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  45از  1 صفحه          

   :مقدمه

شات بالست جهت زدودن انواع اکسیدهاي فلزي و ایجاد یـک سـطح مناسـب جهـت     /فرایند سند بالست 

ایـن عملیـات امـروزه بـه طـور       .انجام عملیات رنگکاري و پوشش فلزات امري الزم و اجتناب ناپـذیر اسـت  

  .  ن انجام  می گیرندگسترده اي جهت زنگار زدایی از سطوح مختلف و با استفاده از روشها و مواد گوناگو

جهـت   و حاللهـا  مناسبی به جاي به عنوان جایگزین  شات بالست/توسط سند بالستعملیات زنگارزدایی 

،بـاقی مانـده هـاي    )زنگ زدگی(موادي از قبیل رنگ،آلودگی،خوردگی .حذف مواد از روي سطوح می باشد 

برخی چند منظوره و برخی تک منظوره چندین نوع ماده ساییده وجود دارد  .از این دست هستند...کربن و

  هستند

  

  

  

 

 

  

  

 

رؤساي محترم /ها ا مدیریتباشد، لذ مجموعه تهیه شده در مرحله بازنگري صفر می
HSE پس از اجراي این دستورالعمل درصنعت نفت و در راستاي بهبود توانند  می
 HSEپیشنهادات اصالحی خود را از طریق مدیران هاي بهداشتی،  ها و برنامه روش

اقدامات . وزارت نفت ارسال نمایند HSEهاي اصلی ذیربط به اداره کل  شرکت
ي آتی مدنظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در این اصالحی مرتبط در بازنگر

  .قسمت درج خواهد شد
  الزم است موارد مطروحه در این مجموعه بصورت حداقل الزامات 

 .در نظر گرفته شود
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  هدف . 1

استانداردهاي ایمنی و بهداشتی این بخش جهت حفاظـت از سـالمتی و جلـوگیري از آسـیب بـه پرسـنل       

  .شاغل در عملیات زنگارزدایی و دیگر کارگران درگیر می باشد

  .کنترل گردوغباراتی  که در طی زنگاردایی منتشر می گردد -

 مودن حجم هواي تمیز براي پرسنلفراهم ن -

 محافظت پرسنل از صدمات ناشی از ذرات یا تجهیزات متحرك -

 جلوگیري از ایجاد گردو غبار در محیط زیست و آلودگی آب و خاك و هوا -

  

  دامنه کاربرد. 2

هاي وزارت نفت شامل چهار شـرکت اصـلی، شـرکتهاي     این دستورالعمل براي استفاده در کلیه زیرمجموعه

   .و تابعه و نیز عملیات پیمانکاري تدوین گردیده است فرعی

این دستورالعمل در تمامی عملیاتی که مواد ساینده در آن توسط فشار هیدرولیک یا پنوماتیک یـا نیـروي   

این متن براي زنگارزدایی توسـط بخـار یـا تمیـز کـاري      . گریز از مرکز استفاده می شوند، قابل کاربرد است

  .ي تمیزکاري هیدرولیک که بدون مواد ساینده انجام می شود، کاربردي نداردتوسط بخار یا روشها
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6. National Institute for Occupational Safety and Health , US Department of 
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  ها مسئولیت. 4

  خالصه اي از مسئولیت هاي پیمانکار در قبال سیستمهاي قابل حمل

  الزامات قانونی. 4-1

قـوانین مصـوب ایمنـی و    . قانونهاي مصوب فعلی به ارزیابی ایمنی و بهداشت محـیط کـار تاکیـد دارد   

 بهداشت مربوطه شامل 

  )HSW-OSHA Act 1974(ایمنی و بهداشت کار   - 1

  1992ی و بهداشت کار ضوابط مدیریت ایمن - 2

  1989ضوابط مخازن گاز قابل حمل و سیستم هاي تحت فشار  - 3

  1992فراهم سازي و استفاده از تجهیزات کار  - 4

بهداشتی و ,کنترلی الزم جهت حذف و یا کنترل مخاطرات ایمنی    هدف از ارزیابی ریسک تعیین اقدامات

    .زیست محیطی است

تقال هوا،شلنگ بالست و سایر تجهیزات کمکی بـه هـم مـرتبط مـی     مخزن بالستینگ،شلنگ ان کمپرسور ،

،مخزن،شلنگ ها و دریافت کننده هاي هـوا را  انپیمانکار معموال .می باشندشوند یا قسمتی از یک سیستم 

  . ازمنابع متفاوتی اجاره می کنند و آنها را درمحل کار سوار می کنند

  وظایف مالکان  . 4-2

اسـتانداردهاي ارائــه شــده در  . تی مناســب طراحــی و سـاخته شــده باشــند مخـازن و تجهیــزات آن بایسـ  

  زیر،استانداردهاي مناسبی براي تولید مخازن بالستینگ هستند 
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1 – BS 516:1992  مشخص براي تجهیزان دریافت هوایی فوالدهاي جوشکاري  

2- ASME 7111  1980که لوله ها و بویلر هاي تحت فشار  

3-BS 5500:1997  لوله هاي تحت فشار جوشکاري بدون آتشخاص براي  

  

  شرح اقدامات. 5

  شات بالست/آشنايي با فرآيند سند بالست.١-٥

  انواع فرايندهاي سند بالست و شات بالست.  ١-١-٥

 )Abrasive air Blasting(دمش هواي ساینده  -

 تمیزکننده خالء ساینده بازیافتی -

 )برقی(تمیزکاري توسط ابزارهاي صنعتی  -

 یشی مرطوبتمیزکاري سا -

 پاشیدن آب با فشار خیلی باال -

  سیستم هاي شات بالستینگ توسط ذرات فلزي -

 

 سیستمهاي شات بالستینگ توسط ذرات فلزي  

این سیستمها براي آماده سازي سطوح فلزي تانکهاي ذخیره سازي و بدنه کشتی،کناره ها و عرشه کشـتی  

شینهاي دمش ساینده بازیافتنی ذرات فلز را بـراي  این ما. مورد استفاده قرار می گیرند ،کاريقبل از روکش 

 و ارتقـا  بهبـود  .می گیرندمورد استفاده قرار سطح فلز و ارتقا کیفیت پرداخت  اثرات زیست محیطیکاهش 

د تا در جاهایی که غیر قابل دسترس بودند، نسانتریفوژي اجازه می ده شچرخسیستم هاي در تکنولوژي 

محیطی و قابلیتهاي جدید این ماشینها یک محرك قـوي  زیست مالحظات . از این سیستم بهره مند شوند

  .ذخیره سازي و صنایع پتروشیمی می باشد مخازن کشتی، صنایع براي استفاده از آنها در 
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  اثرات زیست محیطیکاهش   

   .شوند محکمآب بندي و  یخوب می بایستی  به دهانه در تماس با سطحی که باید تمیز شوند  -

باشد تا ذرات ریز را با مکش جمـع آوري  ) فشار منفی(باید داراي یک سیستم مکنده  این سیستم -

 .کند

 . کاهش صداي منتشره،محیط کاري ایمنی را فراهم می سازد -

 .سیستمهاي جدید باعث جلوگیري از هدر رفتن مواد ساینده می شوند -

  

 کاهش الزامات و هزینه هاي کاري  

  :برخی از این فاکتورها عبارتند از اري را کاهش می دهند ،این سیستمها الزامات و هزینه هاي ک

  به سایر افراد اجازه می دهد تا به طور همزمان در همان محل کار کنند  -

 نیاز به نیروي انسانی براي هر دستگاه فقط یک تا دو نفر می باشد -

 کاهش غرامتهاي پرداختی به افراد مواجه با مواد این دستگاه  -

 افت و زباله ها کاهش هزینه هاي نظ -

 زمان مصرفی کمتر براي کار و دفعات چرخش سریعتر -

  

 بهبود کیفیت پرداخت کاري  

با استفاده از سیستمی که از ذرات فلـزي پرتـا ب آنهـا یـا هـر دو اسـتفاده مـی کند،سیسـتمهاي          -

Blastrac می توانند مطابق با خواسته هاي شغل و وضعیتهاي آن متناسب شوند .  

عملیات پرداخت به صـورت یکنواخـت در روي سـطوح انجـام     ار کار می کند سیستم با شدت پاید -

 .میشوند

 . آماده سازي یکنواخت سطوح،حجم رنگ مصرفی براي پوشش را نیز یکنواخت می نماید -
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 تکنولوژي سیستم شات بالست با ذرات فلزي  

ساینده فلزي و شـن   تکنولوژي شات بالست با ذرات فلزي توسط پرتاب ذرات فلزي ریز با مخلوطی از مواد

این نیروي زیاد پرتـابی توسـط نیـروي    . با سرعتی باال به سطحی است که تمیز کاري می شود) سنگریزه (

مـواد  . گریز از مرکز چرخشی چرخی است که پره هاي پارو مانند قابل تغییر داشته و سـرعت بـاالیی دارد  

در جهت قابـل تنظـیم و تعیـین شـده      ت کرده و باسرعت زیادکساینده در طول شعاع چرخشی پره ها حر

سپس ماده ساینده کمانه  همین که ماده ساینده با سطح برخورد کرد آنرا تمیز می کند،. برخورد می کنند

ماده سـاینده قابـل مصـرف مجـدد از      کرده و داخل اتاقکی می شود که مجدد مورد مصرف قرار می گیرد،

ه     . فاده می شودگرد و غبار و مواد اضافی جدا شده و  مجدد است جریان هوا گردو غبـار را توسـط شـلنگ ـب

  . جمع کننده گرد و غبار برده که از آنجا دور ریخته می شود

  

  آماده سازي سطح بتن  

و  سـطح بـرداري از بـتن   روشهاي آماده سازي سطوح می تواند شامل سایش توسط مـواد اسـیدي جهـت    

امل مهم در ماندگاري روکش گذاري و عـاملی  ماده سازي مناسب سطوح یک عآ. باشدمی سایش مکانیکی 

در ایـن بخـش روشـهاي رایـج امـاده سـازي       . می باشـد ) دوباره کاري ( کلیدي در پیشگیري از کار مجدد 

  . سطوح بتنی مورد بررسی قرار می گیرد

  

 شات بالستینگ  

مـی   کارهاي روکش گذاريجهت سایش مکانیکی بخصوص  شات بالستینگ یکی از روشهاي تمیز و سریع

