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IZPUsNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV: PODATKI
• Dejstva in številke • Izvedite več • Brezplačni viri
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SODELUJMO V BOJU PROTI POKLICNEMU RAKU

IZPUsNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV

KAJ SO?

Izpušni plini iz dizelskih motorjev so mešanica plinov, par,
tekočin, aerosolov in delcev, ki nastanejo med izgorevanjem
dizelskega goriva. Izpušni plini dizelskega goriva lahko
vsebujejo 10-krat več sajastih delcev kot bencinski izpušni plini,
mešanica pa vsebuje veliko rakotvornih snovi, kar pomeni, da
lahko povzročijo raka.
Vdihavanje dizelskih izpušnih plinov v velikih količinah lahko
povzroči draženje dihalnih poti že v nekaj minutah, dolgoletna
izpostavljenost pa je lahko še bolj škodljiva. Učinki na zdravje
so odvisni od vrste in kakovosti dizelskega goriva, ki je v
uporabi (na primer, ali ima nizko vsebnost žvepla), vrsto in
starost motorja, kje je motor v uporabi in kako ga vzdržujejo, ali
kombinacije različnih motorjev na dizelski pogon, ki prispevajo
k splošni izpostavljenosti. Modri ali črni dim lahko nakazuje
težavo z motorjem, kar bi lahko pomenilo, da se proizvajajo bolj
strupeni hlapi. Kakovost dizelskega goriva in emisijski standardi
se razlikujejo glede na lokalne razmere. Preverite lokalne
standarde.

Dizelski izpušni plini so bili leta 1988 označeni kot verjetno
rakotvorni, vendar je Mednarodna agencija za raziskave raka
(IARC), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, nedavno
uvrstila v 1. kategorijo rakotvornih snovi, zato se ti izpusti zdaj
obravnavajo kot zanesljiv vzrok raka pri ljudeh. Pri IARC so
dejali, da je pri ljudeh, redno izpostavljenim dizelskim izpušnim
plinom na delovnem mestu, do 40 odstotkov večja verjetnost za
razvoj raka na pljučih.

KDO JE IZPOSTAVLJEN?

Zboli lahko vsakdo, ki dela z opremo ali vozili na dizelski
pogon. Težave lahko povzročajo emisije iz dizelskih vozil, kot
so viličarji, tovornjaki, avtobusi, vlaki in traktorji, še posebej v
zaprtih prostorih, kot so garaže ali delavnice. Ogroženi so lahko
tudi ljudje, ki delajo z nepremičnimi viri, kot so kompresorji,
generatorji ali elektrarne, na področjih kot so na primer predori,
rudniki in gradbišča.

DELOVNA PODROcJA Z NAJVEcJIM TVEGANJEM:
kmetijstvo, gradbeništvo, pridobivanje energije,
rudarstvo, železničarstvo, ladjedelništvo, transport in
logistika, gradnja predorov, popravila vozil, skladiščenje

LJUDJE, KI SO LAHKO OGROŽENI:
Delavci na mostovih in v predorih, vozniki avtobusov,
tovornjakov in taksisti, delavci pri servisiranju in
popravilih avtomobilov, tovornjakov in avtobusov,
gradbeni delavci, delavci v logistiki in v skladiščih,
kmetovalci, upravljavci težkih strojev, delavci v
pristaniščih in na trajektih, pomorski delavci, delavci,
ki ravnajo z materiali, rudarji, naftni delavci in delavci,
ki delajo s plinom, železničarji, delavci, ki so v stiku z
odpadki, delavci na cestninskih postajah in delavci pri
upravljanju prometa
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KAKO?

Kratkotrajna izpostavljenost visokim količinam dizelskih
izpušnih plinov lahko povzroči draženje oči in pljuč.
Dolgotrajna izpostavljenost dizelskim izpušnim plinom lahko
povzroči dolgotrajno ali kronično vnetje dihal s simptomi, ki
vključujejo kašelj in občutek pomanjkanja zraka. V najslabšem
primeru, če so ljudje redno ali za daljše časovno obdobje
izpostavljeni izpušnim plinom dizelskih motorjev, obstaja
povečano tveganje za raka na pljučih.
To je ista vrsta raka, ki jo povzroča izpostavljenost azbestu in
nekaterim drugim industrijskim kemikalijam in za katero ne
zbolijo le kadilci. Obstajajo omejeni dokazi, ki kažejo na to, da
je kronična izpostavljenost povezana tudi z večjo pojavnostjo
raka na mehurju.
Znanstveniki se strinjajo, da je tveganje rakastih obolenj
povezano z izpusti v dimu – sajami in ne s plini ali hlapi. Delce
lahko vdihnemo, pri čemer se zasidrajo globoko v pljučih.
Izpostavljenost izpušnim plinom dizelskih motorjev se sedaj
pogosto meri s pomočjo koncentracije elementarnega ogljika v
zraku, ki ga vdihavajo delavci.
Kljub temu, da ljudje živijo zdravo, ne kadijo in nimajo
anamneze raka v družini, lahko izpostavljenost dizelskim
izpušnim plinom povzroči pljučnega raka, v odvisnosti od
količine delcev v zraku.

