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VDIHLJIV KRISTALNI KREMEN

KAJ JE KREMEN?
Kristalni kremen je naravna snov, ki jo najdemo v kamnu,
skalah, pesku in glini, ter tudi v izdelkih, kot so opeke,
ploščice, beton in nekaterih plastičnih kompozitih. Ko so ti
materiali obdelani, na primer, z rezanjem ali vrtanjem, se
kristalni kremen sprosti v obliki zelo drobnega prahu, ki ga
je mogoče vdihniti. Ta prah je ena najstarejših nevarnosti
na delovnem mestu, ki še vedno povzroči več sto tisoč
smrti vsako leto po celem svetu.
Starogrški zdravnik Hipokrat je opisal, kakoso rudarji
ostali brez sape zaradi vdihavanja prahu, Bernardo
Ramazzini pa je opisal podobno bolezen med italijanskimi
renesančnimi rokodelci. Zdaj poznamo to bolezen pod
imenom »silikoza«. Danes je na delovnih mestih v razvitih
državah glavna tema tveganje za nastanek raka na pljučih
zaradi izpostavljenosti kristalnemu kremenu, čeprav so
silikoza in druge pljučne bolezni tudi skrb vzbujajoče, kjer
so nadzorni ukrepi slabi.

Kremenov prah je škodljiv le, če ga vdihavamo globoko
v pljuča, od koder kisik potuje v kri. Sedenje na peščeni
plaži ne bo povzročilo dihalnih težav, ker so vsi peščeni
delci, ki jih vdihnemo, običajno preveliki, da bi potovali
dlje od nosu ali zgornjih dihalnih poti. Kremen je lahko
nevaren, saj njegovi fini delci dlje lebdijo v zraku. Nevarna
je frakcija, ki jo lahko vdihnemo. Vdihnjeni delci so
običajno manjši od približno

KOLIKO KREMENA?

PEŠČENJAK 70-90%
*
PLASTIČNI KOMPOZITI
19-90%

BETON/MALTA 25-70%

ŠKODLJIVI DELCI
KREMENOVEGA PRAHU
SO VELIKO MANJŠI
OD FINIH ZRN PESKA

SKRILAVEC 40-60%
KITAJSKI KAMEN DO 50%
GRANIT 20-45%
PLOŠČICE 30-45%
SKRIL 20-40%
OPEKA DO 30%
ŽELEZOVA RUDA DO 15%
BAZALT/DIABAZ DO 5%
APNENEC DO 2%
MARMOR DO 2%
Približni deleži kristalnega kremena v materialih (na
podlagi podatkov HSE)
* Kremen se uporablja pri izdelkih, kot so polnila in
vezane plošče
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Minerali kremen, kristobalit in tridimit so kristalne oblike
silicijevega dioksida, ki jih najdemo v naravi po celem
svetu. Kremen je v večini kamnin, vendar predvsem v
peščenjaku in granitu. Kremen je le rumeni pesek.

Obstajajo tudi druge oblike silicijevega dioksida, ki nimajo
kristalne strukture in se imenujejo »kremenica«, na primer
diatomejska zemlja, silikagel in sintetični amorfni silicijev
dioksid. Izpostavljenost amorfnemu silicijevemu dioksidu
je veliko manj nevarna kot kristalnemu kremenu, saj ne
povzroča silikoze ali pljučnega raka.
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KDO JE IZPOSTAVLJEN?
5 mikrometrov. Primerjajte to s piko na koncu stavka, ki
meri okoli 200–300 mikrometrov v premeru, in najbolj fini
pesek na plaži, ki je okoli 50–70 mikrometrov. Posamezni
delci kremenovega prahu so tako majhni, da jih s prostim
očesom ne vidimo v normalni svetlobi, zaradi česar je
lahko v zraku relativno visoka koncentracija prahu, ampak
se ob tem ne zavedamo, da ga vdihavamo.
Leta 1996 je Mednarodna agencija za raziskave raka
pregledala znanstvene dokaze in ugotovila, da je kristalni
kremen v obliki prahu kremenovega peska ali kristobalita
rakotvoren za človeka. Uvrščen je v skupino 1
rakotvornih snovi, kar pomeni, da je zanesljivo vzrok za
raka pri ljudeh.