ماننـد محوطـه   . همچنین می تواند براي سطوح حساس که خارج از دسترس هستند نیز به کـار رود . باشد

روشـهاي بـدون گـردو    از جمله . کار در اطراف ماشینهاي حساس هستند آماده سازي غذا یا اتاقهاي تمیز،

یشـتر وسـایل شـات    تکنولوژي چرخش بازیافتی ماده ساینده در ب. شات بالستینگ هستند روشهاي غبار  

وجـود  بالست که توسط تکنولوژي پرتاب ذرات فلزي یا سنگریزه با سرعت باال به سـطوح کـار مـی کننـد     
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این نیروي گریز از مرکز توسط پره هاي پارو مانندي است که روي چرخی وجود دارد که بـا سـرعت    .دارد

عت بـاال در جهـت از قبـل تعیـین     مواد ساینده در طول شعاع پره حرکت نموده و با سر. باالیی می چرخد

. مواد ساینده به اتاقک بازیافت کمانه کرده و در آنجا بازیافت مـی شـوند  . شده به سطوح برخورد می کنند

جریان هوا گردو غبار و مواد زاید را  ماده ساینده از گردو غبار جدا شده و جهت بازیافت استفاده می شوند،

  .به جمع کننده گرد و غبار می برد

  

 کات مهم جهت دستیابی به بهترین شات بالستینگن  

این مواد از سایندگی مناسـب سـطح    .باید از سطح مورد عملیات زدودمواد چسبنده یا مواد نرم را - 1

  .جلوگیري می کند

در . اگر کف توسط گریس یا روغن آغشته شده،ابتدا آنرا بوسیله شوینده هاي صنعتی تمیـز کنیـد   - 2

نشود،گرماي ایجاد شده در طی شـات بالسـت،روغن را در سـطح     صورتی که این تمیزکاري انجام

 .پخش می کند

 .دستگاه شات بالست روي سطوح مرطوب خوب کار نمی کند. مطمئن شوید سطح خشک است - 3

 .ابتدا یک منطقه کوچک را شات بالست کنید تا از نتیجه دلخواه مطمئن شوید - 4

 .الگوي پایداري در کل سطح داشته باشیدراه و روش را براي شات بالست از قبل تعیین کنید تا  - 5

ذرات ریزتـر  . در حد امکان از ریزترین ذرات فلزي استفاده کنید تا نتیجه دلخواه را بدسـت آوریـد   - 6

 .کیفیت بهتر و پوشش بهتري فراهم می کنند

سطح پرتاب را در ناودانی مربوطه پایش کنید،پر نگـه داشـتن نـاودانی در بدسـت آوردن بهتـرین       - 7

 .ش کمک می کندالگوي سای

 .سرعت ماشین را با توجه به نرمی یا سختی سطح بتن تنظیم کنید - 8

 اشتباهات رایج در شات بالستینگ  
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سطح شات بالست و برداشت بیش ن توقف ماشین با شیر کنترل باز،که می تواند باعث عمیق شد - 1

  . از اندازه سطوح می شود

 استفاده از ذرات با اندازه نامناسب - 2

 یباتبرداشت ناقص ترک - 3

که باعث مسـدود شـدن    سعی در برداشت مقادیر زیادي الیه در بار اول شات بالست کردن سطح - 4

 .و فیلترهاي خال می شود) محفظه ذرات ریز(ناودانی

 

 سیستم وکیوم سندبالست  

تماس کارگران سندبالست تحت کنتـرل قـرار   ) سبک(در حال حاضر در سیستم هاي سندبالست کوچک 

ن سیستم ها از یک سیستم خال دستی براي به دام انـداختن و دور کـردن گـردو    ای) 1شکل (گرفته است 

همچنین براي تماسهاي کمتر،سیستم هاي خال سندبالست . غبار از منطقه تنفسی کارگر استفاده می شود

  .می توانند به کارگر سندبالست،پیمانکاران کمک کند

  

  انواع دستگاههاي سند بالست و شات بالست.  ٢-١-٥

  .نشان داده شده است 2اع دستگاههاي سند بالست و شات بالست در پیوستانو

  

  مواد مورد استفاده در فرايند سند بالست و شات بالست. ٣-١-٥

به عنوان ساینده به کار رود با کیفیتهاي متفاوت از برنده هاي  است گستره فراوانی از مواد جامد که ممکن

ینها شامل دانه هاي معدنی حتـی مصـنوعی یـا طبیعـی از قبیـل      ا. عمیق تا پرداخت کاري نرم وجود دارد

هاي آلی از ه ذرات فلزي یا سنگریزه معموال از فوالد یا آهن ریخته گري شده سرد، و سایند سیلیکا یا لعل،

  .هستند قبیل چوب ذرت یا پوسته گردو
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خطـر  . محدود شـود  نها بایداز آذرات سیلیکا خطر بیشتري داشته و عموما تا جایی که امکان دارد استفاده 

 همینطور ساینده هـاي ارگانیـک قابـل احتـراق ممکـن     . بالقوه فوالد یا آهن حداقل در نظر گرفته می شود

  .شود مخلوط قابل انفجارباعث ایجاد یک شده و تبدیل به پودر ریز  است

ده ذرات ریز پالستیک را براي حذف مـواد از روي سـطوح اسـتفا   ): PMB(دمش ذرات پالستیکی  - 1

اگر ماده پالستیکی مورد استفاده خطرناك نباشد، مجدد بازیافت شـده و اسـتفاده مـی    . دنمی کن

اگر ماده پالستیکی مورد مصرف . این مزیتی است که هرگز در استفاده از حاللها وجود ندارد .شود

  . خطرناك باشد می بایست پس از مصرف دور ریخته شود

ت معدنی ماسه یکی از موثرترین مواد سایشی هسـتند زیـرا   ذرا: سندبالستینگ/ دانه هاي معدنی  - 2

اگرچه در اثر مخلوط شدن این ذرات با سـطحی کـه مـی    . کیفیت سختی و سایندگی خوبی دارند

سایند، جداسازي آنها را مشکل می سازد اگر این ذرات خطرناك نباشند مجدد مورد استفاده قرار 

 .دگرفته و در غیر این صورت دور ریخته می شون

استفاده از ذرات فلزي یکی دیگر از راههاي سایش است که عمومـا   :)SSS(استفاده از ذرات فلزي  - 3

بسـیار بـاداوم    ,براي کندن رنگ از سوي سطوح و آماده سازي به کار می رود آنها پودر نمی شـوند 

رات ذ. را به آسانی از ذرات رنگ توسط مغناطیس یا تفاوت وزنی جـدا کـرد  هانآ،و می توان هستند

. فلزي همچنین به آسانی با سطوح پوشش شده توسط مواد خطرناك یا سـمی آلـوده نمـی شـود    

SSS  تمام (تجهیزات حفاظت فردي کامل. انجام شود داراي استحکام کافی بهتر است در محفظه

 . مورد نیاز است) بدن

و  MEKاین ماده حاللهاي خطرناکی همچـون تولـوئن،زایلن،  ) BOSS(ذرات بی کربنات سدیم  - 4

استون را از فرایند کندن حذف می کند جداسازي از مواد کنده شده نسـبتا آسـان اسـت زیـرا در     

را  پرداخت سطح اینکار زمان . آب یا سود می تواند حل شود و از مواد در یک سانتریفوژ جدا شود

 .کاهش می دهد مواد شیمیایی نسبت به % 95تا 

5 -  
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ر سمی هستند و از طریق بیوزیستی  سطوح آلومینیـوم،  موادي غی: )گندم،نشاسته (دانه هاي آلی  - 6

این فرایند دوستدار محیط اسـت زیـرا از عوامـل بیولـوژیکی     . را  می زداید kelvarفایبرگالس و 

 .استفاده نموده است

  

  شات بالست/برنامه ريزي عمليات سند بالست. ٢-٥

  شناسايي خطرات  . ١-٢-٥

  ابع زیر می باشدعمده خطرات فرایندهاي فوق الذکر از من

 ساینده ها و سطوح پوشش گذاري روي موادي که انجام مـی شـود،باعث پراکنـده    : منابع گرد و غبار

 بایـد .شدن و خرد شدن در طی عملیات شده و گردو غبارهاي شامل ذرات قابل تنفس شکل می گیرد

بایسـتی مـد نظـر    ترکیبات و سمیت گرد و غبارهاي این منابع در ارزیابی پتانسیل خطرات بهداشـتی  

 .قرار گیرد

  پراکنده می شود آنبرداشته شده و گردوغبار سطح برداريسطحی که  در طی  :سطح برداريانواع 

 . اهمیت زیادي در ارزیابی ریسک ناشی از مخاطرات آن دارد

 روشهاي مرطوب تماس با گرد وغبار را کاهش مـی دهـد امـا قطـرات پراکنـده        :زنگارزدایی مرطوب

همچنـین از  .هوا را آلوده کرده و پتانسیل خطـر باشـد   است مانده هاي خشک شده ممکن شده و باقی

لحاظ زیست محیطی این روش اهمیت قابل توجهی در کنتـرل آلـودگی هـوا دارد ولـی باعـث ایجـاد       

  .فاضالب و آلودگی آب یا خاك می شود

 ی اپراتور دستگاه یا سـایر  غلظت گردو غبار قابل تنفس یا فیوم ها در منطقه تنفس: غلظت آلودگی ها

در این بین غلظت االینده هـاي سیلیسـی یـا فـزات داراي اثـرات      . کارگران بایستی زیر حد مجاز باشد

 .بهداشتی قابل توجه بسیار حائز اهمیت است

  سـاینده هـاي آلـی کـه قابـل احتراقنـد بایسـتی فقـط در         : استفاده از ساینده هاي قابل احتـراق

  .ار روند چون گرد و غبارهاي ریز تولیدي،پتانسیل حریق و انفجار دارندسیستمهاي اتوماتیک به ک
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در جایی که مخلوط گرد و غبار قابل احتراق یا انفجار وجـود دارد،سـاختار تجهیـزات شـامل سیسـتم      

در خصوص دمنـده هـا و سیسـتم      ANSIمطابق با استاندارد  باید  مکشی و تمام سیمهاي الکتریکی

ایجـاد  دودکـش و حـذف بخـار باشـند،نازل دمـش بایسـتی گـرد باشـد تـا از           مکشی براي گردو غبار،

