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РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Кварцовият силициев диоксид е естествен елемент, 
който се съдържа в камъни, скали, пясък и глина, както и в 
продукти като тухли, керемиди, бетон и някои пластмасови 
композити. Когато се работи с тези материали, например 
когато се извършват дейности като рязане или пробиване, 
кварцовият силициев диоксид се освобождава под формата 
на много фин прах, който може да бъде вдишан. Този вид прах 
е една от най-отдавна познатите заплахи на работното 
място и все още причинява стотици хиляди смъртни случаи 
по света всяка година.

Древногръцкият физик Хипократ описва, как миньорите 
оставали без дъх в резултат на вдишването на прах, 
а Бернардо Рамацини описва подобно заболяване при 
италианските ренесансови занаятчии. Сега познаваме 
това заболяване като „силикоза“. Днес основният фокус 
на работното място в развитите страни, е поставен 
върху риска от рак на белия дроб, причинен от излагане на 
респирабилен кристален силициев диоксид, но въпреки това, 
мерките по предотвратяването на силикозата и другите 
белодробни заболявания са все още слабо застъпени.

Минералите кварц, кристобалит и тридимит са кварцови 
форми на силициевия диоксид и се срещат навсякъде в 
природата по цял свят. Кварцът се съдържа в повечето 
скали, но най-вече в минералния пясъчник и гранита – кварцът 
е просто жълт пясък.

Съществуват и други форми на силициев диоксид, които 
нямат кварцова структура и се наричат “аморфен 
силициев диоксид”, като например диатомит, силициев гел 
и синтетичен аморфен силициев диоксид. Експозицията на 
аморфен силициев диоксид крие много по-малка опасност 
от експозицията на кварцовия силициев диоксид, защото не 
причинява нито силикоза, нито рак на белия дроб.

Силициевият прах е вреден единствено когато бива вдишан 
надълбоко в дробовете, откъдето кислородът преминава в 
кръвта. Когато сте на пясъка на плажа, вдишването няма да 
Ви навреди, тъй като вдишаните прахови частици ще бъдат 
твърде големи, за да преминат от носа в горните дихателни 
пътища. Но като всеки преносим прах, силициевият прах 
може да бъде опасен. 

ВРЕДНИТЕ 
СИЛИЦИЕВИ ЧАСТИЦИ 
СА ПО-МАЛКИ ОТ 
ФИНА ПЕСЪЧИНКА
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Минерален пясъчник 70-90%

Пластмасови композити* 19-90%

Бетон/хоросан 25-70%

Шисти 40-60%

Каолин UP T0 50%

Гранит 20-45%

Керемида 30-45%

Плочи 20-40%

Тухли До 30%

Желязна руда До 15%

Черен порцелан До 5%

Варовик До 2%

Мрамор До 2%
Средни стойности на кристален силициев диоксид, открити в материалите 
(на базата на данни на Службата по здравословни и безопасни условия на 
труд на Великобритания).
*Силициевият диоксид се използва в продукти като филтри и композитни 
панели

КОЛКО ТОЧНО СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД?



РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД

Респирабилните частици са обикновено не по-големи от 5 
микрометра. Можете да сравните с точката в края на изре-
чението, която е с диаметър от 200 до 300 микрометра, а 
най-фината песъчинка от плажа е с диаметър от около 70-80 
микрометра. Отделните силициеви частици са твърде малки 
и са невидими за невъоръженото око под нормално осветле-
ние, затова около Вас може да има относително висока кон-
центрация, а да не си давате сметка, че вдишвате прах.
През 1996 г., Международната агенция за ракови изследвания 
прегледа научните доказателства и направи заключение, че 
кварцовият силициев прах под формата на кварцов или крис-
тобалитен прах, е канцерогенен за хората. Класифициран е 
като канцероген от група 1, което означава, че той опреде-
лено е причина за развитието на рак при хората.

ДА МИСЛИМ
ОТВЪД ЗАДАЧИТЕ СИ…
Не само специфичните дейности като пробиване или 
рязане на материали, съдържащи кристален силициев 
диоксид, излагат хората на силициев прах. Освен когато 
някой почиства след извършване на дейности, след които 
се е разпръснал силициев прах, прахът може също:
- да остане във въздуха след извършване на работата;
- да излезе от дрехи или други повърхности;
- да се разпръсне във въздуха отново, поради движение 

на хора или превозни средства;
- да бъде отделен, когато оборудването протече или 

има някакъв разлив. 
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КОЙ Е ЗАСЕГНАТ?
Експозицията на силициев прах е често срещана в много 
индустрии. Ето някои от честите случаи, при които се 
случва хората да бъдат изложени на този прах:
- Чупене, натрошаване или смилане на материали със 

съдържание на силициев диоксид като бетон, строителен 
агрегат или хоросан.

- Пробиванe, рязане, отсичане или стриване на други 
материали със съдържание на силициев диоксид.

- Работа с цимент.
- Преместване на земна маса, напр. работа в изкопи, мини, 

кариери и тунели.
- Обработка с пясъкоструйки или водоструйки.
- Поставяне, поддържане или подмяна на баластра.
- Носене, смесване или копаене на сухи материали, 

съдържащи силициев диоксид.
- Използване на силициев диоксид, пясък или продукти със 

съдържание на силициев диоксид в производството на 
стъкло и други неметални минерални продукти.

- Използване на пясък като форма за изливане в леярни.
- Използване на силициева пудра.
- Сухо метене след извършване на работа, при която се е 

разпръснал силициев прах.
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ЗА СИЛИЦИЕВИЯ  ДИОКСИД…
В химичния състав на силициевия диоксид влиза силициев 
атоми, свързан с два кислородни атома. Може да 
съществува под формата на кристал, като атомите 
се подреждат в правилна решетъчна структура или в 
неструктурирана аморфна форма. Кристалната форма 
на силициевия диоксид е много по-опасна, отколкото 
аморфните форми.

Начинът, по който атомите се подреждат в кварцовата 
структура, определя минералните му свойства. 
Например, най-често срещаната форма на кварц има 
ромбоидна структура, докато тази на кристобалита 
има правилна кубична форма.

Сивите сфери са силициевите атоми, а червените са 
кислородните атоми.

Различните кварцови форми на силициевия диоксид са 
познати като „полиморфи“.

