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المقدمة
تعتبرررر مرررادتي االسرررمنت والجرررص مرررن المرررواد الرابطرررة اات النعومرررة العاليرررة والتررري تم نهرررا
مررن التصررلج بواررود المررا ل ونهررا تمل رران خواصررا ت تماسرر ية وتةصررقية ممررا تجعرر السررمنت
قرررادرا ت علرررى ربرررط م ونرررات الخرسرررانة والتررري تحتررروي علرررى رمررر وحصرررى وبع رررها بررربع
ومادة الجص التي تستعم في اللبخ والبياض .
يعرررود تررراريخ صرررناعة السرررمنت الرررى العهرررد الرومررراني وتطرررور الرررى عهررردنا الحانرررر لرررذا فرررأن
اليونرررانيين قررراموا بانرررافة رمررراد البرررراكين الطبيعيرررة الرررى الجررربس مرررل الطحرررن ليعمررر منررر
مواد رابطة في البنا وعمموه الى نهاية العصر الحانر .
ونظررررا ت ل رررون السرررمنت والجرررص يحتويررران علرررى مرررواد كيمياويرررة فأنررر يسررربج خطررررا ت علرررى
صررررحة العرررراملين فيهمررررا فرررري حررررالتي تصررررنيعيها والتعامرررر معهررررا فرررري المختبرررررات ولهررررذه
االسررربار ارتايرررت ان اقررردم هرررذه الدراسرررة البسررريطة التعريفيرررة بخطرررورة الم ونرررات ال يميائيرررة
للسمنت والجص على الفاحصين والعاملين بهذه الصناعات .

( الفص االول )

المحتويات
 -1التركيج ال يميائي لمادة السمنت
 -2التركيج ال يميائي لمادة الجص
 -3صناعة االسمنت بصورة مختصرة
 -4انواع االسمنت
 -5طرق صناعة الجص بصورة مختصرة
 -6الخصائص الفيزيائية وال يميائية للسمنت
 -7الخصائص الفيزيائية وال يميائية للجبس
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 -1التركيج ال يميائي لمادة السمنت حيث يت ون من :
ا -الحجر الجيري ( ) Limestone
ر -الصلصال
والجير الصلج يمل ان مواصفات تقارر  80%من الجير و  20%من الطين
ومواد عةاية .
 اوكسيد الحديد Fe2 03
 البوكسيت Al2O3
Sio2
 الرم
ت – المركبات االساسية للسمنت ( -:سلي ات ثةثي ال السيوم) - CaSiO4
(سلي ات ثناني ال السيوم)CaSiO4

 -2التركيج ال يميائي للجبس
CaSo4.2H2O
ا – الصيغة -:
ر -م ونات الجبس :
*  97%كبريتات ال السيوم
*  2.9ما
* شوائج مث كاربونات ال السيوم
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 -3صناعة االسمنت بصورة مختصرة
تعتبررررر صررررناعة االسررررمنت مررررن الصررررناعات االسررررتراتيجية النهررررا ترررررتبط مباشرررررة باعمررررال
االنشررررا والتعميررررر ويسررررتخدم االسررررمنت كمررررادة ربررررط هيدرولي يررررة مررررن م ونررررات المونررررة او
الخرسرررانة وهررري مرررل الرررة صرررناعة بسررريطة مقارنرررة بالصرررناعات ال برررر وتعتمرررد علرررى تررروفر
المواد الخام الةزمة لذلة .
الخلررررررريط االسررررررراة لصرررررررناعة االسرررررررمنت يت رررررررون البرررررررا ت مرررررررن الطرررررررين  clayوالحجرررررررر
الجيررررررررري (  ) Limestoneوالررررررررذي يسررررررررخن فرررررررري دراررررررررة حرررررررررارة كافيررررررررة الحرررررررردا
التفاع بينهما النتاج السمنت .