  .الکتریسیته ساکن در آن پیشگیري شود

محفظـه   وجـود داشـته باشـد،    اسـت  در جایی که مخلوط گرد و غبار قابل اشـتعال یـا انفجـار ممکـن    

انفجـار در   خلیـه  تلوله ها و جمع آوري کننده گردو غبار بایستی با قسمت آزاد یا مناطق  ، زنگارزدایی

اصـول   این خصـوص بایـد  در  .وجود داشته باشد اطراف محوطه کاري،براي پیشگیري از فشار رها شده

  .رعایت شده باشد NFPAکلی 

  

  بهداشتي و آناليز مخاطرات ايمني. ٢-٢-٥

لیست زیر شامل عملیات عمومی است که ممکن است در هنگام تماس با سـیلیکاي کریسـتالی اجـرا     

  . دهاي کنترلی که در هر مورد می تواند تاثیر گذار باشدشود و مت

  

  کنترل ها  عملیات
استفاده در صنعت متالوژي و قالب هـاي کارگـاه   
ریخته گري،ریخته گري آهن و فوالد،گدازه هـاي  

  ذوب سنگ هاي معدنی

ــی    ــعی،تهویه ترقیقــ ــی موضــ ــه مکشــ تهویــ
عمومی،مرطوب سازي فرایند،تجهیزات حفاظـت  

  فردي
ر کارخانه فایبرگالس براي عایق بنـدي  استفاده د

  فیبرهاي استحکامیالکتریکی،تصفیه شیمیایی و 
   تهویه مکشی  موضعی،

  
  تهویه ترقیقی عمومی،تجهیزات حفاظت فردي

ــی      آزاد  شدن از تخلیص شن در تولید کوارتز ــه مکشــ ــازي فرایند،تهویــ ــور ســ محصــ
  موضعی،پاشیدن آب،تجهیزات حفاظت فردي

سرامیک،اسـتفاده بـه عنـوان     استفاده در صـنایع 
ساینده در پودر ها و صابون هاي بـراق کننـده و   
  شوینده  براق کننده فلزي و کارهاي سندبالست

ــی    ــعی،تهویه ترقیقــ ــی موضــ ــه مکشــ تهویــ
  عمومی،تجهیزات خفاظت فردي

ــی      استفاده در فرایند تولید کوارتز مصنوعی ــه مکشــ ــازي فرایند،تهویــ ــور ســ محصــ
  زات حفاظت فرديموضعی،تهویه ترقیقی،تجهی
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استفاده در تولید محصوالت ساختمانی،اسـتفاده  
ــواص     ــراي خ ــی ب ــزات الکتریک ــد تجهی در تولی

  پیزوالکتریک

ــوب   ــی موضــعی،تهویه ترقیقی،مرط ــه مکش تهوی
  سازي فرایند،تجهیزات حفاظت فردي

استفاده در درجه بنـدي و طبقـه بنـدي کـوارتز     
  الکتریکی و نوري

  یقی عمومیتهویه مکشی موضعی،تهویه ترق

 ياستفاده در فرایندهاي متنوعی مانند رقیق ساز
در صـنایع شـیمیایی    آستر برج هاي اسید، رنگ،

ترکیبات دندان سازي،در موتورهاي موشک هـا و  
  فضاپیماها،زبر سازي صفحات لیتوگرافی

ــعی،تهویه ترقیــــق     ــی موضــ ــه مکشــ تهویــ
  عمومی،تجهیزات حفاظت فردي

رانیـت و مـواد   آزاد شدن در طی فرایند تولیـد گ 
  مشابه

ــی    ــعی،تهویه ترقیقــ ــی موضــ ــه مکشــ تهویــ
عمومی،مرطـــوب ســـازي فراینـــد و تجهیـــزات 

  حفاظت فردي
  

 کنترل تماس هاي گرد و غبار شن پاشی دیوار خشک  

  مخاطرات   

کارگران ساختمانی که دیواره هاي پیش ساخته گچی را پرداخت می کنند  اغلـب در معـرض غلظـت    

ایـن دیـواره هـا از اجـزا     . و در بعضی موارد سیلیکاي قابل استنشـاق هسـتند  هاي باالیی از گردو غبار 

بعضی از اینها با درجات متفـاوت بـا    ) گچ،سیلیکا، تالک،کربنات سدیم،میکا ،( بسیاري ساخته شده اند 

در طـول زمـان تـنفس گـردو غبـار ناشـی از       . گلو و دستگاه تنفسی رابطـه دارنـد   تحریک چشم،بینی ،

ر رفتــه در ایــن دیـواره هــا ممکــن اسـت ســبب گلــودرد مـزمن و تحریــک راههــاي    ترکیبـات بــه کـا  

سـیگاري هـا و کـارگران بـا عارضـه هـاي       . هوایی،سرفه،خلط و مشکالت تنفسی مشابه به آسم گردنـد 

وقتـی سـیلیکا   . سینوسی و تنفسی ممکن است حتی در معرض مشکالت حادتر بهداشتی قـرار گیرنـد  

ن است  با ریسک هاي باالتري از سیلیکوزیس و سـرطان ریـه قـرار    وجود دارد همچنین کارگران ممک

  . گیرند

  کنترل ها  
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در خصوص پرداخت کنندگان دیواره ها نشان داده کـه     NIOSHیک ارزیابی خطرات سالمتی اخیر 

 OSHAدر گردو غبار کلی تعیین شـده توسـط   ) میلی گرم بر مترمکعب  15(برابر مقدار مجاز  10با 

گـرم بـر    میلـی  5(بـراي گردوغبـار قابـل تـنفس      OSHAهمچنین مقـدار مجـاز   . ددر تماس هستن

میکـرون   10منظـور ذرات زیـر   (نفوذ کننـد ذرات ریزي که می توانند تا عمق ریـه هـا   .است)مترمکعب

کارخانه هاي ساخت این دیواره ها دریافته انـد کـه   . از حد مجاز  بیشتر است در این فعالیتهانیز )است

. ان با مقادیر زیـادي گـردو غبـار در طـی پرداخـت ایـن دیـواره هـا مواجـه باشـند          است کارگر نممک

NIOSH   کارخانه را مطالعه کرده که به کارگران اخطار کرده اند که از تولید  5برگه اطالعات ایمنی

ه   4. گردوغبار اجتناب کنند و از تجهیزات تنفسی در هنگام کار استفاده نمایند برگه اطالعات ایمنی ـب

رگران ساختمانی توصیه کرده که از پرداخت کاري مرطوب تا جایی که امکان دارد استفاده کننـد و  کا

  .پنجمی گفته که گردوغبارها را به کمک تهویه مکشی،خارج کنند

از پرداخت مرطوب معمـوال  . به هر حال به ندرت از این راهنماها درشرایط حقیقی کار پیروي می شود

پرداخـت مرطـوب   . زم براي خشک کردن و پرداخت نهایی،اجتنـاب مـی شـود   به دالیلی مانند زمان ال

   .براي حفاظت از تجهیزات و لوازم استفاده می شودبیشتر  معموال به جاي کاهش مواجه کارگران

 سیستم هاي پرداخت خالء  

چندین سیستم از نظر وزنی سبک براي کنترل مواجه کارگران پرداخت کننده  دیواره ها فروخته مـی  

ه دام انـداختن و حـذف         ).  1شکل شماره . (ودش این سیستم ها از مکنـده هـاي قابـل حمـل بـراي ـب

تعـدادي از ایـن    NIOSH،1994در سـال  . گردوغبار ها قبل از تماس کارگر با آنها استفاده می کنند

ا این دستگاهه. سیستمها را مطالعه کرده اند و به نتایج جالبی در خصوص این سیستم دست یافته اند

اگر کنتـرل هـاي مهندسـی گردوغبـار کامـل      . درصد کاهش دادند 97.5تا  80گردو غبار را به میزان 

 OSHAدرصد کاهش دهد،کارگران ساختمانی با مقدار پایینتري از حد مجاز مواجـه   90تماس را تا 

  . تماس خواهند بود
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ي مخصـوص بـه خـود را    براي خارج کردن گرد و غبارها هر کدام از این کنترلهاي جدیـد، ویژگـی هـا   

ه    . دارند که هر دو گروه حرفه اي هاي پرداخت دیواره و انواع خـانگی را جـذب مـی کنـد     بـه عـالوه ـب

منظور کاهش تماس،سیستم پرداخت خال به کارگران،پیمانکاران و مالکان را از راه هاي دیگري کمـک  

میـز تر،قبـل و بعـد از    کاهش چشم گیر گردوغبار معلق در هوا منجر بـه یـک محـیط کـار ت    . می کند

براي کارگران محیط کار تمیز بسیار راحتت تر است، کاهش تحریکات چشـم هـا و   . پرداخت می گردد

  . گلو،بینی و نیاز کمتر به استفاده از تجهیزات تنفسی

براي پیمانکاران،یک کارگر راحت بهـره وري بیشـتري دارد،کمتـر غیبـت مـی کنـد و بـه زمـان هـاي          

ه    . دستیابی به هواي تازه نیاز دارد استراحت کمتري براي صرفه جویی و کاهش الزامات نظـارتی کـه ـب

  . دلیل استفاده کمتر از تجهیزات تنفسی از پیمانکاران به مالک ساختمان منتقل می شود

سایر کاهش هزینه ها از یک محیط تمیز تر ناشـی مـی شـوند ماننـد کثیفـی کمتر،زمـان تمیزکـاري        

  . اشی کردن کمتر زمین هاي لکه دار یا فرش هاکمتر،تعمیر یا دوباره نق

پیشنهاد می کند که به راحتی با تغییر پرداخت دسـتی بـه پرداخـت توسـط      NIOSHنتایج مطالعه 

میـزان گردوغبـار تنفسـی بسـیار     ) ابزاري که بین کارگر و سطح کاري فاصله ایجاد مـی کنـد   (تیرك 

ر را افزایش می دهد که خود میـزان گردوغبـار   کاهش می یابد زیرا تیرك فضاي بین کارگر و سطح کا

  . نزدیک به بینی  و دهان کارگر را کاهش می دهد

  
 

٤-٥ .HSE شات بالست/در عمليات سند بالست  

  )sand blasting(روشهاي ایمنی  و تهویه در عملیات زنگارزدایی . 5-4-1

  انتخاب ساینده و تجهیزات  

ت داراي مزایایی در تولید کیفیت کاري دلخواه هسـتند و انتخـاب   هر نوع از ساینده ها و هر نوع از تجهیزا

