
Всяка 
година 

7000 души в 
Европейския съюз 

са диагностицирани 
с белодробен рак, в 

следствие на вдишване 
на силициев прах.

Всяка 
седмица във 

Великобритания 
15 човека умират 

вследствие на 
белодробен рак, 

причинен от вдишване 
на силициев прах 
на работното 

място.

NO TIME
TO LOSE

5-МУНУТЕН БРИФИНГ
1 КАКВО Е СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД (СИЛИКА)?
Силициевият диоксид е естествено вещество, съдържащо се в 
много материали и продукти като камъни, скали, тухли, бетон, 
керемиди, хоросан, а също и в някои пластмасови композити.

2 КАКВО Е СИЛИЦИЕВ ПРАХ?
Когато режем, пробиваме, стриваме, натрошаваме, смиламе, 
гравираме или чупим материали, съдържащи силициев диоксид, 
се образува силициев прах – или казано по друг начин – кристален 
силициев диоксид.

3 ЗАЩО СИЛИЦИЕВИЯТ ПРАХ Е ОПАСЕН?
Частиците силициев прах са много фини – те са в пъти по-малки, 
отколкото песъчинка. Поради тази причина, рискът да бъдат 
вдишани дълбоко в дробовете е голям, а защитната система на 
нашия организъм не би могла да се справи. Веднъж попаднали в 
белите дробове, те увреждат белодробната тъкан, причиняват 
рак, силикоза или хронично обструктивно белодробно заболяване.

4 КОГА ПРЕДИЗВИКАМЕ РАЗПРЪСКВАНЕ НА СИЛИЦИЕВ ПРАХ?
Всяко действие, което нарушава естественото състояние на 
продукта или материала, съдържащ силициев диоксид, ще създаде 
вреден прах, като например при:
- Чупене, трошене, смилане на материали като бетон, агрегат 

или хоросан;
- Рязане, пробиване или стриване на тухли, плочи или бетон;
- Работа с цимент;
- Дълбаене, работа в мини, кариери и изграждане на тунели;
- Водоструйно или пясъкоструйно обработване;
- Поставяне, смесване или изриване на сухи материали, които 

съдържат силициев диоксид;
- Използване на силициев диоксид, пясък или продукти, съдържащи 

силициев диоксид при направа на стъкло и други неметални 
минерални продукти;

- Използване на пясък като форма за изливане в 
леярни;

- Използване на силициева пудра
 (фин кристален силициев диоксид);
- Сухо метене след извършване на 

работата на местата, където е 
произведен прах.

5 КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА КОНТРОЛИРАМЕ
 СИЛИЦИЕВИЯ ПРАХ?

1 Отчетете дейностите, включващи работа с материали, 
съдържащи силициев диоксид още на етапа на проектиране 
или започване на нов проект. По този начин ще знаете, че 
тези дейности са сведени до минимум. Например, в случай, 
когато се проектира нова сграда се уверете, че още на 
етапа на строителство в нея ще бъдат изградени отвори 
за водопровод, газопровод и електро окабеляване, така че в 
последствие необходимостта от допълнително рязане или 
пробиване на зидарията и бетона да бъде минимална.

2 Използвайте различен продукт – такъв, който не създава 
вреден прах. Това може да стане например чрез заместване 
на силициевия пясък в пясъкоструйно обработване с оливин.

3 Ако не можете да „проектирате“ експозицията на силициев 
диоксид, извършете мониторинг или оценете рисковете от 
вредна експозиция, идентифицирайки задачите и работните 
позиции, които се нуждаят от по-добри контролни мерки.

4 Изберете инженерни решения – при работа в цех или 
фабрика, използвайте водно рязане или закрепена машина, 
качулки или ограждения, които да извеждат праха или 
локална вентилационна система, която да изсмуква праха в 
момента, в който се създава. Ако хората работят с ръчни 
инструменти на захранване, използвайте прикрепена към 
инструмента вентилация или водно рязане.

5 Обучете всички, които могат да бъдат засегнати от 
силициев прах, като се уверите, че са добре запознати 
с рисковете и разбират как да използват контролните 
мерки, разработени, за да ги предпазят.

6 В много от случаите е невъзможно нивото на вредния прах 
да бъде намалено, дори при използване на всички предпазни 
мерки, и в случай че пробите на въздуха показват завишени 
нива на опасния прах, тогава изложените на риск работници 
трябва да носят лична респираторна защита.
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