KOLIKO?

Po svetu obstajajo omejeni statistični podatki o številu delavcev,
ki so izpostavljeni dizelskim izpušnim plinom, in številu
primerov raka, ki ga povzroča izpostavljenost.
V Evropi je Inštitut za medicino dela ocenil, da morda obstaja
več kot 3,6 milijona delavcev, ki so v naših mestih izpostavljeni
izpustom izpušnih plinov dizelskih motorjev nad normalno
vrednostjo. V zadnjem letu je bilo ocenjeno, da je bilo v EU
skoraj 4.700 primerov pljučnega raka, in več kot 4.200 smrtnih
žrtev, več kot 1.000 primerov raka sečnega mehurja z več
kot 300 smrtnimi žrtvami, ki so povezani z izpostavljenostjo
dizelskim izpušnim plinom.
Britanski Izvršilni organ za zdravje in varnost HSE ocenjuje,
da je lahko več kot 100.000 delavcev izpostavljenih visokim
ravnem dizelskih izpušnih plinov, vendar Imperial College
in medicinski inštitut ter drugi pravijo, da je številka bližja
500.000. Ocenjuje se, da v Veliki Britaniji več kot 650 ljudi
na leto umre zaradi raka na pljučih ali na mehurju zaradi
izpostavljenosti dizelskim izpušnim plinom na delovnem
mestu. Okoli 800 ljudi vsako leto zboli za rakom, povezanim z
izpostavljenostjo dizelskim izpušnim hlapom.
Medtem ko bodo diagnosticirali raka ljudem, ki so dolgotrajno
izpostavljeni dizelskim izpušnim plinom v poznejših letih
življenja, bo veliko mlajših delavcev trpelo zaradi dihalnih težav,
ki lahko resno vplivajo na kakovost življenja.

KAKO NEVARNI SO DIZELSKI IZPUsNI PLINI
To je odvisno od standardov v državi, kjer delate.
V državah EU so na primer standardi strožji. Od leta 1992/93 se je dovoljena količina emisij za nova
vozila, vključno z avtomobili, tovornjaki, vlaki, traktorji in plovili, redno zmanjševala. Zmanjšanja so
bila določena v letih 2008/09 s standardom Euro 5, in v letih 2013/14 s standardom Euro 6. V drugih
delih sveta, na primer, v Afriki in Aziji, standardi za dizelsko gorivo niso tako strogi.
Različna oprema bo imela različne standarde. Na primer, dizelski generatorji niso zajeti v nekaterih
standardih glede emisij izpušnih plinov vozil, prav tako so izključena morska plovila. Poleg tega ne
pozabite, da novejši emisijski standardi za vozila veljajo samo za nova vozila, zato starejša vozila
najverjetneje proizvedejo več emisij.
Višji standard pomeni, da se tveganje zmanjša, vendar ne odpravi.
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KAJ MORATE STORITI

Oceniti tveganja izpostavljenosti dizelskim izpušnim plinom
vaših zaposlenih. Morali boste ugotoviti, ali so izpostavljeni
hlapom:
-- Se dizelski motorji ali oprema uporabljajo na delovnem
mestu?
-- Se dizelski izpušni plini sproščajo v zaprtih delovnih
prostorih, kot so garaže?
-- Se dizelski izpušni plini širijo v delovni prostor skozi
prezračevalne cevi?
-- So dizelski izpušni plini usmerjeni v zaprte prostore ali
območja v zgradbah, kjer je omejen pretokzraka?
-- So vidne sajaste obloge na površinah v delovnem prostoru?
-- Je vidna meglica?
-- Je viden bel, moder ali črn dim? Včasih ali zmeraj?
-- Imajo delavci razdražene oči ali pljuča?
Če ste odgovorili z »da« na nekatere ali vse od teh osnovnih
vprašanj, lahko obstaja tveganje izpostavljenosti dizelskim
izpušnim plinom. Če je tako, boste morali urediti formalno oceno
tveganja, ki lahko vključuje merjenje koncentracije
elementarnega ogljika. Glede na rezultate ocene, boste morda
morali preprečiti ali nadzorovati potencialno izpostavljenost.