بنابراین هیچ قاعده یا قـانون خاصـی در ایـن اسـتاندارد     . آنها بستگی به نیازمندي ها و ویژگی کاربرد دارد

بـا تجهیـزات طراحـی شـده مناسـب و      . براي انتخاب یک ساینده ویژه یا تجهیزات مخصوص وجود نـدارد 
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به هر  .انجام دادایمن ن عملیات کاري را هداري تمامی ابزار ساینده و تجهیزات می تواعملیات درست و نگ

  .حال ساینده ها حداقل خطري که دارند بایستی مورد توجه قرار گیرد

  روشهاي کاري و ایمنی عمومی  

مـی  گردوغبار نبایستی  روي سطوح کف یا لبه هاي بیرونی محفظه زنگارزدایی تجمـع یابـد و ذرات غبـار    

  .بایست توسط تمیز کننده مکشی تمیز شوند

در راهروها و راه هاي عبوري بایستی از هر گونه ذرات فلزي یا مواد ساینده مشابه که خطر لیـز خـوردن را   

  .موجب شود،تمیز نگه داشته شود

  . نازل تمیز کاري بایستی مجهز به شیر عملیاتی باشد که به طور دستی باز نگه داشته شود

  .رنده براي نازل در زمانی که استفاده نمی شود تعبیه شودیک نگهدا

  

براي کاهش سیلیکا درمحیط کار وجلوگیري از فوت کارگران به علـت    NIOSHدستور العمل 

  :شامل موارد زیر می باشد بیماري سیلیکوزیس ابتال به 

در آن وجـود داشـته    جایگزین کردن استفاده از سیلیکا و شن ماسه با سایر موادي که یک درصـد سـیلیکا  

خطر ابتال به کارگرانی که از سیلیکا در عملیات بالستینگ استفاده میکنند بسـیار باالسـت و کنتـرل    .باشد

به بعد  1974پیشنهاد کرده که از سال   NIOSHبراي این منظور سازمان  .آن هم مشکل به نظر میرسد

  . د ممنوع می باشدمصرف موادي که داراي سیلیکا وماسه بیشتر از یک درصد هستن

 NIOSHبراي کنترل عوارض بیماریهاي مربوط به سیلیس از سیستم تهویه موضعی وعمومی طبق متـد   .1

  .استفاده شود 7500,7602

استفاده از روشهاي کاهش آلودگی مانند تعمیر ونگهداري به موقع ماشین آالت ،تمیز کردن ادوات وسـایل   .2

ماشینهاي تمیـز کننـده در کارگاههـاي    .کاهش پراکندگی سیلیس مربوطه،استفاده از کابینتهاي بسته براي

افـرادي کـه بـا سـیلیس کـار میکننـد بایـد از        .که عملیات بلستینگ انجام میشود بایـد بکـار گرفتـه شـود    

اطاقهاي بالستینگ بایـد داراي سیسـتم تهویـه    .مناسب این کار استفاده نمایند PPE پوششهاي مناسب و
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نیز لحاظ شود ضمنا تمامی افراد با وجود سیستم تهویه باید از وسایل حفاظت مناسب بوده وروشنایی الزم 

هیچ گونه درز وشکافی در دیواره وسقف این اتاقها نبایـد  .در حین کار استفاده نمایند  PPEفردي مناسب 

اسـتفاده مجـدد از سـیلیکاي مصـرف      .وجود داشته وسیستم تهویه نیز کارایی وربایش الزم را داشته باشد

سیلیس مصرف شده می بایست .ده با توجه به این که ابعاد ذرات آن کوچکتر شده است توصیه نمیشود ش

  .با احتیاط جمع آوري وبه محل مناسب جهت دفن فرستاده شود

تمامی افرادي که با سیلیس سـروکار دارنـد   .رعایت موارد بهداشتی حین کار وهر چه در معرض بودن کمتر .3

خود را  کامال با آب وصابون بشویند و در حین کار هـر گونـه خـوردن ،آشـامیدن      باید قبل از غذا دستهاي

کارگران باید پس از اتمام روزانه کار حمام کـرده وسـپس بـا لباسـهاي پـاك      .وسیگار کشیدن ممنوع است

  .خودروهاي این افراد نیز باید در محل دورتري از محوطه عملیات پارك شود.محل کار خود را ترك نمایند

استفاده از لباسـهاي بالسـتینگ در منـزل یـا     -ستفاده از لباسهاي یکبار مصرف وقابل شستشو درمحل کارا .4

 محل کار به هیچ عنوان جایز نیست 

دوش گرفتن روزانه بعد از اتمام کار وتعویض لباس بعد از ترك محل کار بدین معنی که از انتقال آلـودگی   .5

 .جلوگیري شود.. به منزل ،خودرو و

ه      -از ماسکهاي تنفسی مناسب تایید شده توسط مراکز مجاز استفاده اسـتفاده از وسـایل حفاظـت فـردي ـب

 .تنهایی براي عملیات بالستینگ کافی نیست وباید از تهویه مناسب نیز بهره گرفت

  آموزش نحوه کار درست با ابزار وسایل درحین کار  

 استفاده درست  از ماسک ووسایل حفاظت فردي  

 زانه از وسایل وادوات کاربازرسی مرتب رو  

 آزمایش صحت وسایل حفاظت فردي  

  بازرسی نگهداري  وتعمیر درست وسایل 

 انبار داري ایمن  سیلیس  

 PPE باید داراي استاندارد الزم باشند. 



  

  45از  17 صفحه          

  معاینات منظم دوره اي براي کارگران وافراد در معرض سیلیکا.6 

  سالآزمایشات قبل از استخدام ودوره اي حداقل هر سه  

 افراد مشکوك بالفاصله به مراکز درمانی اعزام شوند  

      بررسی سوابق شغلی ومدارك پزشکی کارکنـان ونیـز بیماریهـاي ریـوي

  پرسنل

 اسپیرومتري ورادیولوژي وآزمایشات خون  

 بررسی بیماري سل در این افراد 

  .نصب تابلوهاي هشداردهنده وبهداشتی درمحلهایی که افراد در معرض سیلیس هستند .7

  آموزش مداوم به کارگران در مورد شناخت عالیم ،نشانه ها وعوارض مربوط به سیلیکا .8

         اطالع رسـانی در مـورد خطـرات بـالقوه وبیمـاري سـیلیکوزیس ونحـوه

  پیشگیري از این بیماري

 به پرسنل داده شود ... آمار افراد مبتال به سیلیکوزیس سل و 

  س در محل کار نصب دستور العمل ونحوه کار ایمن با سیلی 

  استفاده ازMSDS      در محل کار و آموزش به کـارگران درمـورد نحـوه

  استفاده آن

 برگزاري کارگاههاي آموزشی  

 نحوه گزارش موارد مشکوك اقدامات کنترلی وپیشگیرانه 

  گزارش سریع موارد مشکوك ابتال به سیلیکوزیس وبیماریهاي مربوطه به مراکز درمانی .9

با سیلیس چون با سیستم هواي فشرده کار میکنند باید موارد زیـر در آنهـا   وسایل وتجهیزات کار  .10

 رعایت شود 

 از مراکز بازرسی فنی براي مخازن تحت فشار           CERTIFICATEداشتن گواهی سالمت فنی  .11

  بررسی تمامی رابطها وبستها قبل از شروع بکا .12
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  استفاده از سیستم قطع کن خودکار در نازل پاشنده سیلیس .13

 سالم بودن تمامی گیجها ومانومتر ها  .14

 مخزن سیلیس باید سالم بوده وعاري از هرگونه خوردگی ،پوسیدگی باشد  .15

  .نحوه ریختن سیلیس داخل مخزن کامال خودکار بوده ودستی نباشد .16

ذرات آهن لعاب –به جاي سیلیس می توان از از ساینده هاي دیگر مانند گرانول اکسید آلومینیوم  .17

  .وذرات سنباده استفاده نمود  malleableچدن  ذرات–دار 

قطعاتی که خیلی بزرگ نیستند  وامکان جابجایی آنها مقدور است را باید در داخل سالن محصور  .18

  .سند بالست نمود

سالن بایستی  به نحوي باشد که  رانش هوا از سمت باال به پـایین انجـام شـود بـدین معنـی کـه        .19

شد تا باعث فشار منفی کمی در سالن سند بالست گردد تا هـواي  ضریب خروجی هوا به میزانی با

در کف سالن ویا دو .تازه بتواند از باال وارد سالن شده وآلودگی از منافذ سالن به بیرون انتشار نیابد

طرف دیوار سالن درمحاذي کف که در مسیر هواي خروجی به هواي آزاد است جریان هواي آلوده 

پارچه اي یا از سیلیکون  یا رسوب دهنده هاي الکترو استاتیک عبـور یابـد    باید از فیلتر هاي موثر

تا مواد ساینده گرفته شود وبراي استفاده مجدد در مخزنی که در زیر سالن سند بالست قرار داده 

  .میشود جمع آوري گردد

دوده  محلهایی که تاسیسات ثابت مانند بویلر ها مخازن سوخت ویا لولـه کشـی هـا قـرار دارد محـ      .20

  .سند بالست کاري بایستی با اسکلت بندي وچادر کشی محصور گردد

اپراتور سند بالست کار بایستی مجهز به وسایل حفاظت فردي شامل کاله خـود مخصـوص سـند     .21

لباس کار با پیش بند مقاوم، چکمه الستیکی و دسـتکش سـاق بلنـد    ،air line helmetبالست 

  .باشد

شیلنگ هوا رسانی کاله سـند بالسـت کـار    .اختیار فرد دیگري باشد کاله سند بالست کار نباید در .22

متر مکعب دردقیقه %17بایستی به منبع هواي سالمی متصل شود که دبی هوا رسانی آن کمتر از 
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هواي مذکور بایستی توسط فیلتر مناسبی که بـدون کـاهش اکسـیژن هـوا بتوانـد رطوبـت       .نباشد

ونه گازهاي سمی که از کمپرسور هواتولید میشود ماننـد  ،دوده هاي روغنی ،ذرات وغبارات به هرگ

co-co2    اکسید هاي فلزي گوگرد یا نیتروژن دار را جذب نماید توصیه میشود در هواي تنفسـی

کربن دیوکسـید وجـود داشـته     1000PPMکربن منوکسید و بیش از   PPM 50نباید بیش از 

  .باشد

وسایل وسیستم هاي تهویه و وسایل حفاظت فردي مراقبتهاي دوره اي براي نگهداري تجهیزات و  .23