Кварцовият силициев диоксид е неразтворим във вода 
и не се изпарява. Топи се при около 1700 °C. В някои 
случаи, затоплянето на аморфен силициев диоксид 
над 1000 C би могло да доведе до това части от 
него да преминат в кристална форма, като например 
калциниране на диатомит. Изгарянето на земеделски 
отпадъци или продукти като обвивките на оризовите 
зърна например би могло да превърне аморфния 
силициев диоксид в кристобалит.

Аметистът и цитринът са две скъпоценни форми 
на кварца, които получават цвета си от металните 
примеси в кварца.

Кварц Кристобалит
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КАК?
Продължителното излагане на силициев прах поради 
извършване на дейности като рязане, пробиване, натрошаване 
или полиране на материали, съдържащи силициев диоксид, 
а дори и метене след това, биха могли да доведат до 
силикоза (необратимо хронично респираторно заболяване), 
рак на белия дроб и още много други сериозни заболявания, 
включително хронично обструктивно белодробно заболяване 
като емфизема. Силициевият прах е един от най-големите 
причинители на професионални заболявания по света.

Начинът, по който силициевият прах причинява рак е неясен – 
според Международната агенция за ракови изследвания, най-
вероятната причина е, че при натрупването си в дробовете, 
токсичността му усложнява неговото премахване от за щит-
ните клетки на организма и така прахът остава там, причи-
нявайки продължително възпаление. Това продъл жително 
въз па ление може да повреди ДНК на клетките в дробовете и 
при някои хора да доведе до рак на белия дроб.

Токсикологичните изследвания на кристален силициев диоксид 
показват, че биологичната реакция се определя основно 
от повърхностните свойства на праховите частици. При 
поставянето на химическо покритие на повърхността на 
кварцовите частици по време на клетъчен експеримент, се 
наблюдава драстично намаляване на възпалителния процес. 
Подобно на това, кварцови частици, покрити с глина или 
други материали отчитат по-малка токсичност, отколкото 
наскоро натрошена скала.

Някои учени предполагат, че за да има риск от рак на белия 
дроб, първо трябва да се развие силикоза. Но данните в под-
крепа на това твърдение са твърде оскъдни, а и изследвания-
та сочат, че е рискът от рак на белия дроб е увеличен при 
работници, които не са развили силикоза. Разбира се, намале-
ната експозиция на силициев диоксид би намалила риска и от 
двете заболявания. 

Епидемиологичните данни за човешкото здраве сочат, че 
повишеният риск от рак на белия дроб се среща на много 
работни места, където се работи със силициев прах. 

Струйна обработка; производство на тухли, бетон и ке-
ремиди; зидане; измазване с цимент; производство на кера-
мични изделия; производство на кокс и други горива; стро-
ителство; рязане или стриване на материали, съдържащи 
силициев диоксид; събаряне, пробиване на материали, съ-
държащи силициев диоксид; доставка на газ и електрическа 
енергия; леярни; производство на стъкло, производство на 
метали и машини; производство на минерални продукти; 
минно дело и кариери; производство на стомана; каменодел-
ство; места, където се използват или монтират пластма-
сови композитни продукти; изграждане на тунели. 

Извършващите струйна обработка; работещите в произ-
водството на тухли, бетон и керемиди; зидарите; произвеж-
дащите керамични изделия; работещите с глина; работещи-
те в производство на кокс и други горива; кофражистите; 
строителните работници; операторите, отговарящи за 
рязане или стриване на материали със съдържание на сили-
циев диоксид; изкопчиите, копаещи и пробиващи материали 
със съдържание на силициев диоксид; леярите; производите-
ли на мебели, стъкло, керамика и машини; оператори на ма-
шини; производители на минерални продукти; операторите 
на минни машини; работещите на места, където се използ-
ват или произвеждат пластмасови композитни продукти; 
сондажниците и работещите в кариери; хора, извършващи 
пясъкоструйна обработка; работещите в стоманолеярни; 
каменоделците; тунелните работници; електричарите, чи-
ято работа е свързана с копаене; оксиженистите; работни-
ците, извършващи дейности по натрошаване, шлифоване и 
полиране.

КОНТРОЛИРАНЕТО НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА СИЛИЦИЕВ 
ПРАХ РЯЗКО НАМАЛЯВА РИСКА ОТ РАЗВИТИЕТО НА 
РАК И СИЛИКОЗА.

ОСНОВНИ РИСКОВИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА:

ХОРАТА, КОИТО СА ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК:

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД

СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ
Е ЕДИН ОТ НАЙ-
ГОЛЕМИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ В 
СВЕТОВЕН МАЩАБ 



Увеличените рискове се наблюдават при много ниски нива 
на експозиция – на или под нормата за Великобритания през 
работния живот – 0,1 mg/m3. Това е отразено в изследвания 
като наскоро публикуваното от Американската служба 
по безопасност и здраве при работа. В много държави, 
ограничението за експозиция (излагане на праха) на 
работното място бе намалено на 0,05 mg/m3 или по-малко. 
Повече можете да научите на страница 5 в „Ограничения за 
експозиция на силициев диоксид по света“.
В някои случаи, когато хората са изложени на кристален 
силициев диоксид, рискът от рак на белия дроб е по-нисък 
от обикновено. Вероятно това е така, поради разликата 
в свойствата на повърхността на частиците и тяхната 
токсичност.

КОЛКО?
Изследвания на Имперския колеж в Лондон предполагат, че 
900 от съществуващите нови случаи на рак на белия дроб 
годишно във Великобритания се дължат именно на излагане 
на силициев прах в миналото - в строителството, при 
обработването на гранит и камък, както и при различни 
индустриални процеси. Ракът на белия дроб е труден за 
лечение и повечето от диагностицираните с този вид рак 
умират в рамките на няколко години – само един от 20 души 
живее около десет или повече години. Установено е, че около 
800 от белодробно заболелите умират от рак на белия дроб, 
причинен от силициев прах на работното място.

