

اولیه، آموزش بهداشت و استفاده از وسایل حفاظت فردي



مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناك با امکان کنترل سیلیس به 
طرق مهندسی

سیلیس کوبی و دانه بندي سیلیس
شیشه سازي
سندبلستینگ
  ظروف چینی
ریخته گري
موزائیک سازي و کاشی سازي
 درصد 10معادن روبسته با سیلیس بیش از
 درصد و مواجهه باال 3سیمان پورتلند بیش از



مشاغل با مواجهه اندك و کنترل سیلیس به طرق اصول بهداشت اولیه،  

آموزش بهداشت و استفاده از وسایل حفاظت فردي

کارخانجات سنگ بري به شیوه تر
سفال گري و کوزه گري

چینی سازي بهداشتی  
مصالح فروشی

کارگران ساختمانی
بلوك زنی  

ساب زنی به شیوه تر



زیس می باشد ویک بیماري ناتوان کننده وغیرقابل  نیویکی از خطرناکترین بیماریهاي پنوموکو سیلیکوزیس

.برگشت و بیشتر اوقات باعث از کار افتادن ریه ها ومرگ میشود

در . بوجود می آید ) سیلیکاي کریستالین ( متبلور ذرات سیلیس در اثر تماس بیش از حد واستنشاق بیماري 

ایمنی و  ملی انجمن . میلیون نفر کارگر درمعرض جدي بیماري سیلیکوزیس قرار دارند 2آمریکا نزدیک به 

براي این . مرگ بیش از صدها از کار افتادگی گزارش می کند  250بهداشت حرفه اي آمریکا هر ساله بیش از 

کارگران و پرسنل بهداشتی  ،اگر کار فرما  .بیماري درمان وجود ندارد اما صد در صد قابل پیشگیري می باشد

. کاهش دهند ) سیلیس ( تماس با آنرا می تواننددست به دست هم دهند 



یکی از معمول ترین گرد و غبارهاي معدنی در زمین است که در شن، بعضی  Sio2بلور سیلیس آزاد 

سنگ ها از قبیل گرانیت، ماسه سنگ، سنگ چخماق و سنگ لوح و در بعضی زغال سنگها و سنگهاي 

.  سه شکل معمول آن اغلب کوارتز، تریدیمیت و کریستوبالیت هستند. معدنی فلزي یافت می شود

سرطان زاي ریه به عنوان یک گروه ) به شکل کوارتز یا کریستوبالیت(بلور سیلیس استنشاق شده 

گرد و . طبقه بندي می شود) IARC(انسان توسط نمایندگی بین المللی براي پژوهش روي سرطان 

غبار قابل استنشاق ممکن است بدون عینک دیده نشود و آنقدر سبک هستند که می توانند براي مدت 

از طرف دیگر . آنها می توانند فاصله طوالنی در هوا را سیر کنند . زمان طوالنی در هوا معلق بمانند 

اثر جمعیتی در این خطر در نظر گرفته نشده است 



سیلیکوز مزمن یا کالسیک ، تسریع شده یا از نظر بالینی شامل انواع مختلف 
این حاالت براساس عالیم بالینی ، شدت ومدت . تحت حاد و حاد می باشد 

.متمایز می شوندیکدیگر مواجهه با سیلیس از 

ع سیلیکوزیس  وا ان



گرد وغبارهاي سیلیس که وارد سیستم تنفسی میشونداز نظر سایز به سه گروه تقسیم 
میشوند 

میکرون به علت سنگینی درقسمتهاي فوقانی تنفسی ته  5-15گرد وغبار با قطر -1
اگر گرد وغبار در ( به بیرون هدایت میشوند  مژکها نشین شده و با حرکات  متناوب

محیط کار زیاد باشد
این مژکها نمی توانندکار بیرون راندن گرد وغبارها را انجام دهند درنتیجه راههاي 

و ) تنگی نفس dyspnea  (هوائی توسط گرد وغبار  مسدود میشود وباعث ایجاد
.)سرانجام سبب خفگی شود

ون باشد به علت سبکی با هواي بازدم به بیرون رمیک 5/0ذراتی که قطر آنها کمتر از -2
بر می گردد