ساالنه   AIR BLAST CHAMBERبعمل آید و مخازن تحت فشار کمپرسور و مخلوط کن 

ساعت کار سـند بالسـت کـار در شـبانه رور بایـد      .بکبار تحت فشار تست هیدورستاتیک واقع شود

در داخل سـالن سـند بالسـت    دقیقه بطور مداوم  40ساعت بوده واپراتور نباید بیش از  8کمتر از 

کار نماید و در مدتی که به تناوب سندبالست کار در سالن کار مینماید  به توسط شخص دیگـري  

توزیع نور مناسب در سالن  وسیسـتم ارتبـاط   .که در خارج از سالن  باشد مورد مراقبت قرار میگرد

ه جهـت تـامین روشـنایی    در صورتیک.تلفنی یا صوتی بین مراقب و فرد سند بالست کار الزامیست

ولت استفاده نمود براي جلوگري از خطر برق گرفتگـی افـراد الزم اسـت     50نتوان از فشار برق تا 

  .مقررات ایمنی استفاده از ولتاژ وسیستم ارتینگ براي وسایل الکتریکی لحاظ شود

وي در افرادي که در نزدیک سالن سند بالست می باشند وافراد دیگـري کـه در محلهـایی بـه نحـ      .24

معرض استنشاق غبارات ناشی از سند بالست کاري قرار دارند بایسـتی از فیلتـر تنفسـی مناسـب     

  .استفاده نمایند

از ریه ها واسپیرومتري براي سند بالست کاران سالی یکبار   X-RAYازمایشهاي پزشکی شامل  .25

می دال بـر بیمـاري   الزامیست بایستی در پرونده پزشکی آنها نتایج ثبت شود ودر صورت بروز عالی

  .شغلی کار آنان بایستی عوض شود
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ه   .26 به منظور جلوگیري از عوارض ناشی از الکتریسیته ساکن هنگام عبور مواد ساینده از لوله رابط ـب

نازل ،جریان ایجاد شده توسط سیم ارت بایستی به زمین منتقل شود تا از ترکیدن لولـه رابـط یـا    

  .ار جلوگیري شودایجاد شوك الکتریکی به سند بالست ک

پس از پایان کار در هرشیفت سند بالست کار بایستی وسایل حفاظت فردي خود را تمیز نموده و  .27

براي شیفت بعد آماده در قفسه مربوط به خود قرار دهد تـا پـس از اسـتحمام و تعـویض لبـاس از      

  .خود رفع آلودگی نموده باشد

  .داربستها واستفاده از کمربند ایمنی الزامیستدر صورت انجام کار در ارتفاع مقررات مربوط به  .28

مدیر واحد بایستی شخصی را جهت نظارت بر کار کارگاههاي سند بالست تعیین نماید تا مقررات  .29

  .فوق را کنترل نماید

شخص مذکور قبل از شروع کار تمامی موارد ایمنی از جمله وضعیت شـلنگها ،رابطهـا و بسـتها را     .30

  .ان از سالمت آنها اجازه کار را صادر نمایدبازدید و در صورت اطمین

اپراتور سند بالست بایستی دوره آموزشی ایمنی را گذرانده باشد وتجربه الزم را بـراي سـرعت در    .31

دارا   KGF/CM2 5/6تـا   5/5مانور بستن شیر مخلوط کن هوا ومواد ساینده کـه فشـاري بـین    

  .است را هنگام موارد اضطراري داشته باشد

نازل سند بالست براي جلوگیري از بروز حوادث احتمالی زمانی که اپراتور دچـار حادثـه گردیـده     .32

 .باید بطور خود کار با برداشتن دست از روي آن توسط قطع کن خودکار  قطع شود

  

دستگاههاي سندبالست در بسیاري از صنایع با استفاده از انواع مختلفی از مواد ساینده به منظور پاکسازي 

  . ایجاد سطوح مختلف بکار می روند و

ممکن اسـت  کارگرانی که عملیات سند بالست را انجام می دهند به دلیل پاکسازي مواد از سطوح مختلف 

آنهـا در معـرض عوامـل مخـاطره     ممکن است در معرض مواد سمی چون سرب،روي،قرار بگیرند همچنین 
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راهکارهـاي حفـاظتی بـراي اپراتورهـاي      بـدین منظـور  . نـد گیر آمیز سند بالست بـاالخص سـیلیس قـرار   

  : سندبالست وجود دارد

حفاظـت و  کارگرانی که در معرض گردو غبار هـاي حـاوي سـیلیس هسـتند بایـد از آیـین نامـه         -

  .پیروي کنند  بهداشت کار وزارت کار

دسـی بـل    85عملیات سند بالست  همراه با سرو صدا است و افراد در معـرض صـدایی بـاالتر از     -

وزارت بهداشـت ودرمـان و    ن منظور کارگران و کارفرمایان باید از الزامـات آیـین نامـه   هستند بدی

 .آینین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار وزارت کار تبعیت کرد

هوایی که توسط رسپیراتور تامین می شود باید عاري از هر گونه آلودگی باشد،به طـور مثـال اگـر     -

رد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد هـوا بایـد مطـابق        یک کمپرسوري که موتورش روغن کاري شده مـو 

  .تامین شود )انجمن استاندارد کانادا( CSA z.1801 استاندارد 

هستند باید هواي عاري از هر گونه الودگی را به اسـتفاده   NIOSHدستگاههاي تامین هوا که مورد تایید 

دن و شانه هایشان را بپوشـاند  اپراتورهاي سندبالست باید یک وسیله حفاظتی که سر،گر. کارگران برسانند

  .استفاده کنند و این تجهیزات باید به طور منظم بازرسی شود

اپراتور فقط زمانی باید دستگاه تامین هواي تنفسی را بردارد که کامال از محیط کاري کـه حـاوي سـیلیس    

ت مناسـب در  پوشش هایی الزمند که حفاظ. است دور شود و سایر آلودگی ها به صورت معلق در هوا باشد

دستکش هـاي حفـاظتی بایـد تمـام قسـمت فوقـانی بـازو را نیـز         . برابر جهیدن مواد ساینده را تامین کند

  . بپوشند 1درجه  CSAاپراتورها باید کفش ایمنی . بپوشاند

اپراتور باید تمام هواي موجود در خطوط و شلنگها را خارج کند،یک بخش سندبالست کامـل بایـد قبـل از    

  .دقت بررسی شود اغاز کار به

نازلهاي سندبالست باید داراي سیستم کنترلی از راه دور باشند و کلید ها به اپراتور این اجازه را بدهد کـه  

  . سندبالست  را در نازل کنترل کند
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وزارت زمانیکه عملیات سندبالست در یک محیط سربسته و محصور انجام می شود،کارگر بایـد از الزامـات   

  . پیروي کند ، در محیط هاي بستهنفت در خصوص کار 

. با رعایت این راهنمایی هاي ساده ایمنی سالمتی و رفاه شما در محیط کار افزایش می یابد  

  

  ايمني دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده. ٢-٤-٥
  تجهیزات دمش)Blasting (فشار مستقیم  

-بـار  250آنکه فشار آنهـا کمتـر از   برگه مناسب شناسایی باید بر روي مخازن و تجهیزات نصب شوند مگر 

حدود عملیاتی مجاز  باید به روشنی شناسایی شوند و بر روي لوله ها نصـب شـوند و یـا بـراي     . باشد  لیتر

  استفاده کنندگان فراهم شوند

ه       یک وسیله نشان دهنده فشار براي تعیین فشار هواي داخل مخزن باید نصب گـردد کـه ممکـن اسـت ـب

  :صورت زیر نصب گردد

  و قبل از شیر مسدود کننده )  3شیر (پایین شیر کنترل  –روش اتوماتیک  - 1

 )  2شکل ( 2پایین شیر و قبل از شیر  –روش دستی  - 2

لیتر باید که آنها مطابق یک نمـودار  -بار  250دارندگان کمپرسور ها و محازن بالستینگ با ظرفیت بیش از

  . نوشته شده مورد تست و آزمایش قرار می گیرند

کاران باید مطمئن شوند که عملیات در مقابل خطرات شناسایی شده از قبیـل پرتـاب شـدن اجـزا و     پیمان

یک حفاظ یا نرده . تجهیزات،پارگی شلنگ یا مخزن بالستینگ یا تحلیه ناخواسته هوا،محافظت شده باشند

نه مخـزن نصـب   ثابت باید باالي تاق نیم کره مخزن براي جلوگیري از دسترسی به نقطه تله بین شیر و بد

  .شود

  استانداردهاي ساخت تجهیزات  

موارد زیر خالصه اي از الزامات اصلی استانداردهاي ضروري تولید براي مطمـئن شـدن از اسـتحکام اولیـه     

یک الزام ضروري که در تمام راهنماهـاي نصـب تجهیزات،مشـترك اسـت ایـن      . تجهیزات بالستینگ است

  . د تعیین شوداست که دامنه فشار شلنگ ها و مخزن بای
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  شلنگ الستیکی براي هواي فشرده  

بـراي شـلنگ هـاي     BS 5118:1980شلنگ متصل کننده کمپرسور به مخزن باید بر اسـاس اسـتاندارد   

در سه بخش طبقـه بنـدي    BS 5118یا یک استاندارد معادن در . الستیکی هواي فشرده تولید شده باشد

  : شده بر طبق حداکثر فشار کاري

  

  بار 10  بککار س  1نوع 
  بار16  کار متوسط  2نوع 
  بار 25  کار سنگین  3نوع 

  

  شلنگ بالست  

ایـن فشـار کـاري    . استاندار شلنگ الستیکی سندبالست است BS 5112:1975استاندارد شلنگ بالست،

بهترین نمونه مدرن مخزن بالستینگ ممکن . را براي طراحی شلنگ مشخص می کند) psi 90(بار  6.30

بـراي ظرفیـت هـاي     BS 5112بنابراین شلنگ هاي مطـابق  . یش از این سطح کار کنداست در فشاري ب

بار،بایـد   20تـا   10شلنگ هاي با دامنه فشار بـاال بـین   . عملیاتی صنعتی دمش ساینده ناکافی خواهد بود

  .استفاده شوند

 اتصاالت شلنگ  

ـ  نبایـد  . ه شـلنگ هـاي مخصـوص   اتصاالت باید از نوع دو قفله باشند با قفل مثبت اجزا و دسترسی ایمن ب