Около половин милион работници във Великобритания 
и около пет милиона в Европейския съюз са изложени на 
силициев прах. В Европа, преобладаващата част от тези 
хора са заети или в строителния сектор (81%) или в 
производство на материали, използвани в строителния 
сектор, като тухли, стъкло или цимент (10%). По-голямата 
част от хората, заети в тези сектори, са от малки компании 
– около 80% са от компании с по-малко от 10 заети лица.
В САЩ двама на всеки 100 работници са изложени на силициев 
прах – около 2,2 милиона работници, от които 1,85 милиона 
са заети в строителния сектор.
Само в Индия има повече от 12 000 каменоломни, в които 
работят над половин милион работници. Изчисленията 
сочат, че общо в Индия на силициев прах на работното 
място са изложени около 10 милиона души. Проучванията 
са доказали нараснала заболеваемост и смъртност сред 
изложените на силициев прах работници – от рак на белия 
дроб, силикоза и други заболявания на белите дробове.
Според неотдавнашни доклади, повече от 23 милиона 
работещи в Китай са изложени на силициев прах. Един от 
тях описва повишен риск от белодробен рак сред мъжете 
непушачи, изложени на силициев прах, изгорели дизелови 
газове или бояджийски продукти. През последните пет 
години Китай отчете повече от 500 000 случая на силикоза 
– едно от сериозните заболявания, причинени от силициев 
прах, което всяка година се откроява с около 6000 нови 
случаи и повече от 24 000 смъртни случаи.
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ПРАХОВАТА ЛАМПА
Лесен и качествен начин за отчитане на количеството прах във въздуха, е използването на прахова лампа – понякога 
наричана „лъч на Тиндал“. Тя осветява най-фините частици прах, които иначе биха били невидими за невъоръженото 
око. Процесът е прост – ако пропуснете лъч ярка светлина през прахов облак и поставите параван, който да запречи 
директната светлина, тогава разсеяната от праха светлина може да бъде видяна като малки светлинни петна. 
 

Този метод за оценка работи най-добре в затворени помещения, при намалено фоново осветление.

Параван

Лампа

Прахов облак

5  ̊до 15˚

Източник: Служба по здравословни и безопасни условия на труд на Великобритания

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД



Статистическите данни на Служба по здравословни и без-
опасни условия на труд на Великобритания за строителния 
сектор от 90-те години на миналия век сочат, че 30% от 
общите строителни работници са били изложени на повече 
от 0,3 mg/m3 кристален силициев диоксид, а 65% – на повече 
от 0,1 mg/m3 (средно за 8 часа). Благодарение на подобрения-
та в технологиите, днешните стойности на експозициите 
са намалели в сравнение с тези данни, които не са предста-
вителни за настоящата обстановка – нивата са се понижили 
до 2,5–10% годишно.

Обширно научно проучване, проведено в Европа и Канада 
показва, че обичайната експозиция на силициев прах на 
хората, които извършват някоя от засегнатите дейности 
във Великобритания, е по-малко от 0,1 mg/m3 дневно, но 
все още има значителен брой хора в строителството 
с високи нива на експозиция като зидари, каменоделци, 
каменоделци, работещи по паметници и работници по 
разрушаване на сгради. Проучването сочи, че експозицията 

във Великобритания е по-висока от където и да е в 
Европа. Проучването потвърждава устойчиво намаляване 
на нивата на експозиция с времето (6% годишно), поради 
подобрените технологии.

При каменоделска работа, нивата на прах във въздуха може 
да се повишат. Според проведено в Ирландия изследване, 
от изключително важно значение е видът на използвания 
камък. При работа с варовик, нивата на замърсеност са под 
0,01 mg/m3, а с гранит – под 0,06 mg/m3, а работа с пясъчник 
води до нива на замърсеност над 0,7 mg/m3 (натрошаване и 
рязане).

Експозицията на силициев прах при неконвенционалния 
метод за извличане чрез хидравлично разбиване (познато 
още като „фракинг“), наскоро започна да буди притеснение. 
Силициев пясък (около 5%) се смесва с голям обем вода и 
се вкарва в горивосъдържащия земен слой. Обработка на 
повърхността и боравене с пясък, могат да причинят нива 
на замърсяване от 0,1 mg/m3 за повечето работници и до 
0,4 mg/m3 дневно за пренасящите пясък.

РИСКЪТ ОТ РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ СЪЩЕСТВУВА 
ДОРИ ПРИ НАЙ-НИСКИТЕ НИВА НА ЕКСПОЗИЦИЯ 
НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ
Можем да измерим експозицията на силициев прах 
на работното място с обикновени инструменти за 
вземане на проби, които се използват за поддържане 
на хигиена на работното място.

За да измери експозицията на силициев диоксид, 
специалистът по хигиена на работното място използва 
оборудване, което включва: помпа за вземане на проби, 
захранвана от батерии, полиетиленови тръбички, 
циклонна глава за вземане на проби, предварително 
претеглени PVC филтри, дебитомер, който да измери 
количеството въздух, преминаващо през уреда за вземане 
на проби, както и щипки и ремъци.

Оборудването се носи през цялата работна смяна, като 
главата за вземане на проби е близо до носа/устата на 
работника. След края на смяната, филтърът се изпраща 
в специална лаборатория за анализ за кристален силициев 
диоксид.

Резултатът се изразява в концентрация – милиграми 
кристален силициев диоксид на кубичен метър от 
измервания въздух (mg/m3). Също така, бихте могли да 
помолите в лабораторията да претеглят повторно 
филтъра за концентрация на прах и процент силициев 
диоксид в пробата.

След това, можете да сравните данните си с официалната 
норма на експозиция. Във Великобритания тя е позната 
като „ограничение за експозиция на работното място, 
като съответното ограничение за експозиция на силициев 
диоксид е средно 0,1 mg/m3 за осем часа. Тази стойност 
варира във всяка страна – вижте в „Ограничения за 
експозиция на силициев диоксид по света“.

Този тип мониторинг трябва да се провежда от 
професионалисти с правилен набор от компетенции. Във 
Великобритания, Британската мрежа по професионална 
хигиена има указател на специалистите, извършващи тези 
услуги – научете повече на http://www.bohs.org/a-z-search.

223 МИЛИОНА РАБОТНИЦИ 
В КИТАЙ ВЕРОЯТНО 
СА ИЗЛОЖЕНИ НА 
СИЛИЦИЕВ ПРАХ.