ZAKON

V mnogih državah je izpostavljenost nevarnim
snovem urejena z zakonom.
V Sloveniji so delodajalci po zakonu dolžni upoštevati tveganja
za nastanek raka. Dizelski izpušni plini so zajeti v Zakonu o
varnosti in zdravju pri delu ter v Pravilniku o varovanju delavcev
pred izpostavljenostjo kemičnim snovem pri delu. Po Zakonu
morajo delodajalci oceniti tveganje za ljudi, ki so izpostavljeni
dizelskim izpušnim plinom, nato pa poskrbeti za zmanjšanje
izpostavljenosti z ustreznimi nadzornimi ukrepi.

Trenutna mejna vrednost izpostavljenosti izpušnim hlapom
dizelskega goriva v Sloveniji znaša od 0,15 mg/m3 do 0,3 mg/
m3, odvisno od vrste delovnega mesta. Meja kratkoročne
izpostavljenosti je 4 mg/m3 za dejavnosti, ki trajajo do 15 minut.
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Značilni ukrepi za nadzor izpostavljenosti obsegajo:
-- prehod na druge oblike energentov, kot sta plin ali elektrika,
kjer je to mogoče;
-- zamenjava starih motorjev z novejšimi različicami z nižjimi
emisijami;
-- preverjanje, ali so motorji pravilno vzdrževani, predvsem
sistemi za dovod goriva;
-- preverjanje, ali imajo izpuhi dizelskih motorjev filtre;
-- uporaba lokalnega odvodnega prezračevanja in dobrega
odsesavanja v stalnih ali zaprtih delovnih prostorih;
-- uporaba prisilnega prezračevanja za ohranjanje svežega
zraka v delovnem prostoru;
-- uporaba odvodnih cevi pri izpušnih sistemih vozil v
delavnicah;
-- filtriranje zraka v kabinah vozil;
-- izklop motorjev med neuporabo;
-- odstranitev vozila ali opreme iz zaprtega prostora, če morajo
motorji ostati priklopljeni (preverjanje, ali ni nihče
izpostavljen);
-- ogrevanje hladnih motorjev v prostorih z dobrim
prezračevanjem;
-- odpiranje vrat in oken v zgradbah, če je to izvedljivo;
-- rotiranje delovnih mest med zaposlenimi za zmanjšanje
izpostavljenosti.

IZPUsNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV

Opremo za zaščito dihal, ki je namenjena zaščiti uporabnika
pred vdihovanjem škodljivega prahu, dimnih hlapov ali plinov,
je treba uporabiti le v skrajnem primeru. Bolje je nadzorovati
izpostavljenost z drugimi ukrepi, na primer prezračevalnimi
sistemi in dobrim upravljanjem z motorji. Vendar pa je za
nekatera delovna mesta ali delovne naloge oprema za zaščito
dihal edina izvedljiva rešitev.
Če morate uporabljati opremo za zaščito dihal, bo običajno
zadostovala izbira maske za zaščito dihal za enkratno uporabo.
Sledite smernicam ali priporočilom proizvajalca za pravilno
izbiro maske. Ne pozabite, da morajo vaši zaposleni uporabljati
opremo za zaščito dihal prave velikosti in biti usposobljeni za
pravilno uporabo. Če ljudje ne nosijo opreme za zaščito dihal na
pravilni način, ne bo preprečila izpostavljenosti. Če je opremo
mogoče ponovno uporabiti, jo morate preverjati, vzdrževati
in skladiščiti v skladu z navodili. Pri kompletih za večkratno
uporabo morate voditi evidenco mesečnih pregledov opreme.
Ne uporabljajte dihalnih mask za zaščito pred prahom, saj
niso učinkovita zaščita pred dizelskimi izpušnimi plini – najbolj
škodljivi so zelo drobni sajasti delci.
Če morajo vaši zaposleni nositi opremo za zaščito dihal za
zmanjševanje izpostavljenost dizelskim izpušnim plinom,
poskrbite, da se oprema ustrezno in udobno prilega.
Prav tako morate poskrbeti, da delavci nosijo opremo,
ko je to potrebno. Večina proizvajalcev priloži navodila, ki
prikazujejo pravilno uporabo opreme.
Nadzor izpostavljenosti se v nekaterih primerih zanaša na
spremembo delovnih navad, na primer, ugasnitev motorjev,
ko jih ne potrebujemo, povezovanje prezračevalnih cevi ali
uporabo opreme za zaščito dihal. Svojim zaposlenim morate
razložiti, zakaj so ti ukrepi potrebni za zaščito njihovega zdravja.
Če ljudje razumejo, zakaj spreminjate njihov način dela, bodo
spremembe upoštevali. Vredno je izvajati ocene, s katerimi
ugotovite, ali nadzor deluje in ali ljudje delajo v skladu z
navodili.