وسـایل ضـد ضـربه بـراي     . سطوح داخلی اتصاالت فلزي با مواد ساینده در هواي فشرده در تمـاس باشـند  

  جلوگیري از جداشدن اتصاالت شلنگ باید نصب شوند 

  

 سرشلنگ هاي بالستینگ  

وجـود دارد انتخـاب    هیچ استاندارد خاصی براي تولید این وجود ندارد براي اینکه دامنه وسیعی از تولیدات

  .سر شلنگ بر پایه فشار مورد نیاز بالستینگ و حجم هواي فشرده در دسترسی صورت می گیرد
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 عمومی  

وقتی با روش دستی کار می شود،وسایل موثر ارتباط بین بالستر و مخزن ضروري است تا از عکس العمـل  

هم دیگر یا برخـورد مـواد سـاینده    غیر عمدي بالست که منجر به صدمات به علت بهم خوردن کارگران به 

سیستم هایی باید بـه کـار گرفتـه شـود تـا از بـاال رفـتن فشـار در شـلنگ بالسـت           . به آنها جلوگیري کرد

  .جلوگیري کنند و در مواقع اضطراري یا در هنگام حادثه فشار را قطع کنند

. الم خطر می گـردد در شرشلنگ هاي بالستینگ منجر به کار نکردن سیسام اع  dead manکمبود شیر 

بالستر متکی بر یک سیستم ثانویه برقرار کننده ارتباط است تا شلگ بالقوه مرگباري بالستینگ بـا حجـم   

. اگر سیستم ثانویه عمل نکند،کاربر کاري نمی تواند انجام دهـد . زیادي از هواي تحت فشار را خاموش کند

بـر انتهـاي سرشـلنگ     dead manآن یک دسته  کاربران باید یک سیستم اتوماتیک را به کار برند که به

  . بالست و یک شیر کنترل روي بدنه مخزن وصل شده باشد

  

  :تامین کننده تجهیزات براي اجراي این برنامه می تواند مراحل نگهداري زیر را پیشنهاد کند

  در مرحله نصب - 1

 ساعت استفاده  4بعد از  - 2

 ساعت استفاده 40بعد از  - 3

 در فواصل زمانی ماهانه  - 4

  

  مشخصات ايمني وبهداشتي اتاقكهاي جداسازي عمليات. ٣-٤-٥
این محفظه ها شامل صفحات تمیزکاري دمش چرخشی،اسـتوانه هـا و درام هـاي تمیزکاري،کابینتهـاي     )1

  .زنگارزدایی،اتاقهاي تمیزکاري،جداکننده ساینده و محفظه هاي مشابه هستند

  .و جریان هوا در تمامی آن جریان داشته باشداین محفظه ها بایستی به طریق مداوم تهویه شده ) 2
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تمامی ورودي هاي هوا و دسترس هاي باز بایستی مانع داشته یا یا طوري تنظیم شوند که از فرار مـواد  ) 3

ساینده به مجاورت محیط کاري جلوگیري کند و ریختن ذرات طوري کـه قابـل دیـد باشـد،وجود نداشـته      

  .باشد

  . شد که هواي اطراف را آلوده نکند و صاف باشدمیزان مکش بایستی آنقدر با)4

دمش بایستی خاموش شود و سیستم مکشی براي یک دوره زمانی کافی جهت  قبل از باز شدن محفظه،)5

  .حذف گرد و غبار هاي هوا برد داخل محفظه روشن شود

صوصا جایی خ. شیشه ایمنی محافظت شده توسط شبکه فلزي، بایستی در پنجره هاي دید،استفاده شود)6

  .که سایندگی عمیق و برشی مورد استفاده قرار می گیرد

مانع مقاوم در برابر شکافت بایستی روي قطعات گوناگون تمامی قسمتهاي باز قابـل دسترسـی و جـایی    )7

  که امکان انتشار گرد وغبار می رود نصب شده و بطور منظم بازبینی شود

  . ل شونددرها وقتی بسته می شوند بایستی محکم و قف)8

دمش بایستی از هر دو طرف بیرون و داخل قابل کار باشند بـه جـز جـایی     -درها در اتاقهاي تمیزکاري) 9

  . که دسترسی کوچکی براي اپراتور وجود دارد

  

  مشخصات تهويه عمومي و موضعي . ٤-٤-٥
فظه هـاي تمیـز   مح. برآورده نماید ACGIHسیستم تهویه باید حداقل الزامات را بر اساس استانداردهاي 

سـرعت  . کاري بایستی داراي یک تهویه مکشی باشد تا در طی عملیات تمامی سطوح بـاز را پوشـش دهـد   

  .هوا تهویه مکشی بایستی کمترین میزان فرار ذرات از محفظه را داشته باشد

  .میزان قابل قبولی از قابلیت دید را در اتاقکهاي تمیزکاري و کابینت ها ایجاد کند

 براي سیستم تهویه پیشنهاداتی  

فـوت  ( 500FPMسرعت جریان هواي پیشنهادي در جاهاي باز براي دست حـداقل   :کابینت تمیزکاري

این سرعت کنترلی باال مـورد نیـاز اسـت چـون وضـعیت کـاري       . در سطوح آزاد بدون پرده است)در دقیقه

  .اپراتور نزدیک جاهاي باز است
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سـرعت  . تی بوسیله پرده هاي مخصوص محدود شـود فضاي دسترسی بایس :میزهاي تمیزکاري چرخنده

. در سـطوح ازاد بـدون پـرده اسـت     250FPMیـا   200جریان هـواي پیشـنهادي در محوطـه دسترسـی     

اتاقکهاي تمیزکاري، در این اتاقها هواي ورودي بایستی خیلی خوب براي جلوگیري از خروج مـواد سـاینده   

براي سایر تجهیزات از قبیـل جـدا   . هاد می شودسرعت هواي ورودي پیشن 300FPMمانع گذاري،حداقل 

  FPM 250تـا   200میـزان سـرعت پیشـنهاد    ... کننده هاي مواد ساینده و سیستم حمل مواد ساینده و

  . است

و  ACGIH ساختار،نصب،بازرسی و نگهداري سیستمها مـی بایسـت مطـابق اصـول و نیازمنـدي هـاي      )1

 ANSI. حی و عملیات سیستمهاي تهویه موضـعی باشـد  مجموعه چهارم استاندارد ملی امریکا جهت طرا

Z33.1-1961 

  .زمانی که گردو غبار از سیستم تهویه نشتی پیدا کرد بایستی تعمیر گردد)2

فشار استاتیک در لوله هاي مکنده بایستی به طور منظم بررسی شود تا عملکرد رضـایت بخـش داشـته    )3

  . باشد

جداکننده مواد ساینده بایستی براي حذف ذرات ریز  ت می شود ،در جایی که مواد ساینده مجدد بازیاف) 4

  .و هدر رفتن مواد ساینده به کار رود

  .هواي مکش شده از تجهیزات مکشی بایستی مجدد در سیستم جمع آوري گرد و غبار مصرف شود)5

شـده و   جمع آوري کننده هاي گرد و غبار بایستی طوري تنظیم شوند تا گرد و غبار جمـع شـده،تخلیه  )6

  .بدون آلودگی سایر محوطه کاري،حذف شود

  

  تجهيزات حفاظت فردي. ٥-٤-٥
جهـت حفاظـت کـارگران از گـرد و      NIOSHکارفرمایان بایستی فقط از رسپیراتور هاي مطابق استاندارد 

  .غبارهاي تولید شده در طی عملیات زنگارزدایی استفاده کنند

می بایست توسط تمـامی اپراتورهـاي دسـتگاه در وضـعیتهاي      این رسپیراتورها: رسپیراتور هاي زنگارزدایی

  : زیر استفاده شود
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    زمانیکه کار داخل اتاقهاي تمیزکاري انجام می شود یا 

   زمانی که از سیلیکا در عملیات دمشی استفاده می شود بجز جایی که نازل و دمش به طور فیزیکـی از

 .اپراتور در یک محفظه تهویه مکشی جدا شده اند

 ر جایی که غلظت گرد و غبارات سـمی منتشـر شـده توسـط عملیـات زنگـارزدایی بیشـتر از حـدود         د

منتشره در مراجع است بجز جایی که نازل و دمش به طور فیزیکی از اپراتور جدا شـده انـد و در یـک    

 .محفظه تهویه مکشی قرار دارند

 

 ویژه  -رسپیراتورهاي فیلتر دار  

عموما همانند رسپیراتورهاي گردو غبـار ممکنـه   . کامل متناسب باشند رسپیراتورهاي فیلتر دار به طور

  . براي مدت زمان کوتاه، متوسط یا گاهگاهی مواجه به کار روند

این رسپیراتورها ممکنه براي پیشگیري  براي اپراتورهایی که خارج از عملیـات زنگـارزدایی بخصـوص    

  .ی روند استفاده می شوندجایی که از سیلیکا یا موادي با سمیت کمتر به کار م

جهت حفاظت در برابر انواع مخصـوص گردوغبـار    NIOSHاین رسپیراتورها بایستی داراي گواهینامه 

  .منتشر شده باشد

این رسپیراتورها نبایستی به عنوان حفاظت دائمی در جایی که ذرات سیلیکا به عنوان ساینده بـه کـار   

  .ند،به کار رودمی رود یا زمانی که مواد سمی پاشیده می شو

  در جایی که استفاده از رسپیراتور ضروري است یک برنامه محافظت تنفسی بایستی تعیین شود

 لباسهاي حفاظتی پرسنل  

اپراتورها می بایست توسط دستکشهاي چرمی یا برزنتی سنگین و جلیقـه یـا حفـاظتی معـادل آن در     

  .برابر ذرات ساینده پرتابی محافظت شوند

  .جایی که خطر آسیب به پا وجود دارد بایستی استفاده شودکفشهاي ایمنی در 
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تجهیزات حفاظتی براي چشمها و صورت می بایست براي اپراتور فراهم گردد و براي کارگران دیگر که 

نزدیک عملیات سندبالست کار می کند نیز همینطور البته در صورتی کـه رسـپیراتور حفاظـت کـافی     

  .براي صورت و چشمها فراهم نکند

  تامین هوا و کمپرسورهاي هوا  

تامین هواي سالم و تمیز،هوا رسپیراتورهاي زنگـارزدایی بایسـتی بـدون مـواد  گـرد و غبارهـاي آسـیب زا        