وباعث ایجاد بیماري میشوندمیکرون در ریه ته نشین می شود 5/0الی  5ذرات  -3 



:عوامل موثر در ایجاد بیماري 
میکرون باشد قادر به ایجاد بیماري  5تا  5/0اندازه آنها  که ذراتی: قطر ذرات  -1

هستند  
هرچه میزان گرد وغبار بیشتر باشد امکان ابتال بیشتر : غلظت گرد وغبار  -2

است 
ه بیشتر باشد امکان ابتال به ههرچه طول مدت مواج: مدت تماس  -3

.  سیلیکوزیس بیشتر خواهد بود
هرچه میزان فعالیت درمحیط آلوده بیشتر باشد تعداد تنفس : میزان فعالیت  -4

.  وارد ریه میشود يبیشتر ذراتبیشتر در نتیجه 
هیچ مدرکی دال بر وجود تفاوت درمیان حساسیت بین : میزان حساسیت  -5

افراد وجود ندارد با اینحال تماس قبلی با گرد وغبار و وجود بیماري سل وژنتیک 
.  میزان حساسیت را افزایش میدهد



معیارهاي تشخیص بیماري سیلیکوزیس
سیلیس درمحیط کار باالتر  –باشد  طوالنی مدت تماس(سابقه مواجهه کافی  -1

)سیلیکاي آزاد ومتبلور و قابل تنفس  –از حد استاندارد 
وجود تغییرات در رادیوگرافی قفسه سینه  -2
)  …تومورها و –عفونتها  -پنوموکونیوز ها( بیماریهاي مقلد نبود  -3

بعلت آسیب دیدن ماکروفاژها وسیستم ایمنی دراثر گرد : سل و سیلیکوزیس 
طبیعی  توغبار سیلیس ، امکان ابتال به بیماري سل افزایش می یابد زیرا در حال

پس از ورود میکروب به ریه سیستم ایمنی میکروب رانابود می کنند که 
درصورت آسیب دیدن این سیستم میکروب ها به راحتی در ریه تکثیر پیدا 

کرده باعث بیماري سل میشوند عامل عفونت معموالً مایکوباکتریوم 
.توبرکلوزیس است 

. کارگران درمحیط کار سوء تغذیه  ي از جمله فراوانیالبته فاکتورهاي دیگر
موثرند تب ، کاهش  در ایجاد بیماري سل شیوع گسترده عفونت دراجتماع نیز

–وزن  خلط خونی از عالئم این عفونت هستند قابل اعتمادترین روش  
مایکوباکتریومهاي موجود در خلط است ّبررسی تشخیص



کنترل

براي کاهش یا حذف مخاطرات ناشی از سیلیس باید بهترین راه حل 
درصورتی که نتوان بسرعت اینکار را انجام  را انتخاب واجرا نمودممکن 

تا قبل از به اجرا در آمدن راه حل دائمی براي حفاظت کارگران باید از  ادد
کاهش مخاطرات سیلیس  هاي روش. روش هاي موقتی استفاده شود 

. شامل موارد ذیل می باشد



باال داخل کارگاه -کنترل در مشاغل با ریسک
)وظایف کارفرمایان و صاحبان کار(

تهویه موضعی صنعتی   -1
تغییر در ماشین آالت و دستگاهها -2

تغییر در ماشین فکی: مثال 
ایزوله نوار نقاله

نشت گیري دستگاهها  



کنترل در داخل و خارج کارگاه جزء از وظایف صاحبان کار 

است



وظایف بازرسان بهداشت حرفه اي
ارزیابی سیستم تهویه بعد از کنترل با بررسی مواجهه فردي

بررسی مواجهه فردي با نمونه برداري 

ارزیابی در زمان نگهداري



درصورت امکان نسبت به جایگزین کردن مواد کم خطر به جاي  : جایگزینی  -1
سیلیس استفاده میشود مثل جایگزین کردن ساچمه هاي فوالدي به جاي شن در  

سند بالست

:استفاده از متدهاي مرطوب وسیستم آبپاشی  -2
مثالً  ( این کار را می توان قبل از عملیات درمحل دپوي سنگ هاي معدنی 