 -4انواع االسمنت البورتةندي
هناك (  )27نوع نمن المواصفات االوربية اما االنواع السمنت المواودة نمن المواصفة
العراقية رقم (  ) 5هي :
 -1االسمنت البورتةندي العادي
 -2االسمنت البورتةندي المقاوم لل بريتات
 - 3االسمنت االبي
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 -5طرق صناعة الجص :
 -1تح ير المواد االولية - :
حيرررررث يلخرررررذ الجرررررص مرررررن مقالعرررررة علرررررى شررررر

كتررررر كبيررررررة نسررررربيا ت ال يم رررررن شررررريها دون

ت سررررريرها وطحنهرررررا ويرررررتم ت سررررريرها باسرررررتخدام كسرررررارات خاصرررررة لهرررررذا الغررررررض ويعقرررررج
ت سررررريرها عمليرررررة الطحرررررن اي رررررا ت ربلرررررة لي رررررون الجرررررص والحالرررررة هرررررذه ي رررررون الجرررررص
ااهزا ت لعملية التحميص .
 -2التحمي

-:

ويتم بعدة طرق منها :
ا – طريقة الحوض المفتوح .
ر -طريقة المرا المتقطل .
ج -الطريقة اللولبية المتعاقبة والمستمرة .
 -3الطحن
 -4التخزين
المجاالت التي يدخ الجبس في صناعتها - :
ا -االسمنت .
ر -السيرامية واالبنية .
ج – الصناعات الطبية وال يمياوية .
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( الفص الثاني )

 -1طرق دخول م ونات المواد ال يميائية للسمنت والجص الى اسم االنسان

 -2خطورة م ونات مادة االسمنت والجص

 -3التأثير على صحة االنسان

 -4التأثير على صحة الحيوانات

 -5التأثير على صحة النبات
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 -1طرق دخول م ونات المواد ال يميائية للسمنت والجص الى اسم االنسان باربعة
طرق وهي -:
ا – االستنشاق  :وهي الطريق الشائل االكثر اهمية في التعرض المهني وتشم المواد

المستنشقة ( الغازات – االبخرة – الغبار ) .
ر -االمتصاص من خةل الجلد والعينين وهو الطريق الثاني االكثر شيوعا ت للتعرض المهني .
ج -البلل وتجري دخــــول المـــــواد ال يميائية بهذه الطريقـــــة الى الجهــــاز اله مي نتيجة
( يار النظافة الشخصية او نتيجة ابتةع المواد المستنشقة )
د -الحقررررررن الخرررررراطي عررررررن طريررررررق االصررررررابة بالررررررة حررررررادة وملوثررررررة بمررررررادة كميائيررررررة
خطررررررررة حيرررررررث هنررررررراك اخرررررررتةا بمعررررررردل امتصررررررراص الملوثرررررررات الرررررررى الجسرررررررم برررررررين
االفراد بحسج ( العمر – الجنس – اللياقة – الوراثة )
وكرررررذلة يختلرررررص معررررردل امتصررررراص الملوثرررررات تبعرررررا ت للجهرررررد الفيزيرررررائي او المنررررراخي فررررري
بيئة العم .

وهنرررررراك تررررررأثيرات صررررررحية ونفسررررررية علررررررى القررررررانطين فرررررري محرررررريط المصررررررانل حيررررررث ان
مصررررررررانل االسرررررررررمنت تنشررررررررر بعررررررررر الملوثرررررررررات الغازيررررررررة كاوكسررررررررريد النتررررررررررواين
وال بريرررررررت وثررررررراني اوكسررررررريد ال ررررررراربون باالنرررررررافة الرررررررى الررررررردقائق المحمولرررررررة مرررررررل
بررررررار ويسررررررتخدم فرررررري ا لررررررج مصررررررانل االسررررررمنت
ررررررازات االحتررررررراق علررررررى شرررررر
الررررررنفط االسررررررود ا لررررررذي يسررررررتخدم كوقررررررود والررررررذي يعررررررد مررررررن اثقرررررر انررررررواع الوقررررررود
لمحتاواه ال بريتي العالي .
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 -2خطورة م ونات مادة االسمنت والجص :
حسرررررررررررج الدراسرررررررررررات والبحرررررررررررو السرررررررررررابقة ان تراكيرررررررررررج مثررررررررررر ال اربونرررررررررررات
والهيررررررررردرواين والجزيئرررررررررات العالقرررررررررة واالتربرررررررررة واالبخررررررررررة والررررررررردخان و يرهرررررررررا
تشررررررر

سرررررررلبا ت  .ومرررررررن اهرررررررم هرررررررذه التررررررراثيرات علرررررررى الجهررررررراز العصررررررربي والجهررررررراز