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД



СЛУЧАЙ ЗА НЕПРЕМЕННО РАЗРЕШАВАНЕ
Ефектът на повишеното спазване на законодателството за 
съществуващите норми за експозиция на силициев диоксид, 
както и намаляването на тези норми, може да ни доведе до 
най-добрия начин за предотвратяване на бъдещи случаи на 
рак. Според едно проучване с моделиране, бихме могли да 
очакваме четири различни сценария за случаите на рак на 
белия дроб през 2060-та година:
- Никаква промяна от настоящата ситуация;
- Налагане на по-ниски норми (0,05 mg/m3), но без никакво 

подобряване в спазването на законодателството;
- Подобряване на спазването на законодателството при 

настоящите норми (0,1 mg/m3) – от сегашната една 
трета от работните места на 90% от работните 
места;

- Намаляване на нормата и подобряване на спазването на 
закона.

Предварителната оценка за 2060 г. е направена въз основа на 
продължителната латентност на белодробния рак.

Само понижаване стойностите на нормите би довело 
до спад в броя на случаите на рак от 800 до 600 годишно. 
Комбинацията от увеличено спазване на законодателството 
и понижаване на нормите би довела до намаляване на 
установените случаи на белодробен рак, причинен от 
експозицията на силициев диоксид, на само 50.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ 
НА СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД
ПО СВЕТА
Законовите ограничения за експозиция на силициев 
диоксид обозначават максимално допустимата 
концентрация на силициев диоксид във въздуха 
средно на ден. Необходимо е да се знае, че някои 
задачи се свършват по-бързо, но за сметка на това 
са с високи нива на експозиция на силициев диоксид.

Ограниченията за експозиция на силициев диоксид варират 
в различните страни, но по принцип се изразяват в средна 
стойност за осемчасов работен ден. Например:
- В Британска Колумбия и някои щати в Канада – 

0,025 mg/m3;
- В Ирландия, Италия, Финландия и Португалия – 

0.05 mg/m3;
- В Холандия – 0.075 mg/m3;
- Във Великобритания – 0.1 mg/m3;
- В Полша – 0.3 mg/m3.

В много страни съществува тенденция за намаляване 
ограниченията за експозиция на силициев диоксид. В 
САЩ, Американска конференция на правителствените 
индустриални медици препоръчва нива от 0,025 mg/m3, 
а Правителствената служба по безопасност и здраве 
препоръча при работа нормите да бъдат намалени до 
0,05 mg/m3.

Списък със стойностите на ограниченията за експозиция 
можете да намерите тук: http://www.nepsi.eu/sites/
nepsi.eu/files/content/document/file/oel_table_dust-qct_
may_2010_jan09.pdf
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ДВАМА РАБОТНИЦИ НА ВСЕКИ 100
СА ИЗЛОЖЕНИ НА СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД В САЩ

КАКВО Е НЕОБХОДМО ДА НАПРАВИТЕ
- Основната цел е да се спре разпространението 

на силициев прах във въздуха. За тази цел, можете 
да изберете процес, който избягва или намалява 
освобождаването на прах, например като се отчете 
разпространението на силициев прах още в процеса 
на проектиране на работата в строителството, с 
предварително пробити отвори за водопроводни и 
газови инсталации, както и за електрическо окабеляване, 
така че в последствие да не е необходимо пробиване или 
рязане на бетон. Също така, използваните материали да 
бъдат нарязани извън обектите, на място, където по-
лесно може да бъде контролирана експозицията на прах. 

- Опитайте се да премахнете или заместите материа-
лите, съдържащи кристален силициев диоксид от ра-
ботния процес – възможно е да бъдат използвани дру-
ги материали, например заместване с оливин или друг 
по-безопасен материал на силициев прах в струйната 
обработка.

- В случай че на етапа на проектиране на работния про-
цес или посредством промяна на използваните матери-
али е невъзможно работещите със силициев диоксид да 
бъдат предпазени, първата Ви стъпка трябва да бъде 
мониторинг и оценка на експозицията, както и иденти-
фициране на работните роли и задачи, нуждаещи се от 

по-добри контролни мерки. Проучване на Великобритан-
ската лаборатория по здраве и безопасност на труда 
показва, че когато работодателите спазват това, 
е по-възможно да бъдат въведени подходящите кон-
тролни мерки.

- Изберете между различните контролни действия 
по справяне с експозицията на силициев диоксид на 
работното място:
• Във фабрика или работилница, най-добрата стратегия 

е използване на инженерни контролни мерки, като 
ограждения, качулки или локална вентилационна 
система, която да извлече замърсения въздух тогава, 
когато се разпръсква или да се използва водоструйно 
рязане.

• При извършване на работа с ръчни инструменти, при 
която се отделя прах, като например на строителни 
обекти, най-добре би било да се използва локална 
вентилация, прикрепена за инструмента или да се спре 
разпръскването на праха чрез използване на система 
за пръскане на вода.

Когато купувате или наемате ново оборудване, 
уверете се, че то има подходящи функции за контрол. 
Големите фабрики, скъпото оборудване, машините за 
пробиване на скали и камъни, използвани при направата 
на тунели или разбиващото оборудване в обектите 
за рециклиране, е по-вероятно да имат собствена 
интегрирана система за водно разпръскване. Малките 
съоръжения и обекти нямат такива собствени 
контролни функции като заложен стандарт, въпреки 
че винаги можете да закупите прикрепящ се ръкав за 
изтегляне на праха.
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НАБЛЮДАВАЙТЕ 
МАТЕРИАЛИТЕ И МЕТОДИТЕ
Когато оценявате експозицията на силициев 
диоксид на работното място е важно да запомните, 
че наред с прегледа на използваните материали, 
необходими за извършването на определените 
задачи, начинът по който се работи с тях пряко 
определя количеството на произведения прах.

Например, когато при работа с бетон и гранит се 
използват триони, точила, резачки и пясъкоструйки винаги 
се постигат високи нива на замърсеност. Дейностите 
като пневматично пробиване, събаряне на вътрешни 
структури или сухо метене на открито също могат 
да доведат до високи нива на замърсяване. Работата в 
затворено пространство със слаба вентилация повишава 
нивата на експозиция, сравнени с работата на открито..

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД



- Във всички ситуации, ако е невъзможно да се контролира 
разпръскването на силициев диоксид във въздуха чрез 
използване на инженерни решения, а измерванията на 
въздуха също показват все още неприемливи стойности 
на замърсяване, работещите на мястото трябва да 
използват индивидуална респираторна защита.