  چنین می توان  انجام داد وهم) فرآوري مواد اولیه شیشه یا سنگ کوبیها  محلدر
درحین عملیات درمحل هایی که گرد وغبار ایجاد می شود مثل قسمت سنگ  

شکن یا قسمت ریختن موارد روي نوار نقاله ها سیستم آبپاشی نصب کرد ویا براي  
دریل کاري سنگ انجام میشود درکنار مته با سیستمی از آب  ی که کارهای

.  استفاده نمود 

 



یکی از روشهاي زدودن گرد وغبار نصب تهویه  : نصب تهویه موضعی  -3
موضعی درمحل ایجاد گرد وغبار می باشد در تهویه عمومی چون گرد وغبار  

درمحیط پخش میشود سپس از محیط خارج میشود پس سیستم خوبی نمی  
.  باشد بنابراین حتماً بایستی از تهویه هاي موضعی استفاده نمود

در  (نگهداري وپایش سیستم تهویه به منظور جلوگیري از خراب شدن آن 
برخی از کارگاههادر قسمتهاي مختلف تهویه خرابی به وجود میآیدویا از  

تهویه گردوغبار در محیط کار   بازسازي سیستمکارایی ان کاسته می شود تا 
)   پراکنده می شود

 



گرد وغبار تولید میشود   که  دربعضی از مواقع در قسمتی: محصور کردن  -
در قسمتی چند کارگر درمعرض گرد   میتوان آنرا از بقیه قسمتها جدا کرد مثال

وغبار سنگ سمباده قرار دارند با جداکردن قسمت سنگ زنی میتوان تعداد  
.کم کرد  راکارگراندرمعرض 

درمحلهایی که گرد وغبارهاي معدنی تولید  : نظافت مرتب محیط کار  -
  وا تردد افرادبووسایل وسطح کار می نشیند  گاهکف کار رمیشود گرد و غبار د

می بایستی  لذا . پراکنده میشود  کار وسایل نقلیه گرد و غبار مجدداً درمحیط
تا درحین نظافت نیز  انجام گیردهاي مکشی  رونظافت مرتب محیط کار با جا

نشود پراکندهگردو غبار 



شامل پایش غلظت گردوغبار سیلیس درمحیط کارو پایش :) پایش(مانیتورینگ 
.  کارگران میباشد  تیسالم

پس از انجام راه حل هاي کنترلی می بایستی به نمونه : پایش غلظت گرد وغبار 
برداري از هواي محیط کار پرداخت تا از طریق نتایج بدست آمده از نمونه 

در شکل زیر پمپ نمونه (برداري مطمئن بود که گرد وغبار درحدایمن می باشد 
)برداري به بدن کارگر وصل شده است

 



بررسی سابقه پزشکی شاغل ، . معاینات بدو استخدام : پایش سالمتی کارگران
معاینات فیزیکی با تاکید ویژه روي دستگاه تنفسی باشد 

اگر سل ریوي یا هر بیماري دیگر . عکسبرداري قفسه سینه حتماً انجام شود  
ظرفیت  VCشامل (واسپیرومتري نیز انجام شود . ریوي درفرد بوده مشخص شود

.  است) حجم بازده قوي در ثانیه اول FEV1حیاتی ،
سالیانه معاینات بالینی و اسپیرومتري انجام میشود وهر سه : معاینات دوره اي 

.سال یکبار عکس رادیوگرافی از قفسه سینه بعمل می آید 



عوارض سیلیس ، عالیم  در رمورد  کارگران می بایستی: آموزش کارگران  -
آموزش     …بیماري و طریقه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردي و

ببینند                          
 

به کارگران آموزش داده شود تا پس از کار با دستگاههاي مکنده لباس کار   -
.  خود را تمیز کنند 

. پس از اتمام کار دوش بگیرند -

 

 



کشیدن سیگار نبایستی درمحیط  ( شستن دستها قبل از غذا و کشیدن سیگار 
آلوده به سیلیس انجام شود چون کارگر براي این کار بایستی ماسک تنفسی  