التنفسررررري حيرررررث يحرررررد صرررررعوبة فررررري الترررررنفس والتررررراثير علرررررى اال شرررررية المخاطيرررررة
والتهرررررررار القصررررررربات وتهرررررررية البلعررررررروم وامرررررررراض الرئرررررررة كرررررررا الربرررررررو والسررررررر واالم
الصدر وامراض التصلج الرئوي .
امررررا تاثيرهررررا علررررى الجهرررراز العصرررربي حيررررث ثبررررت انرررر يررررلدي الررررى نرررروع مررررن خمررررول
القرررررردرة علررررررى التف يررررررر و تهررررررية ملتحمررررررة العررررررين وانعرررررردام الر يررررررا وانعرررررردام حاسررررررة
الترررررذوق والشرررررم وامرررررراض الجلرررررد وتورمرررررات خبيثرررررة فررررري انسرررررجة الجلرررررد والررررررئتين
وامراض الحساسية .
مةحظة -:ظهرت معظم هذه االعراض على كافة الفاحصين عند فحص مواد االسمنت والجص
وبش

مستمر .
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 -3التأثير على صحة االنسان :
تلثر ك من مادة االسمنت والجص على صحة االنسان حيث تسبج االمراض التالية
 امراض الجاز التنفسي –اسم المرض
ت
 -1التحجر الرئوي المزمن
البسيط

المسببات
ينشأ نتيجة التعرض لكميات
قليلة من الغبار السيلكا ولفترة
اقل من (  ) 5سنوات
ينشأ نتيجة التعرض لكميات
قليلة من الغبار السيلكا ولفترة
اقل من (  ) 15سنة

 -3التهاب الجيوب االنفية
( االلتهابات التحسسية )

المواد المكونة للسمنت
والداخلة في تصنيعه حيث يتم
حك االنف بأيدي وسخة تحمل
مواد مخدشة من االسمنت
والجص
عدم لبس الكفوف الواقية
والتعرض للسمنت المبلل
مباشرة
استنشاق ابخرة وغبار
السمنت والحاوية على sio2
التي تعد من اخطر مكونات
السمنت وعدم وجود اجراءات
الصحة والسالمة المهنية مثل
ارتداء الكمامات
التعرض ألهم مادة وهي
كبريتات الكالسيوم المكونة
للجص وعدم ارتداء معدات
السالمة المهنية
التعرض ألهم مادة في الجص
هي كبريتات الكالسيوم وكذلك
عدم ارتداء معدات السالمة
المهنية ( الكمامة )
نفس السبب السابق

 -2التحجر الرئوي الحاد

 -4التهاب الطبقات العليا
للجلد ( اكزمة التالمس )
 -5سرطان الشعب الهوائية

 -6التهاب العينين والملتحمة

 -7التهاب االنف المزمن

 -8التهاب الحنجرة والبلعوم

 -9ضعف حاسة الشم والذوق نفس السبب السابق
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اعران
التهاب الرئة البسيط  .صعوبة
التنفس
 -1التهاب قوي بالرئة
 -2امتالئها بالماء ( الرئة )
مما يسبب انخفاض في
مستولى االوكسجين في الدم
حيث يسبب التدرن
حساسية على جناحي االنف

جفاف متكرر وطفح جلدي
والذي يتميز باالحمرار
وتشقق وتلف الجلد الحاد
التهابات الرئتين القوي
وصعوبة التنفس

احمرار في العينين وتحسس
العينين وانتفاخ الجفن
حساسية في االنف ورشح
شديد وحمرار االنف وضيق
في التنفس
ضيق في البلع واحمرار في
المنطقة المصابة وتورم
اللوزتين
عدم االحساس بالروائح
والطعم

 -4التأثير على صحة الحيوانات :
لغبررررار السررررمنت ترررراثير كبيررررر علررررى صررررحة الحيوانررررات حيررررث ي ررررون ررررذائها مررررزية بررررين
العشرررررج والسرررررمنت وبالترررررالي يق ررررري علرررررى دورتهرررررا الوراثيرررررة ممرررررا يرررررأثر سرررررلبا ت علرررررى
صحة االنسان عند تناول لحومها .