- Освен вземането на подходящите контролни мерки на 
място и тяхната проверка, трябва да се уверите, че ра-
ботещите при риск от вдишване на силициев диоксид 
разполагат с нужната информация за възможните риско-
ве и начините за намаляването им. Те трябва да бъдат 
инструктирани и обучени, включително и за това как да 
използват контролните мерки, които ги предпазват.

- На места, където е възможно развитие на силикоза 
при работниците, следва да помислите за въвеждане 
на здравни проверки. Специалистът по безопасност на 
труда трябва да попита работника за характерните 
симптоми, както и да следи работата и експозицията 
на опасните вещества. В някои случаи би било добре, 
служителят да бъде прегледан на рентген и да бъдат 
изследвани белодробните му функции, което ще помогне 
за засичане на хронично обструктивно белодробно 
заболяване или силикоза. Няма ефективен начин за засичане 
на силикоза чрез здравни проверки, което подчертава 
значението от контролиране на експозицията на 
силициев диоксид за минимизиране на риска. 
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Респираторната защита обикновено се смята за „крайна 
мярка“, като Законът за здравето и безопасността при 
работа в страни като Великобритания, се основава на 
това твърдение. Но истината е, че респираторите 
често са необходими за постигане на адекватни мерки, 
поради трудността от контролиране на експозицията 
чрез използване на други методи или поради факта, че ще 
бъде непрактично и скъпо струващо да бъдат използвани 
инженерни мерки. Още повече, че респираторите са 
много ефективен начин за намаляване на излагането. При 
задачи с повишен риск, не можете да разчитате само 
на респираторната защита – тя може да не осигури 
необходимата защита, може да защити само онзи, който я 
носи правилно, а често хората правят грешки при носенето 
ѝ, като носене твърде дълго или в неподходящото време.

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
7000 СЛУЧАЯ НА БЕЛОДРОБЕН РАК 
СА В СЛЕДСТВИЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ 
НА СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД.

НЕДОСТАТЪЧНАТА ИНФОРМИРАНОСТ Е ОПАСНА!
Чувствате ли се „компетентни“ в тази област? 
Оценката и управлението на експозицията на опасни 
субстанции са специализирани области и ако нямате 
необходимата подготовка, знания и опит, бихте могли 
да допуснете фатална грешка. Познавайте нивото на 
знанията си и поискайте експертна помощ, ако се налага.

ПРАВИЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКАТА
Уверете се, че екипите с които работите, разбират 
добре къде и как да прилагат и използват контролните 
мерки, които сте осигурили. Ако работещите не знаят 
кога да използват конкретен контролен метод или 
как правилно да използват оборудването, те ще имат 
„измамно чувство за сигурност“, но няма да бъдат 
защитени. Например, ако при рязане на бордюри се 
използва спрей с фина струя, той не би бил достатъчен 
за овлажняване на праха. Също така, ако изолационните 
материали са намокрени преди изпълнение на дейностите, 
водата скоро ще се изпари, като ще остави работниците 
изложени на праха, който ще се образува по време на 
тяхната работа.

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД
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РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА – ИЗБИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ ТИП
Респираторите са проектирани така, че да покриват носа 
и устата и да филтрират въздуха, за да бъдат премахнати 
вредните замърсители, преди да навлязат в дробовете. Има 
няколко вида респиратори – от полулицева маска, която само 
покрива носа и устата, до респиратори, покриващи цялото 
лице. Много полулицеви маски се проектират за еднократна 
употреба и се наричат „филтриращи лицеви респиратори“, 
защото цялата маска е направена от филтриращ материал.

При избор на респиратор трябва да се уверите, че той 
осигурява необходимата защита за здравето на носещия, 
както и че е подходящият за него – например че му пасва 
добре. Всички класове респиратори притежават т. 
нар. „определен защитен фактор“ (AFP), който показва 
минималното намаляване на експозицията на вредни 
субстанции, което може да бъде постигнато. Според 
Европейски стандарт EN 149 съществуват три типа 
филтриращи лицеви респиратори:
- FFP1 – най-простото устройство, AFP 4 (намалява 

експозицията на носещия с фактор 4);
- FFP2 – този дизайн осигурява по-голяма защита, AFP 10 

(намалява излагането на носещия с фактор 10);
- FFP3 – устройства от този вид осигуряват максимална 

защита, AFP 20 (намалява излагането на носещия с 
фактор 20).

За определени дейности, ще бъде по-подходящо при 
необходимост да се избере различен тип респираторно 
оборудване, например маска с по-голяма защита, която ще 
бъде използвана продължително време.

Важно е да се уверите, че оборудването, което използвате 
е подходящо за извършваните дейности. Безплатният 
онлайн инструмент www.healthyworkinglives.com/advice/
work-equipment/rpe е разработен за да улесни избора на 
правилния тип респираторна защита.

РЕСПИРАТОРНО ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ – 
ПОДХОЖДАЩО НА ТИПА ДЕЙНОСТ
Тук можете да намерите няколко примера за респираторно 
оборудване, препоръчвано от Службата по здравословни и 
безопасни условия на труд на Великобритания за местата, 
където въздушните проби показват необходимост от по-
голяма защита:
- Рязане на бордюри – маска с AFP20, като например FFP3 

еднократна маска или полулицева маска с P3 филтър.
- Работа с ръчни ротационни инструменти за рязане и 

полиране – респираторно защитно оборудване с AFP 
минимум 40 (цялостна маска с филтър за частици, ако 
се носи за по-малко от час или маска/качулка с висока 
защита, ако се носи за продължително време).

Статията „Респираторни защитни средства за работно-
то място“ на Службата по здравословни и безопасни усло-
вия на труд на Великобритания дава повече информация по 
темата. Можете да я свалите от http://www.hse.gov.uk/
pUbns/priced/hsg53.pdf

Всеки, който носи респираторно защитно оборудване на 
Вашето работно място, трябва да премине през тест 
за херметичност, за да се увери, че оборудването, което 
трябва да носи е подходящо и ще го защитава.

