
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Εκτιμάται ότι περίπου 5.000.000 εργαζόμενοι στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίθενται στην σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου. Η 
πλειονότητα των εκτιθέμενων ατόμων, είτε εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα, είτε εμπλέκεται σε εργασίες κατασκευής δομικών υλικών, όπως 
τούβλων, γυαλιού ή τσιμέντου. Τα άτομα αυτά συνήθως απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις-με συνήθως λιγότερους από 10 εργαζόμενους.

Το κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία των εργαζόμενων στον κατασκευαστικό τομέα μετά τον 
αμίαντο. Λόγω της μορφής του ως σκόνη πολύ λεπτής υφής, η παρατεταμένη έκθεση σε αυτό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα και πολλές 
άλλες σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες. Η σκόνη του κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου κατηγοριοποιείται ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α κατά 
IARC, δηλαδή θεωρείται επιβεβαιωμένη αιτία πρόκλησης καρκίνου στον άνθρωπο.

Που υπάρχει κίνδυνος

Η έκθεση στην σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του 
πυριτίου είναι συνήθης στον τομέα των κατασκευών 
και σε κάποιες βιομηχανίες. Η αναπνεύσιμη σκόνη 
κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου δημιουργείται 
κατά τη διάρκεια εργασιών όπως κόψιμο, πριόνισμα, 
τρυπανισμός ή σύνθλιψη πέτρας, τσιμέντου, τούβλων, 
τσιμεντόλιθων, σοβάδων ή κατά την χρήση βιομηχανικής 
άμμου. Επίσης δραστηριότητες όπως η αμμοβολή, το 
κόψιμο τούβλων ή τσιμέντου, το τρίψιμο με γυαλόχαρτο 
ή ο τρυπανισμός τσιμεντόλιθων, η άλεση κονιάματος, 
η κατασκευή τούβλων, τσιμεντόλιθων, ή κεραμικών 
υλικών, το σπάσιμο ή σύνθλιψη πέτρας, η διαχείριση ή 
ανάμειξη ή το φτυάρισμα στεγνών υλικών που περιέχουν 
κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου δημιουργούν 
αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του 
πυριτίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το διοξείδιο του πυριτίου είναι μία φυσική ουσία η 
οποία υπάρχει σε διαφορετικές ποσότητες μέσα στα 
περισσότερα πετρώματα, άμμο και πηλό. Αποτελεί 
μείζον συστατικό των περισσότερων δομικών υλικών 
όπως τούβλων, πλακών, πετρών, τσιμέντου, ασφάλτου 
και κονιάματος. Τα υλικά τα οποία περιέχουν σκόνη 

κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου δεν είναι 
επικίνδυνα μέχρι την στιγμή της διαχείρισής τους, 
οπότε είναι πιθανό να δημιουργηθούν μικρού μεγέθους 
σωματίδια σκόνης, τα οποία εισέρχονται μέσα στους 
πνεύμονες («αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού 
διοξειδίου του πυριτίου»). Για παράδειγμα, η ανατίναξη, 
το κόψιμο, ο θρυμματισμός, ο τρυπανισμός και η άλεση 
υλικών τα οποία μπορεί να περιέχουν  διοξείδιο του 
πυριτίου μπορεί να δημιουργήσουν σκόνη κρυσταλλικού 
διοξειδίου του πυριτίου, η οποία είναι επικίνδυνη ουσία. 

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία

Όταν οι εργαζόμενοι αναπνέουν κρυσταλλικό διοξείδιο 
του πυριτίου, ο πνευμονικός τους ιστός αντιδρά 
δημιουργώντας ινώδη οζίδια και ουλώδη ιστό γύρω από 
τα σωματίδια του κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου. 
Ο τρόπος με τον οποίο η ουσία δημιουργεί καρκίνο στον 
πνεύμονα δεν είναι σαφής- η πιο πιθανή αιτία της νόσου 
θεωρείται ότι είναι η εναπόθεση της σκόνης στον ιστό του 
πνεύμονα, της οποίας η τοξικότητα καθιστά δύσκολη την 
απομάκρυνσή της από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος, οπότε η σκόνη παραμένει σε εκείνα τα 
σημεία δημιουργώντας μια επίμονη φλεγμονή. Η 
διαρκής φλεγμονή μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στο 
DNA (γενετικό υλικό) των κυττάρων του πνεύμονα και 
να οδηγήσει, σε κάποιες περιπτώσεις σε καρκίνο του 

πνεύμονα. Η λανθάνουσα περίοδος από την έκθεση μέχρι 
την εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα λόγω αυτής μπορεί 
να έχει διάρκεια από 10-20 έτη.    

Τι  μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. 
Προχωρήστε σε ιατρικό έλεγχο στις περιπτώσεις που οι 
εργαζόμενοι εμφανίζουν κάποια πρώιμα συμπτώματα. 
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής νοσημάτων είναι ο 
περιορισμός της έκθεσης των ατόμων στην ουσία, 
για παράδειγμα με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων 
ασφάλειας όπως κατάβρεγμα κατά την διάρκεια των 
εργασιών ή εφαρμογή τοπικών συστημάτων εξαερισμού 
τα οποία απομακρύνουν την σκόνη κρυσταλλικού 
διοξειδίου του πυριτίου. Η χρήση προστατευτικού 
αναπνευστικού εξοπλισμού ο οποίος σχεδιάζεται για 
την προστασία του εργαζόμενου από την εισπνοή 
επικίνδυνης σκόνης, αερίων ή ατμών πρέπει να αποτελεί 
το τελευταίο μέσο. Όμως, για κάποιες εργασίες ή θέσεις 
εργασίας η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού 
εξοπλισμού ίσως αποτελεί την μοναδική πρακτική λύση.

Πηγές: ΙOSH, EU-OSHA, silicosis.com, silica-safe.org, HSE, IARC
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