. )را کنار بزند 
به کارگران باید هشدار داد که سیگار کشیدن عامل تشدید کننده و تسریع  

. باشندبخصوص اگر درمواجهه با سیلیکا  خواهد بود کننده مشکالت تنفسی



باالخره آخرین راه چاره در برابر خطرات سیلیس استفاده از ماسکهاي تنفسی  

که اوالً می بایستی ماسک تنفسی مناسب تهیه شود وثانیاً نظارت کافی  . میباشد 

استفاده  ) این روش پس از اقدامات فنی مهندسی ( براستفاده از ماسکها به عمل  آید 

خواهد شد  



         زیاد می باشدمی بایستی از وسایلخیلی در محیط کاري که گرد وغبار    
حفاظت کامل استفاده کرد



گرد وغبارسیلیس وارد چشم بشود   اگر:ایجاد ایستگاه شستشوي چشم       
چشمهایتان را نمالید بلکه آنهارا با مقدار زیاد آب شستشو دهید            

)همانند شکل زیر(



سیلیسانواع روشهاي کنترل 
ز -1 ک ر م ز  ا ز  ی ر گ ک  ش خ ي  ا ه ه  د ن ن ک ي  ر و آ ع  م ي (ج ر و آ ع  م ج

ن و ل ک ی س ه  د ن ن )ک

ی-2 ن ی ش ن ه  ت ي  ا ه ک ق ا ط ا

ا -3 ه ه  د ن ن ک ي  ر و آ ع  م ري ج ت

ي-3-1 ر پ س ا ج  ر ب ا  ی ه  ظ ف ح م

ز -3-2 ک ر م ز  ا ز  ی ر گ ر  ت ي  ا ه ه  د ن ن ک ي  ر و آ ع  م ج

ی-4 ک ی م ا ن ی د ر  ت ي  ا ه ه  د ن ه د ب  و س ر

ي-5 ر و ت ن ا و

ک -6 ی ر ب ا ف ي  ا ه ی ف ا ص

ک-7 ی ت ا ت س و ر ت ک ل ا ه  د ن ه د ب  و س ن  ر ا م ی س ر  د



  بیماري سیلیکوزیس زمینه ابتال به بیماري هاي دیگر را فراهم می سازد از جمله:

 آرتریت روماتویید

  نارسایی کلیه

  لوپوس

   بیماریهاي اسکلتی

 اسکلرو درمی و...



    

             

چند نکته در رابطه 
با سیلیس       

میکرون  5تا  0/5جهت ایجاد بیماري سیلیکوزیس باید اندازه ذرات سیلیس بین  -1
.میکرون در قسمت فوقانی دستگاه تنفس تصفیه میشود  10ذرات بزرگتر از . باشد

میکرون، با چشم دیده  نمی شوند بنابراین  1اندازه ذرات سیلیس کمتر از  -2
. اینگونه ذرات بسیار خطرناك هستند 

عدد باشد ، محیط را  135اگر تعداد ذرات سیلیس دریک میلی لیتر هوا بیشتر از  -  3
.خطرناك تلقی کنید 

. عدد در یک میلی لیتر است 15تا  2تعداد ذرات سیلیس آزاد در هوا ي شهرها  -4



سل ریوي عارضه کالسیک و شناخته شده سیلیکوز می باشد به خصوص  
درسیلیکوزیس نوع تسریع شده و حاد 

سیلیکوزیس +پیشرفت تغییرات رادیولوژي در یک زمان کوتاه را به حساب سل  
.  گذاشته ، مگر خالفش صادر شود 

سالیانه  به صورت  PPDدر صورت ابتال کارگران به سیلیکوزیس ، انجام تست   
.جهت تشخیص افراد مبتال به بیماري سل الزامی است 

 
در کارگران سیگار ي ،مبتال به بیماري  سیلیکوزیس ، ریسک سرطان ریه  

.  باالخواهد بود

نكتھ



عطا فرما آرامشیبه من  خدایا

دهم تغییرتوانم  نمیآنچه را  بپذیرمتا 

توانم میدهم آنچه را  تغییرتا  شهامتیو 

دو را اینتا بفهم تفاوت  درکیو                  
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