ЛИЦЕВА ХЕРМЕТИЧНОСТ И ОКОСМЯВАНЕ ПО ЛИЦЕТО
Скорошни проучвания на Службата по здравословни 
и безопасни условия на труд на Великобритания 
за влиянието на растежа на брадата на мъжете в 
рамките на деня върху защитата, осигурена от FFP3 
филтриращите лицеви маски и полулицевите маски, 
сочи че респираторната защита може значително да 
намалее с растежа на брадата. Според проучването 
се препоръчва хората, които носят подобен тип 
респираторна защита, да бъдат гладко обръснати в 
зоната на поставяне на маската.

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД



10 МИЛИОНА ЧОВЕКА 
ВЕРОЯТНО

СА ИЗЛОЖЕНИ НА 
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД 

В ИНДИЯ

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ДЕЙСТВИЕ
При рязане на бордюри или павиране, се препоръчва 
работата да се извършва с водоструен механизъм с маркуч, 
директно закачен върху инструмента, който разпръсква 
около 0,5 литра за секунда. За такъв тип дейност, също е 
необходимо служителите да носят респиратор, еднократна 
маска със защита FFP3 или подобно средство. Вижте филма, 
направен от Службата по здравословни и безопасни условия 
на труд на Великобритания, относно правилните методи за 
рязане на бордюри на: www.hse.gov.uk/pubns/indg461.pdf и 
на www.hse.gov.uk/construction/cleartheair.

Проучвания на Ирландски каменоломни показват, че 
водоструйното рязане намалява експозицията на силициев 
диоксид около 35 пъти в сравнение със сухото рязане, като 
това показва влиянието на относително малки промени в 
работните методи.

Проучване в САЩ сочи, че използването на вода при 
натрошаване може да има подобен ефект на експозицията на 
работниците, като водата намалява нивата средно между 
7 и 50 пъти, в зависимост от използваното оборудване за 
натрошаване. Проучването също доказва, че използването 
на локална вентилационна система върху инструмента е по-
ефективно и намалява средните нива на експозиция между 50 
и 150 пъти.

ЗАКОНЪТ
В много страни експозицията на силициев диоксид се 
регулира със закон.

Във Великобритания, пряко свързани с въпроса са Норма-
тивите за контрол на опасните за здравето субстан-
ции. В други европейски страни като Великобритания, 
Директивата за химическите агенти е основният източ-
ник на правни изисквания. Силициевият диоксид не е класи-
фициран като карциногенна субстанция от Европейската 
директива за карциногените и мутагените, защото за-
конодателството се фокусира главно върху налични хи-
микали, а не върху тези, които се освобождават по вре-
ме на даден процес. Кристалният силициев диоксид може 
да бъде включен в списъка при следващото разглеждане 
на Европейската директива за карциногените и мутаге-
ните.

В страни като Великобритания, работодателите са 
правно задължени да провеждат оценки на риска при си-
туации, където излагането на силициев диоксид и рис-
ковете са неадекватно контролирани, за да може да 
бъдат идентифицирани ефективните контролни мерки. 
Съществуват също задължения за проверка и поддръж-
ка на контролните мерки. Служителите трябва да по-
лучат правилно обучение, инструктаж и информация, за 
да могат да извършват работата си безопасно. В някои 
случаи, би било подходящо да се прави мониторинг на екс-
позицията, както и да се провеждат здравни проверки – 
това е законово изискване във Великобритания.

Намерете повече за съществуващото законодателство 
във Великобритания на: www.hse.gov.uk/coshh.
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Наръчници и съвети
- Службата по здравословни и безопасни условия на труд на 

Великобритания предлага голям набор от материали за 
силициевия прах и рисковете за здравето:
• Основния наръчник можете да намерите на: www.hse.

gov.uk/aboutus/occupational-disease/cancer/silica.htm 
както и по-специализирана информация www.hse.gov.
uk/pubns/silicaindex.htm

• Гледайте филма ‘Време да почистим въздуха!’ на www.
hse.gov.uk/construction/cleartheair/index.htm за съ-
вети за употребата на триони и рязане на бордюри и 
плочки. Наръчникът съдържа информация за защита на 
дробовете при употребата на триони – свалете на 
www.hseni.gov.uk/time_to_clear_the_air.pdf

• Наръчници  за респираторна защита можете 
да намерите на www.hse.gov.uk/respiratory-
protectiveequipment/index.htm и на www.hse.gov.uk/
pUbns/priced/hsg53.pdf

• Получете онлайн информация за праха, който се 
разпръсква в строителството www.hse.gov.uk/
construction/healthrisks/hazardous-substances/
constructiondust.htm, наръчник за праха, който се 
разпръсква в строителството www.hse.gov.uk/
pubns/cis36.pdf, наръчник за контролиране на пра-
ха, който се разпръсква в строителството със сму-
кателно устройство, закрепено за инструмента на  
www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf, обща информация 
в помощ на работодателите за контрол на експози-
цията на силициев прах www.hse.gov.uk/dust/index.
htm?ebul=hsegen&amp;cr=5/06-jul-15 и секция „Често 
задавани въпроси“ за служителите, изложени на силици-
ев прах www.hse.gov.uk/construction/faq-dust.htm

• Посетете www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/
hazardous-substances/constructiondust-specifictasks.
htm за специализирани видеа за задачи с висок рисков 
потенциал, които са обвързани със строителството, 
като:
 рязане на павета, бордюри и плочки
 гравиране на бетон и мазане на хоросан
 разрязване на покривни тухли
 изтъркване или изрязване
 ремонтни дейности
 сухо метене

• Намерете наръчник за здравни проверки на изложените 
на силициев диоксид на  www.hse.gov.uk/pubns/priced/
healthsurveillance.pdf

• Посетете „Праховия център“ на Службата по здраво-
словни и безопасни условия на труд на Великобритания 
за информация, която да подпомогне контролирането 
на експозицията, на www.hse.gov.uk/dust

- Службата по здравословни и безопасни условия на труд на 
Великобритания  предлага също наръчник за контролиране 
на силициев диоксид, чрез инициативата COSHH Essentials – 
достъп до източниците, както и до онлайн инструмента на 
COSHH ще намерите на www.hse.gov.uk/coshh/essentials

- Уеб секцията на Службата по здравословни и безопасни 
условия на труд на Великобритания за павиране, пътно и 

магистрално снабдяване споделя насоки и добри практи-
ки за справяне с проблемите в сектора. Намерете повече 
на: webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/kerbcutting.
community/groupHome