Ko vpeljete nadzorne ukrepe, bi morali ponovno oceniti
tveganje, da preverite, ali so ukrepi delovali. Primer: ali je
količina saj ali vidnega dima manjša ali ljudje še vedno tožijo
zaradi razdraženih oči in pljuč?
Morda boste morali spremljati raven dizelskih izpušnih plinov,
da bi ugotovili, ali nadzor deluje. To vrsto nadzora mora opraviti
nekdo, ki je pristojen za nadzor varnosti in zdravja pri delu. Če
nimate te vrste strokovnega znanja, boste morali najeti ustrezno
usposobljenega strokovnjaka. Pri iskanju prave osebe se lahko
obrnete na Ministrstvo za delo.
V Sloveniji je zdravstveni nadzor obvezen za delavce, ki so
izpostavljeni rakotvornim snovem. Nadzor mora opraviti ali
nadzorovati specialist medicine dela. Ne pozabite, da je
zdravstveni nadzor delavcev najmanj učinkovita strategija v
smislu preprečevanja novih primerov raka.
Delavce, ki bi bili lahko ogroženi zaradi izpostavljenosti
dizelskim izpušnim plinom, morate informirati o možnem
tveganju in preprečevanju izpostavljenosti - prenesite
brezplačno zloženko, informativno žepno knjižico in
plakat, ki jih najdete na
www.notimetolose.org.uk/slovenia.

PREMALO ZNANJA JE NEVARNO

Ali ste pristojni za upravljanje tega področja? Ocenjevanje in
upravljanje izpostavljenosti nevarnim snovem sta strokovni
področji, in če nimate pravega usposabljanja, znanja in izkušenj,
potem lahko naredite usodno napako.
Zavedajte se lastnih meja in poiščite strokovne nasvete, če jih
potrebujete.

Vsako lokalno prezračevalno opremo, ki jo uporabljate za
nadzor izpostavljenosti, morate pregledati in preskusiti vsaj
vsakih 14 mesecev, da s tem preverite njeno pravilno delovanje.
Filtre na lokalnem izpušnem prezračevalnem
sistemu bi bilo treba preverjati vsak mesec v skladu z uradnim
programom.
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VEc INFORMACIJ

-- Poslušajte predavanje dr. Christopherja Wilda, direktorja
pri Mednarodni agenciji za raziskave raka, o rakotvornih
tveganjih, povezanih z emisijami dizelskih izpušnih plinov,
na www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2012/mono105videocast_Wild.php
-- Odbor za zdravje in varnost ima praktične smernice za
nadzor nad izpusti. Če potrebujete podrobnejše informacije,
preberite »Diesel engine exhaust emissions« na spletnem
naslovu www.hse.gov.uk/pubns/indg286.pdf, ki navaja
osnovne Smernice za varnost in zdravje pri delu in podrobni
vodnik, namenjen delodajalcem »Control of diesel engine
exhaust emissions in the workplace« na spletnem naslovu
www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg187.pdf. Zapomnite si,
da so bila ta navodila pripravljena preden je IARC uvrstil
dizelske izpušne pline med zanesljive rakotvorne snovi.
-- Ameriško društvo za boj proti raku ponuja informacije o
dizelskih izpušnih plinih in njihovem škodljivem vplivu na
spletnem naslovu www.cancer.org/cancer/cancercauses/
othercarcinogens/pollution/diesel-exhaust