  . میستها یا گازها باشد و بایستی نیازمندیهاي استاندارد مربوطه را رعایت نماید

 

  ت بالستالزامات آموزشي اپراتورهاي شاغل در عمليات سند بالست و شا. ٥-٥

  اپراتورهاي سندبالست یا شات بالست می بایست دوره اي آموزشی مطابق سرفصل زیر را طی نمایند 

  شات بالست/ آشنایی با فرایند سندبالست 

  شناسایی خطرات 

 خصوصیات ظاهري مواد ساینده و مزیتها و مضرات آنها 

  تاثیرات سیلیس بر بدن 

 استفاده از لوارم حفاظت فردي 

  

  ت زيست محيطي سند بالست و شات بالستاثرا. ٦-٥

  شناسايي مخاطرات زيست محيطي. ١-٦-٥

در اثر عملیات سند بالست و شات بالست آلودگیهایی به صورت گرد و غبار ایجاد مـی کنـد کـه در وهلـه     

این گردوغبار بـروي زمـین نشسـته و    .اول این آلودگی ها باعث ایجاد آلودگی هواي محیط زیست می شود

  .ودگی خاك می کنندایجاد آل

  .در اثر روانابها و شستشوي محیط کار این الودگی به صورت آالینده هاي آب و خاك مطرح می شوند

فاضالب مذکور می تواند آلودگی شدید خاك و آب را ایجـاد کنـد کـه مـی توانـد حـاوي فلـزات سـنگین         

  .خطرات باشد



  

  45از  29 صفحه          

  ارزيابي اثرات ناشي از آالينده هاي زيست محيطي. ٢-٦-٥

الینده هاي مذکور از طریق تنفسی می توانند باعث آلودگی جوامع انسانی شـوند کـه در مجـاورت محـل     آ

  .عملیات سند بالست زندگی می کنند

از طرف دیگر این فلزات سنگین با ورود به خاك وسطحی می توانند از طریق خاك وارد گیاهان شده و به 

  .این ترتیب وارد چرخه غذایی شوند

  

 پيوست ها. ٦

  تعاريف. ١پيوست

  .یک ماده جامد گرانول مانند که در عملیات زنگارزدایی به کار می رود :ساینده 

ه     :زنگارزدایی  کاربرد مواد ساینده بوسیله نیروي زیاد که توسط فشار باد ، هیدرولیک یا گریـز از مرکـز ـب

  . کار می رود

ه ها را در برابـر مـواد سـاینده بازگشـتی     رسپیراتوري است که سر ، گردن و شان :رسپیراتور زنگارزدایی 

  . محافظت می کند

ابزاري است مشتمل بر قطعات صورت ، کاله خود ، یا هـود کـه هـواي     :رسپیراتور همراه با جریان هوا 

  .تمیز را به فرد رسانیده و اینکار توسط شلنگهاي کوچک و از یک کمپرسور هوا صورت می گیرد

کامل که حول محور خود می چرخد یا در حرکت درونـی داخـل    یک محفظه :محفظه تمیزکاري دمش 

  .یک قطعات پایینی است تا سطوح مختلف بطور اتوماتیک با هوا در تماس باشند

یک محفظه کامل در عملیات دمشی که جهت دمش را در اتاقـک کـار تنظـیم     :اتاقک تمیزکاري دمش 

  .می کند

آن ایستاده و نازل دمش را در عملیات با بخشـهاي بـاز   محفظه اي است که اپراتور بیرون  :کابینت دمش 

  . محفظه کار می کند

  هواي تازه بدون مواد مضر یا ناراحت کننده براي افراد:  هواي تمیز



  

  45از  30 صفحه          

وسیله اي یا ترکیبـی از وسـایل مختلـف بـراي جداسـازي گردوغبـار از هـواي         :جمع کننده گرد و غبار 

  .خروجی سیستم تهویه 

سیستمی براي حذف آلودگی از هوا متشکل از دو یا تعداد بیشتري اجـزا شـامل    :سیستم تهویه مکشی 

  دودکش تخلیه)5مکنده )4تجهیزات جمع آوري گردو غبار )3لوله ها )2محفظه یا هود )1

یک رسپیراتور تصفیه کننده هوا که عموما همانند یک جمـع کننـده گـردو     :رسپیراتور فیلتر دار ذرات 

  .وم ها را از هواي عبوري از وسیله حذف می کندغبار بیشتر ذرات یا فی

  

گردو غبار هوابرد در سایزهایی کـه قابلیـت عبـور از قسـمتهاي بـاالیی سیسـتم       : گردو غبار قابل تنفس 

  . تنفسی به قسمتهایی پایینی ریه را دارد

 
  تصاوير و اشكال دستگاهها ي سندبالست و شات بالست. ٢پيوست
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  45از  32 صفحه          

  



  

  45از  33 صفحه          

  



  

  45از  34 صفحه          

  



  

  45از  35 صفحه          
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  تصاوير تجهيزات حفاظت فردي مورد استفاده در فرايند هاي سند بالست و شات بالست. ٣پيوست
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  برگه اطالعات ايمني و بهداشتي سيليس ومواد سند بالست. ٤پيوست

  

اغلب سندبالست کننده ها با شن محتوي سیلیکاي کریستالی است که می تواند سبب بیماري هاي شدید 

یلیکاي کریسـتالی را در حـین   مورد سیلیکوزیس در اثر تماس با س NIOSH  ، 99..و کشنده تنفسی شود

مـورد در اثـر    14کـارگر گـزارش شـده،    99از . مطالعه کرده است 1990سندبالستینگ در طی اواخر دهه 

نفر باقی مانده در ریسک مرگ ناشی از سیلیکوزیس و سختی هاي  85بیماري مرده اند و در زمان مطالعه 

  .آن بودند

معموال بوسـیله بخـار یـا    . ت ساینده بر روي یک سطح استاستفاده دمش ساینده شامل پرتاب با فشار ذرا

چون از شن در این فرایند اسـتفاده مـی شـود،کارگرانی کـه اینکـار را انجـام میدهنـد بـه نـام          . گاز فشرده

  .سندبالستر شناخته می شوند

  :وظایفی که آنها انجام می دهند شامل موارد زیر است

  ري شدهپاك کردن شن و ناصافیها از فلزات ریخته گ

  تمیز کردن و پاك کردن رنگ از بدنه کشتی ها،ساختمانهاي سنگی،پل هاي فلزي و سایر سطوح فلزي

  .پرداخت سنگ مزار،حکاکی کردن یا مات کردن شیشه

وقتی کارگران سیلیکاي کریستالی را تنفس می کنند،بافت ریه بوسیله توسعه ندول هاي فیبروتیـک و فـرا   

این وضعیت فیبروتیک ریه سـیلیکوزیس نـام   . افتاده،واکنش نشان می دهندگرفتن ذرات سیلیکاي به دام 

. اگر ندول ها خیلی بزرگ شوند،نفس کشیدن سـخت مـی شـود و ممکـن اسـت باعـث مـرگ شـود        . دارد

  .قربانیان سیلیکوزیس همچنین در معرض ریسک سل فعال پیشرونده نیز هستند

ه ذرات نازکی شکسته می شوند و در هوا معلـق مـی   ذرات سیلیکا که در دمش ساینده استفاده می شوند ب

  .تنفس این نوع سیلیکا عکی العمل بسیار شدیدتر ریه را منجر می شود. گردد
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  شمار کارگران در معرض

میلیــون کــارگري کــه در آمریکــا در معــرض ریســک ســیلیکوزیس پیشــرفته  2کــارگر از میــان 100000

اثر . نفر به سیلیکوزیس مبتال خواهند شد   120000نفر تقریبا تقریبا از دومیلیون . هستند،سندبالستر اند

یک مطالعـه در بریتانیـا کبیـر در    . این بیماري بر سندبالستر ها چندین دهه است که شناسایی شده است

در اثـر سـیلیکوزیس یـا    ) نفـر  441نفر از  24( از جمعیت سندبالستر ها %  4/5نشان داد که  1936سال 

  .ساله جان باختند 5/3ا سل در یک دوره سیلیکوزیس همراه ب

 

  MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد  

  :مشخصات ماده.1

  مواد سندبالست: اسم تجاري

  پاکسازي سطوح/ پاکسازي مواد : مورد استفاده/ کاربرد مواد 

  ترکیب اجزا/ ترکیب .2

  مشخصات شیمیایی

  1-28-1344اکسید الومینیوم   

  6-69-215: شماره شناسایی

  هیت خطراتما.3

  شناخته نشده: نوع خطرات

  شناخته نشده: اطالعات مربوط به خطرات ذرات براي انسان و محیط

  صفر: سالمتی،حریق،واکنش پذیري

  کمکهاي اولیه.4

  .اقدامات ویژه اي نیاز ندارد: اطالعات عمومی

  .معموال محصوالت تحریکات پوستی ایجاد نمی کنند: بعد از تماس پوستی
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  به مدت چند دقیقه چشمان زیر آب با فشار بشویید: شمیبعد از تماس چ

  .توصیه می شود از طریق استفراغ کردن برگردانده شود: بعد از خورده شدن

  

  :شناسایی ماده

 SiO2: فرمول

  کوارتز،کوارسیت،کریستوبالیت،تریدیمیت: مترادف

جـزا گردوغبارهـاي معـدنی    سیلیکاي کریستالی ممکن است یکی از ا(بدون رنگ،بی بو و جامد : ظاهر و بو

  )باشد

  ):PEL(حد تماس مجاز 

میلی گرم سیلیکا بـه ازاي   10) براي گردوغبار تنفسی ( براي سیلیکاي کریستالی  Oshaاستاندارد فعلی 

در میانگین در طی شـیفت کـاري هشـت سـاعته و      Sio2تقسیم بر درصد ) mg/m3(هر متر مکعب هوا 

دو میانگین در طی شیفت کاري هشـت   Sio2ر متر مکعب بر درصد میلی گرم ب 30) براي گردوغبار کل (

  .ساعته

NIOSH   پیشنهاد کرده است که حد تماس مجاز)PEL ( میکروگرم سیلیکاي آزاد تنفسی در هر  50به

. ساعت در روز،چها سـاعت در هفتـه   10میانگین در طی شیفت کاري حداکثر  . متر مکعب هوا تغییر کند

ه بوسیله شن هاي سیلیکا دار خطـر سـیلیکوزیس شـدید را بوجـود مـی آورد کـه       سند بالست کنترل نشد