 -5التاثير على النبات :
مرررررن اخطرررررر سرررررلبيات صرررررناعة االسرررررمنت هرررررو الترررررأثير السررررري علرررررى البيئرررررة
وتهديرررررررد المجرررررررال المحررررررريط بهرررررررا مرررررررن خرررررررةل افررررررررازات التررررررري تطرحهرررررررا
الوحررررردات الصرررررناعية مرررررن ف رررررةت ازيرررررة وسرررررائلة التررررري لهرررررا ترررررأثير سرررررلبي
علرررررى الغطرررررا النبررررراتي كترررررراكم طبقرررررة سرررررمي ة مرررررن برررررار االسرررررمنت علرررررى
اوراق االشرررررررررجار ممرررررررررا يرررررررررلدي الرررررررررى انتررررررررراج ردي مرررررررررن الخ رررررررررروات
والفواك انافة الى خطر تسمم االنسان عند تناولها .
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( الفص الثالث )

 االستبيان للعمال في معام االسمنت والجص من خةل امل معلومات وبيانمد تاثير السمنت والجص على صحة العاملين والفاحصين في المعام .
 -نرفق الفحوصات الدورية للعمال والفاحصين في المختبرات ومواقل العم .

( التوصيات )
 -1توعيرررررررررة المرررررررررواطنين العمرررررررررال والفاحصرررررررررين فررررررررري معامررررررررر االسرررررررررمنت والجرررررررررص
والمختبرررررررات االنشررررررائية قبرررررر الفحررررررص بارترررررردا معرررررردات السررررررةمة المهنيررررررة الواقيررررررة
وترررررأثير مرررررادة السرررررمنت والجرررررص علرررررى صرررررحة االنسررررران عرررررن طريرررررق دورات توعويرررررة
.
 -2اليرررررتم قبرررررول العمرررررال التررررري تقررررر اعمرررررارهم عرررررن (  ) 18سرررررنة والرررررذين يعرررررانون مرررررن
عجز كلوي او يعانون من حالة صحية سيئة .
 -3ل ي ي من الفاحص او العام سةمت يجج التخلص من المواد في حاوية النفايات وتجنج
خلق الغبار المفرط .
 -4اليغس السمنت او الجص في المصارا الن هذه المواد قد تسبج بسد المصارا وبالتالي
تلو مياه المجاري .
 -5ارتدا نظارات السةمة الواقية من الغبار .
 -6ارتدا اقنعة و ةقات االان .
 -7ارتدا بدالت عم مقاومة لتركيبة المواد والغبار .
 -8تاكيد استخدام التهوية المناسبة في م ان العم والفحص .
 -9عدم لبس العدسات االصقة اثناع العم اوالفحص .
 -10العم في م ان مفتوح يدخ من الهوا الطبيعي
 -11يجج على العمال والفاحصين ان يخ عوا لفحوصات منتظمة والدورية .
 -12يجج ان نقل من اتصال الجلد باالسمنت باستعمال قفازات مقاومة للمواد ال ميائية
 -13العناية الجسدية الجيدة مل س اليدين بما نقي .
 -14ك لطمة الدية يجج ان تعالة بصورة ايدة تةفي لحدو م اعفات .
 -15اليم ن لةشخاص الذين يمل ون بشرة حساسة ان يعملوا في هذه االماكن .
 -16يجج اختيار العام الخالي من االمراض التنفسية والمزمنة .
 -17انشا محطات معالجة المياه الناتجة داخ مراكز الفحص والمعام لغرض لتةفي
التلو البيئي .

( االسعافات االولية )
 -1فررررري حالرررررة اصرررررابة العرررررين بغبرررررار السررررررمنت او الجرررررص تغسررررر ايررررردا ت بالمرررررا لمرررررردة
 15دقيقرررررة علرررررى االقررررر بمرررررا فررررري الرررررة تحرررررت ا طيرررررة العرررررين زالرررررة اميرررررل الجسررررريمات
وفي حالة استمرار التهية يتم استدعا الطبيج المختص .
 -2فررررري حالرررررة اصرررررابة الجلرررررد يغسررررر الجلرررررد بالمرررررا البرررررارد والصرررررابون بمنظرررررص معتررررردل
لحماية الجلد و س البشرة المعرنة للغبار .
 -3وفرررررري حالررررررة ابررررررتةع بررررررار السررررررمنت او الجررررررص يشرررررررر الشررررررخص ال ثيررررررر مررررررن
الما او االتصال مركز السموم في اي مستوصص او مستشفى .

( المصادر )

 -1وكبيديا الموسوعة الحرة ( السمنت )
 -2المواصفة العراقية للسمنت رقم  5والجص رقم 17
 -3معم سمنت كربة  /قسم الصحة والسةمة المهنية  /قسم الطبابة
 -4معم سمنت بازيان ( سليمانية )  /قسم الصحة والسةمة المهنية  /قسم الطبابة
 -5معام الجص في كربة