-- Raziskave dizelskih izpušnih plinov in raka na pljučih v
ameriški prevozni industriji in rudarstvu kažejo na to, da
izpostavljenost dizelskim izpušnim plinom predstavlja
veliko tveganje za raka na pljučih, ki je nad sprejemljivimi
vrednostmi v ZDA in Evropi. Več informacij na ehp.niehs.
nih.gov/1306880
-- Preberite si študijo o vplivih vozil na dizelski pogon na
zdravje pešcev na naslovu www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa071535. Študija je raziskovala delovanje pljuč pri
astmatikih ob osredotočanju na kratkoročne in dolgoročne
vplive izpostavljenosti emisijam dizelskih izpušnih plinov
-- Poglejte si videoseminar, ki so ga posneli IOSH in partnerji o
nevarnostih dizelskih izpušnih vplivov v logističnem sektorju
na www.iosh.co.uk/Membership/Our-membership-network/
Our-Groups/Retail-and-Distribution-group/Download-ourwebinars.aspx
-- Društvo gradbenih delavcev je objavilo stališče in smernice
za opremo na dizelski pogon. Dokumenti so dostopni na cpa.
uk.net/occupational-health

-- CAREX Kanada ponuja osnovne informacije o izpostavljenosti
dizelskim izpušnim plinom na naslovu www.carexcanada.ca/
en/diesel_engine_exhaust
-- Agencija za varnost in zdravje pri delu piše o zadevi in
opozarja na škodljiv vpliv na naslovu www.osha.gov/
Publications/OSHA-3590.pdf
-- Avstralski inštitut strokovnjakov za zdravje pri delu je objavil
dokument o stališču glede dizelskega goriva in zdravja pri
delu na naslovu www.aioh.org.au/downloads/documents/
PositionPapers/AIOHPostionPaper_DPM.pdf
-- Preberite si literaturo avtorja Pronka in soavtorjev o
izpostavljenosti dizelskih izpušnim plinom na www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19277070
-- Preberite si o britanski raziskavi o vplivih dizelskih izpušnih
plinov na www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr800.pdf

Prepoznavanje
nevarnosti izpostavljenosti
dizelskim izpušnim plinom
je prvi korak pri ocenjevanju
škodljivega vpliva na zdravje.
Sprejmite ustrezne nadzorne
ukrepe in preprečili boste
obolenja in ponudili varno
delovno okolje

-- Preberite o raziskavi v ZDA na www.cdc.gov/niosh/topics/
cancer/diesel

Viri: Ameriško društvo za boj proti raku, Evropska komisija, HSE, Inštitut za medicino dela, Mednarodna agencija za
raziskave raka, OSHA (del ameriškega Ministrstva za delo), dr. Lesley Rushtonom (Imperial College, London).
Tehnično vsebino je pripravil Phil Bates CMIOSH, višji svetovalec, IOSH, Geoff Hornby CFIOSH, svetovalec in IOSH predavatelj
pri COSHH, nadzor zračnega in lokalnega upravljanja odsesavanja in Brian Goulding CMIOSH, svetovalec za zdravje pri delu
Pregledal John Cherrie, Inštitut za medicino dela
Prilagojeno za Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, oktober 2016.
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NO TIME
TO LOSE
Prenesite brezplačni paket o emisijah dizelskih izpušnih plinov IOSH www.notimetolose.org.uk/slovenia. V paketu boste našli:
Ta informativni bilten z informacijami o
škodljivih vplivih in kako jih obravnavat

Letak za delavce

Informativno žepno knjižico za delavce

Plakat za delovno mesto

DVI Ljubljana

V Sloveniji okoli 400 delavcev vsako leto zboli za vrstami poklicnega raka, med katerimi 30 primerov zboli za hudo obliko
bolezni, ki jo povzroča azbest - malignim mezoteliom. V preteklosti je precej podjetij v Sloveniji uporabljalo azbest, ki mu je
bilo letno izpostavljenih več kot 23.000 delavcev.
S poudarjanjem rakotvorne izpostavljenosti na delu, kampanja IOSH »Ne smemo izgubljati časa« pripomore k ozaveščenosti o
boleznih zaradi azbesta, kot tudi drugih rakotvornih snovi. Kampanja nudi praktično podporo za delodajalce in strokovnjake za
varnost in zdravje pri delu pri reševanju pomembnih zdravstvenih težav pri delu.
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je ponosno, da podpira to kampanjo. Sodelovali bomo z IOSH pri doseganju novih
ciljev.
Miran Pavlič
predsednik Društva varnostnih inženirjev Ljubljana
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Sledite kampanji na
twitter.com/_NTTL
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