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السيلكيا المتبلورة

معلومات عامة لمساعدة المصالح التجارية )PCBUs( على إدارة مخاطر السيليكا 

المتبلورة في مكان العمل. 

ما هي السيليكا المتبلورة؟

السيليكا المتبلورة معدن يتكّون بصورة طبيعية في معظم أنواع الصخور والرمل والصلصال، 

ويتواجد في منتجات مختلفة كطوب البناء واإلسمنت والبالط واألحجار المرّكبة.

لقد ُوضعت قائمة أّولية تتضمن 100 مادة كيميائية ذات أولوية استناداً إلى مصادر وطنية 

ودولية، وُصنِّف معدن السيليكا المتبلورة  في المرتبة الثانية على هذه القائمة. 

Crystalline Silica - technical fact sheet اقرأ نشرتنا بعنوان

أين ُتستخدم السيليكا المتبلورة؟

السيليكا المتبلورة معدن شائع االستخدام جداً في تصنيع منتجات البناء ومواد التعمير. 

وُتستخدم المواد المصّنعة المحتوية على السيليكا، كاألحجار المرّكبة، لصنع مناضد المطابخ 

وأسطح شبابيك االستقبال. ويمكن أن يتعرض العمال للسيليكا المتبلورة أثناء أعمال البناء التي 

تستلزم الحفر ورفع األتربة أو حفر األنفاق عبر صخور تحتوي على مادة الكوارتز  كالصخور 

الطينية واألحجار الرملية.  

كيف يمكن أن ُتلحق السيليكا المتبلورة الضرر بالعمال؟ 

يشّكل غبار السيلكيا المتبلورة خطراً عند استنشاقها ودخولها إلى الرئتين. ويتطاير الغبار في 

الهواء في أغلب األحيان عند القيام بقّص أو حفر المواد أو المنتجات المحتوية على مادة 

السيليكا أو صقلها بالرمل في مكان العمل أو بسبب أي عمل يمكن أن ينشأ عنه تصاعد غبار 

دقيقة.  ويمكن أن تسبب السيليكا المتبلورة المشاكل الصحية التالية وفقاً لكمية الغبار التي 

يستنشقها العامل وفترة تعّرضه له:  

حار السليسّي )سليكوز( – وهو عبارة عن إصابة في الرئتين قد ينجم عنه ضيق شديد في 	  السُّ

التنفس غير قابل للعالج. وقد ينجم عن اإلصابات الشديدة بهذا الداء مضاعفات تؤدي إلى 

الوفاة. 
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سرطان الرئة	 

أمراض الكلى 	 

ويمكن عند وجود ضوابط مالئمة تقّلل من صدور الغبار المحمول في الهواء خفض مخاطر 

التعّرض لهذه المادة والحماية من المرض في مكان العمل. 

وسائل حماية نفسك وحماية عمالك.

ضع حداً لألعمال التي يصدر عنها غبار قدر اإلمكان	 

استخدم أنظمة مياه مخّمدة للغبار لخفض صدوره	 

استخدم أنظمة تهوئة تشفط الغبار وتزيله من مصدره. 	 

استخدم أنظمة لشفط الغبار ضمن األدوات المحمولة.	 

استخدم لوازم وقاية شخصية مالئمة ومصانة جيداً )كأقنعة التنّفس مثاًل(	 

إرشد عمالك ودّربهم على طريقة وضع أقنعة التنّفس واستخدامها وصيانتها بصورة صحيحة	 

تجنَّب استخدام الهواء المضغوط إلزالة الغبار الساكن أو تنظيفه	 

اتبع التعليمات والضوابط المذكورة في أوراق بيانات السالمة وملصقات المنتجات	 

أين أجد المزيد من المعلومات

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل عن السيليكا المتبلورة على صفحتنا تحت عنوان  

hazardous chemicals

ُترجمت نشرة المعلومات هذه إلى اللغة العربية )Arabic(، والصينية )Chinese( والفيتنامية 

 .)Vietnamese(
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