- Един от синдикатите на Великобритания също предлага ме-
тоди за справяне със силициев диоксид www.unitetheunion.
org/uploaded/documents/Silica%20Dust%20(Unite%20
guide)11-5188.pdf

- Службата по безопасни условия на труд на правителство-
то на САЩ също има разработен наръчник за овладяване на 
експозицията на силициев прах в строителството www.
osha.gov/Publications/3362silica-exposures.pdf

Информация
- Съюз на организациите, засегнати от строителния прах 

(CDP) на www.citb.co.uk/cdp, предоставя информация за 
експозицията на всички видове прах в строителството

- Намерете сравнения с нормите на експозиция в Европа на 
www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2014_136.pdf

- Европейската асоциация на индустриалните материали 
поддържа уебсайт с информация за здравните опасности 
при експозицията на силициев диоксид и превантивни мерки, 
като маркиране на силикосъдържащи продукти – намерете 
повече на www.crystallinesilica.eu

- Научете повече относно становището на стъкларска-
та индустрия www.glassallianceeurope.eu/images/cont/
glassalliance-europestatement-on-respirable-crystalline-
silica_file.pdf

- Инициативата на Британската федерация по безопасност 
‘Чист въздух? Внимавай!’ се фокусира върху опасностите на 
работното място в следствие от вдишването и респира-
торната защита  – намерете повече на www.bsif.co.uk/
clean-airtake-care-

Проучвания и доклади
- Вижте резултатите от проучванията, направени относно 

общественото мнение за експозицията на силициев прах 
в строителния сектор във Великобритания www.iosh.
co.uk/~/media/Documents/Networks/Group/Construction/
MEM1871%20Dust%20survey.pdf. Докладът, публикуван 
от IOSH, разработен съвместно със Съюз на организации-
те, засегнати от строителния прах (CDP)

- Прочетете повече за проучването на Службата по здра-
вословни и безопасни условия на труд на Великобритания 
за въздействието на наболата брата върху респиратор-
ната защита www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr1052.htm

- Националният институт за здравни науки на САЩ публи-
кува доклад за канцерогенните ефекти на силициевия прах 
ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/silica.pdf

- CAREX Канада, канцерогенно наблюдение, основаващо се на 
реални сведения Предлага обзорен поглед върху силициевия 
диоксид www.carexcanada.ca/en/silica_(crystalline)

- Намерете доклади за опасностите, причинени от силициев 
диоксид:
• Експозиция на силициев диоксид, пушене, силикоза и 

белодробен рак. СТМ occmed.oxfordjournals.org/
content/59/2/89.full
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• Силициев диоксид: белодробен карциноген: Списание 
за рака, предназначено за клиничните специалисти 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21214/full

- Проучвания за различни контролни мерки, свързани със 
силициевия диоксид, можете да намерите в следните 
публикации:
• Инженерни контролни мерки за силициевия диоксид и екс-

позицията на прах в строителството – обзор, Прилож-
на безопасност и хигиена на работното място на www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301406

• Контрол върху праховите измервания в строителство-
то, Бюлетин за хигиена на работното място annhyg.
oxfordjournals.org/content/47/3/211.short

• Експозиция на силициев прах при определени дейности 
в строителството, Списание AIHA www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/15428110308984823

• Кристален силициев прах и прахови частици по време 
на работа с бетон в затворени пространства – мо-
кро натрошаване и вентилирано натрошаване, срав-
нено с неконтролирано конвенционално натрошаване, 
Списание за професионална и екологична хигиена www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15459620701569708

• Ефективност на контролните мерки за кристален 
силициев диоксид и условното излагане на респира-
билни частици по време на ръчно натрошаване на бе-
тон, Списание за професионална и екологична хигиена 
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15459624.2
010.527552

- Достъп до набор от научни трудове за респираторни 
опасности в строителството в списание на Великобри-
танското сдружение за професионална хигиена www.
oxfordjournals.org/our_journals/annhyg/respiratory_
diseases.html

Инструменти, източници и казуси
- Шотландският център за здравословни работни места е 

публикувал информация и инструмент за избор на защитно 
респираторно оборудване www.healthyworkinglives.com/
advice/work-equipment/rpe

- Британската федерация по индустриална безопасност 
поддържа услуга за акредитация на тестовете за херме-
тичност, позната като Fit2Fit – намерете повече на www.
fit2fit.org

- Уебсайтът на Safe Quarry www.safequarry.com е място, 
където можете да намерите наръчници и източници, свър-
зани с безопасността и здравето в сектора, произвеждащ 
минерали 

- Уебсайтът на канадския център за безопасност на работно-
то място - WorkSafeBC също има информация за силициевия 
прах, както и контролни планове за експозицията на сили-
циев прах www2.worksafebc.com/i/posters/2009/WS%20
09_04.html. Филмът WorkSafeBC на www2.worksafebc.
com/Publications/Multimedia/Videos.asp?ReportID=36018 
обяснява как силициевият прах уврежда дробовете.

- Намерете повече информация и практически източници, 
включително и онлайн планиращ инструмент, от уебсайта 
на Американския център по проучвания и обучение в строи-
телството, на www.silicasafe.org

- Европейската мрежа за силициев диоксид също предоставя 
обзор на добри практики www.nepsi.eu

- Свалете проучването на Crossrail за контролните мерки 
за управление на силициев диоксид в изграждане на тунели 
www.breathefreely.org.uk/assets/case-study---crossrail.pdf

- Гледайте проучването за това, как се въвежда и упра-
влява ново респираторно защитно оборудване при съ-
оръженията в каменоделството www.youtube.com/
watch?v=By1LWWnG_70

- Получете безплатни инструменти и материали, които да 
Ви помогнат в борбата с професионални белодробни за-
болявания в строителството от сайта на BOHS’s Breathe 
Freely: www.breathefreely.org.uk
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800 ЧОВЕКА УМИРАТ
ОТ БЕЛОДРОБЕН РАК,
ПРИЧИНЕН ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ
НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ
НА РАБОТНОТО МЯСТО



NO TIME
TO LOSE

Свалете безплатния бюлетин на IOSH за силициев диоксид на 
www.notimetolose.org.uk/bulgaria. В бюлетина ще намерите:

Серия инфографики с кратка информация

Пакет за дискусии за информиране
на служителите за риска от силициевия прах
и контролните функции за него

Лист с бележки, който да Ви послужи
при презентация или инструктаж

Серия практически казуси със съвети
за добри практики

Серия плакати за работното място

Визуални стандарти – серия снимки
на контролните мерки и оборудването

Допълнително портфолио от дигитални
файлове, които можете да добавите
към собствените си материали

Брошура за служителите, обхващаща рисковете 
и мерките за защита (предлага се на брошура DL)

Джобна картичка за служителите, която напомня 
за рисковете и контролните функции (предлага 
се като картичка Z, с размер на кредитна карта)

Линк към онлайн викторина „Миторазбивач“

Указател с линкове към разнообразни
онлайн инструменти и източници

Свържете се с нас на campaigns@iosh.co.uk за информа-
ция за отпечатани копия.