NIOSH   پیشنهاد میکند شن هاي سیلیکا دار یا سایر موادي که حاوي بیش از یک درصد سـیلیکاي آزاد

 NIOSHضوابط اسـناد  . هستند استفاده از آنها در مواد خراشنده عملیات سندبالست ساینده ممنوع شود

  .کریستالی باید براي اطالعات جزیی بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد براي سیلیکاي

  

  اطالعات

  راه هاي تماس
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  سیلیکاي کریستالی در صورت استنشاق می تواند بر بدن تاثیر بگذارد

  اثرات تماس بیش از حد

تماس با گرد وغبار سیلیکاي کریستالی ممکن است باعث زخم شدن ریه ها همراه با سرفه و کمبود نفـس  

  .این سیلیکوزیس نام دارد. گردد

  گزارش عالیم و نشانه ها

اگر شخصی عالیم و نشانه هایی را بروز داد و پزشک مشکوك است کـه آنهـا در اثـر تمـاس بـا سـیلیکاي       

  .کریستالی ایجاد شده اند باید پزشک گزارش کند

 نظارت هاي پزشکی توصیه شده 

رگري که در تماس با سطوح بالقوه خطرناك تمـاس  روال هاي پزشکی زیر باید بوجود آیند براي هر کا

  است

 معاینه اولیه پزشکی-1

  :یک سابقه کامل و معاینه پزشکی

هدف شناسایی شرایط از پیش موجودي است که ممکن اسـت سـبب افـزایش ریسـک تمـاس کـارگر       

تـر  بر معاینه سیسـتم قلبـی به  . شوند و همچنین ایجاد یک خط مبنا براي نظارت هاي سالمتی آینده

  .است تاکید شود

  سیلیکاي کریستالی موجب آسیب بـه ریـه انسـان    : اینچ 14*17عکس برداري اشعه ایکس سینه

 .می گردد  نظارت بر ریه ها ضروري است

 FVC  وFEV  )1  نظارت دوره اي . سیلیکاي آزاد سبب کاهش عملکرد ریه ها می گردد). ثانیه

 ضروري است

  معاینه پزشکی دوره اي -2

  .دوره اي فوق الذکر باید سالیانه تکرار شوندمعاینات 
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  خالصه اي از سم شناسی

گردو غبار سیلیکاي کریستالی یا کوارتز سبب سیلیکوزیس می گردد،یک نمونه از فیبروز ریوي نـاتوان  

اولـین  . کننده پیش رونده و بعضی اوقات کشنده که با ظاهر سـوزن ماننـد در ریـه هـا متمـایز اسـت      

  .یه برونش هاي تنفسی دیده  می شودضایعات آن در ناح

  

  ویژگیهاي شیمیایی و فیزیکی

  اطالعات فیزیکی

  60.1: وزن مولکولی-1

  )درجه فارنهایت 4046( درجه سانتی گراد  2230: میلیمتر جیوه 760نقطه جوش در فشار  -2

  3.0تا  2.2):  1= آب : (وزن مخصوص -3

  غیر قابل اعمال): کریستالی یک در نقطه جوش سیلیکاي= محیط : (چگالی بخار-4

  درجه فارنهایت 2912درجه سانتی گراد، 1600: نقطه ذوب -5

  تقریبا صفر: درجه سانتی گراد 20فشار بخار در  -6

  حل نشدنی: حاللیت در آب -7

  غیر قابل اعمال): 1=بوتیل استات (میزان تبخیر -8

  

  واکنش پذیري

  هیچ: شرایط تاثیر گذار بر بی ثباتی - 1

با اکسید کننـده هـاي قوي،ماننـد فلـورین،تري فلورایـد کلر،تـري اکسـید منگنـز،دي         : ناسازگاري - 2

 .فلوراید اکسیژن و غیره واکنش می کند و ممکن است ایجاد حریق کند

 هیچ: محصوالت خطرناك در اثر تجزیه شدن - 3
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د تولی) یا اسید هیدروفلوریک ( سیلیکاي کریستالی بوسیله فلوراید هیدروژن : احتیاط هاي خاص - 4

 .حرارت می کند

  

  غیر قابل احتراق: قابلیت اشتعال

گرانت بیان می کند که مشاهده شده سیلیکاي کریستالی سبب ندول هاي فیبروتیک در چشم مشابه 

میکـرون در اسـتروماي قرنیـه چشـم      3تـا   2ذرات سیلیکا مشخصا در رنـج  . سیلیکوز ریوي می گردد

ذرات مشابه در اتاقکهاي انتهایی ریـه رسـوخ   . دخرگوش رسوخ می کند و موجب عکس العمل می گرد

هفته منجر به عکس العمل تورمی با تشکیل ندول هـاي فیبروتیـک مـی     4تا  3کرده و در مدت زمان 

عکس العمل کمی متفاوت و شـدیدتر اسـت کـه بوسـیله ذرات سـیلیکاي گـردو غبـار اجـر یـا          . گردد

  .اي یا منیزیمی ایجاد می شود شیشه

  

  ه گیري و نظارتروال هاي انداز

  عمومی

ساعته بر پایـه یـک    8اندازه گیرهایی براي تعیین تماس کارگران مورد قبول است که میانگین تماس 

  .نمونه منفرد هشت ساعته یا دو نمونه چهار ساعته باشد

نیـز ممکـن اسـت بـراي تعیـین سـطح تمـاس        ) دقیقه  30تا ( جندین نمونه میان زمانی کوتاه مدت 

هوایی که بیشـتر  . ( نمونه هاي هوا باید در ناحیه تنفسی کارگران برداشته شوند. شودمتوسط استفاده 

  )از همه نشانگر هواي تنفسی کارگر باشد

  روش

نمونه برداري و تجزیه و تحلیل با جمع آوري سیلیکاي کریستالی روي یـک فیلتـر اجـرا مـی شـود،به      

یـک متـد تحلیلـی بـراي     . مـی گیـرد  دنیال آن یک آنالیز توسط دستگاه شکست اشعه ایکس صـورت  
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تهیه شـده   1977ویرایش دوم جلد سوم  NIOSHسیلیکاي کریستالی در راهنماي متدهاي تحلیلی 

  است بوسیله دفتر چاپ دولتی واشنگتن وجود دارد

  

  روالهاي کمکهاي اولیه و اضطراري

هـاي اولیـه و    در رویدادهاي اضطراري،کمک هاي اولیه اضطراري را انجـام دهیـد و بـه دنبـال کمـک     

  .کمکهاي پزشکی بفرستید

  تماس چشمی

اگر گرد و غبار سیلیکاي کریستالی وارد چشم شد فورا با مقدار زیادي آب بشویید و پلک هـاي پـایین   

  اگر بعد از شستشو تحریک ظاهر شد به پزشک مراجعه کنید. و باال را بازو بسته  کنید

  تنفس

کریستالی را تنفس کرد ابتدا فرد را بـه هـواي آزاد منتثـل    اگر فردي مقدار زیادي گردوغبار سیلیکاي 

فـرد را گـرم نگـه داشـته و بگذاریـد      . و اگر تنفسش متوقف شده به او تنفس مصـنوعی بدهیـد  . کنید

  استراحت کند،هر چه زودتر به پزشک مراجعه نماید

  

  امداد

د،مصـدوم نگردیـد   مراقـب باشـید خودتـان در اثـر کمـک بـه فر      . فرد را از تماس خطرناك دور کنیـد 

ه   اولویتهاي شیوه هاي کمک اضطراري را درك نموده و محل تجهیزات کمکهاي اولیه را قبل از آنکه ـب

  .آنها نیاز پیدا کنید پیدا کرده و یاد بگیرید

ه       افرادي که لباس و تجهیزات حفاظت را نپوشیده اند باید تا زمانی کـه نظافـت کامـل شـود از ورود ـب

  .ه شده جلوگیري گرددمحلی که سیلیکا ریخت

  اگر سیلیکاي کریستالی در غلظت زیاد آزاد شد باید مراحل زیر را دنبال کنید

  تهویه محل ریخته شدن یا آزاد شدن سیلیکا
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مواد ریخته شده را با مناسب ترین و ایمن ترین روش براي بازیافت یا دور ریختن در محلـی زیـر   

  خاك جمع آوري کنید

  روش دور ریختن ضایعات

  یلیکاي کریستالی ممکن است در محلی زیر خاك ریخته شودس

  حفاظت تنفسی در برابر سیلیکاي کریستالی

وضعیت غلظت ذرات 

  بسیار ریز
  میلی گرم بر مترمکعب xحداقل حفاظت تنفسی مورد نیاز بیش از 

5x  میلی گرم بر متر

  مکعب یا کمتر
  هر رسپیراتور گردو غبار

10x  میلی گرم بر متر

  کمتر مکعب یا

هر رسپیراتور گردوغبار تک کاربردي یا ماسک یک چهارم،هر رسپیراتور دود یا 

  رسپیراتور پربازده فیلتر دار ذرات ریز،هر رسپیراتور تامین کننده هوا،

  هر تجهیزات  تنفسی کامل

50x میلی گرم بر

  مترمکعب یا کمتر

تور تامین کننده هوا با یک رسپیراتور پربازده فیلتر دار با پوشش تمام صورت،هر رسپیرا

  پوشش صورت کامل کاله یا روبند،هر تجهیزات تنفسی کامل با پوشش کامل صورت

500x  میلی گرم بر

  مترمکعب  یا کمتر

هر رسپیراتور قوي تصفیه کننده هوا با فیلتر ذرات ریز پر بازده،هر رسپیراتورتامین 

  ا جریان کامل کار کند ،که د رحالت فشار زیاد یا فشار مثبت ی Cکننده هوا مدل 

میلی  500xبیش از 

گرم بر مترمکعب یا 

داخل و خارج شدن از 

  غلظت نا معین

با پوشش صورت کامل  Cترکیبی از رسپیراتور که شامل یک رسپیراتور تامین هوا مدل 

که در شرایط فشار زیاد یا مثبت و جریان دایم کار کند و یک دستگاه تنفس کامل 

  ر زیاد یا حالت هاي دیگر فشار مثبتکمکی در شرایط فشا

  باید استفاده شود MSHAیا  NIOSHدستگاههاي حفاظت تنفسی مورد تایید 

X نشان دهنده حد تماس مجاز است که در باال نشان داده شده است.  
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