Източници: Британски институт за ракови проучвания, Служба по здравословни и безопасни условия на труд на Великобритания, Кралски колеж в 

Лондон, Институт за професионална медицина, Великобритания, Международна агенция за ракови проучвания, Служба по безопасността на труда 

на САЩ, Occupational Knowledge International (международна организация за здраве на работното място), Световна здравна организация

Техническо съдържание от Проф. Джон Чери, Университет Heriot-Watt и Институт за професионална медицина

Редактор: Д-р Франк де Вохт, Университет в Бристъл

Декември 2015
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ПРАХ: МОЖЕМ ЛИ ДА ГО КОНТРОЛИРАМЕ?
От много години , рисковете, произлизащи от експозици-
ята на силициев диоксид, не се възприемат сериозно. На-
пример, във Великобритания масова практика е неспазване 
на нормата от 0,1 mg/m3. Проучване на Службата по здра-
вословни и безопасни условия на труд на Великобритания 
доказва, че работодателите подценяват значението на 
експозицията на силициев диоксид, като пренебрегват 
контролните мерки по отношение на рисковете. Обик-
новено инженерните контролни мерки, като локална вен-
тилационна система не се използват толкова, колкото би 
трябвало, а там, където са приложени, не са достатъчно 
ефективни и добре поддържани. Работодателите не въ-
веждат и не използват респираторно защитно оборудва-
не по правилен начин.

Приоритет ли е проблемът с праха в строител-
ството?
Предизвикателствата, които отправя прахът в стро-
ителството, са обхванати в проучване на Групата на 
строителните експерти на IOSH и Съюзa на засегнатите 
от строителния прах през 2012. Само 12% от анкетира-
ните смятат рисковете, свързани с праха, за приорите-
тен здравен проблем, а 45% заявяват, че индустрията не 
отдава съществено или никакво значение на рисковете, 
свързани с праха. Отношението към проблема варира при 
различните компании, като големите компании обикнове-
но следват определени стандарти и наблягат на предпаз-
ване от праховите частици.

Резултатите от проучването определено не са добри:
- пренебрегване на проблема от страна на компаниите;
- слаба информираност по отношение на рисковете 

сред работниците;
- недостатъчни усилия за проектиране на работните 

дейности за предпазване от праха;
- прекомерно разчитане на предпазването с респира-

торно оборудване като основна защита;
- непознаване на тестването за херметичност на обо-

рудването;
- неадекватни управленски мерки за контролиране на 

прах;
- слаба ангажираност на работниците относно пред-

приетите мерки;
- липса на консултации за работниците.

И все пак, проучването показва:
- Въпреки множеството предизвикателства, водос-

труйното рязане е подпомогнало контрола;
- Фирмите, които са по-добре информирани за рискове-

те и контролните функции, спазват нормите по-пъл-
но.

Основното предизвикателство: да увеличим инфор-
мираността и да променим схващанията
Слабата информираност има ефект върху контролните 
мерки, обезпечаването и употребата. 42% от анкети-
раните признават, че работниците разбират факта, че 
прахът може да е опасен за тяхното здраве, но нямат 
представа за значението му. Само 16% от тях вярват, че 
работниците са наясно и знаят за рисковете от вдишва-
не на строителния прах.

Прахът предизвиква по-малко опасения, отколкото дру-
гите опасности. Коментар на един от участвалите в 
анкетата гласи: „Прахът, както и шумът, влияят върху 
хората, когато са по-възрастни, така че служителите не 
го разпознават като „спешен“ риск – за разлика от риска 
от падане или нараняване от съоръжения“. А много други 
приемат праха като нормална част от строителството: 
„Малко прах не вреди на никого.“. Съществува и търпи-
мост спрямо краткосрочната експозиция на прах, дори на 
места, където рисковете са високи. Паричната стойност 
на контролните мерки също оказва влияние, затова кон-
тролът на праха се смята за начинание, отнемащо твър-
де много време, пари и труд.

Спестяване на разходи и ползи от ангажирането
Проучването очертава и някои спестявания на разходи от 
въвеждането на контролни мерки – например проектира-
не на работата при павиране и рязане спестява време, а 
водното рязане намалява използването на консумативи, 
което води до по-добра поддръжка и по-продължителен 
живот на оборудването.

Съществуват и други ползи при основните дейности, 
като например тестове за херметичност, като един 
от анкетираните казва, че след провеждането на такъв 
тест, работещите били „изумени от нивото на защи-
та, което им осигурявало оборудването, когато се носи 
правилно… и го използват повече, ако им се обясни защо“. 
Включване на работниците в изпитвания на оборудване 
или в процеса на избор на респираторно оборудване е уве-
личило склонността им да използват това оборудване 
правилно.

- www.iosh.co.uk/~/media/Documents/Networks/Group/
Construction/MEM1871%20Dust%20survey.pdf

САМО 16% ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ ВЪВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЯРВАТ, ЧЕ РАБОТНИЦИТЕ 
РАЗБИРАТ РИСКОВЕТЕ ОТ ВДИШВАНЕТО НА ПРАХ!

РЕСПИРАБИЛЕН КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ, НАМЕРЕТЕ БЕЗПЛАТНИ 
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

www.notimetolose.org.uk/bulgaria
Станете последовател
на кампанията на
twitter.com/_NTTL

IOSH
The Grange
Highfield Drive
Wigston
Leicestershire
LE18 1NN
UK

t +44 (0)116 257 3100
f +44 (0)116 257 3101
www.iosh.co.uk

twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHUK
tinyurl.com/IOSH-linkedin M
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