PODATKI O SILICIJEVEM DIOKSIDU
Kemijska sestava silicijevega dioksida ali kremena je
silicijev atom vezan na dva kisikova atoma. Obstaja
lahko v obliki kristala, kjer so atomi razporejeni v
simetrični kristalni strukturi, ali v nestrukturirani
amorfni obliki. Kristalne oblike kremena so nevarnejše
kot amorfne oblike.
Razporeditev atomov v kristalni strukturi določa
mineralne lastnosti. Primer: navadna oblika
kremenovega peska ima romboidno strukturo,
medtem ko ima kristobalit navadno tetragonalno
strukturo.
Sive kroglice predstavljajo silicijeve atome, rdeče pa
kisikove.

Kremenov prah je prisoten v mnogih industrijah.
Najpogosteje so ljudje izpostavljeni pri dejavnostih, kot so:
-- lomljenje, drobljenje, brušenje ali mletje materialov, ki
vsebujejo kremen, na primer, beton, agregati ali malta
-- vrtanje, rezanje, klesanje ali peskanje materialov, ki
vsebujejo kremen
-- delo s cementom
-- premikanje zemlje, na primer pri izkopavanjih,
rudarstvu, kamnolomih ali gradnji predorov
-- razstreljevanje ali peskanje
-- polaganje, vzdrževanje ali zamenjavo gramoza
-- obdelava, mešanje ali nakladanje suhih materialov, ki
vsebujejo kremen
-- uporaba kremena, peska ali izdelkov, ki vsebujejo
kremen vpostopku izdelave stekla in drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov
-- uporaba peska kot vezivnega sredstva v livarnah
-- uporaba kremenove moke (fino mleta oblika kristalnega
kremena)
-- suho pometanje po dejavnosti, pri kateri je bil
proizveden kremenov prah.

POMISLITE ČEZ
MEJE NALOGE
Specifične dejavnosti, kot sta vrtanje ali rezanje
materialov, ki vsebujejo kristalni kremen, nista edini,
ki lahko izpostavljata delavce kremenovemu prahu.
Čiščenje po končani dejavnosti lahko dvigne fine prašne
delce v zrak, prah pa lahko:
- ostane v zraku po končanem delu,
- se sprosti z oblačil ali površin,
- pride znova v zrak zaradi premikanja ljudi in vozil,
- izhaja ob puščanju opreme ali razlitju.

Kremenov pesek
Kristobalit
Različne kristalne oblike kremena so poznane kot
polimorfne oblike.
Kristalni kremen je netopen v vodi in ne izhlapi.
Topen je pri približno 1700 °C. Pri nekaterih pogojih
lahko segrevanje amorfnega kremena nad 1000 °C
povzroči preoblikovanje v kristalno obliko, na primer
pri kalcinacijidiatomejske zemlje. Sežiganje kmetijskih
odpadkov ali izdelkov, kot so riževe luščine, lahko
spremeni amorfni kremen v kristobalit.
Ametist in citrin sta dve obliki dragih kamnov iz
kremena, ki dobita svojo barvo iz kovinskih nečistoč v
kristalu.
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DELOVNA PODROČJA Z NAJVEČJIM TVEGANJEM:
Peskanje, proizvodnja opeke, betona ali ploščic, zidarska
dela, zaključna cementna dela, proizvodnja keramičnih
izdelkov, proizvodnja koksa in drugih goriv, gradbeništvo,
rezanje ali mletje materialov, ki vsebujejo kremen, rušenje,
vrtanje materialov, ki vsebujejo kremen, dobava plina in
elektrike, livarne, proizvodnja stekla, kovine in strojev,
proizvodnja mineralnih izdelkov, rudarstvo in kamnolomi,
proizvodnja jekla, kamnoseštvo, obrti, ki uporabljajo
plastične kompozite, gradnja predorov

LJUDJE, KI SO LAHKO OGROŽENI:
Delavci, ki izvajajo peskanje, izdelovalci opek, betona ali
ploščic, zidarji, keramiki in lončarji, delavci v proizvodnji
koksa in drugih goriv, delavci, ki delajo z betonom,
gradbeni delavci, upravljavci strojev za drobljenje in
mletje, delavci pri rušenju, vozniki bagrov, delavci v
livarnah, s pečmi, v proizvodnji stekla, upravljavci strojev
za izdelavo, strojniki, delavci pri izdelavi mineralnih
izdelkov, upravljavci rudarskih strojev, upravljavci
oblikovanja kalupov in ulivanja, delavci, ki delajo s
plastičnimi kompoziti, delavci v kamnolomih, vrtalci v
skale, peskarji, kamnoseki, delavci v predorih, delavci pri
izkopavanjih, varilci, delavci, ki opravljajo mletje, brušenje,
luščenje in poliranje

KREMENOV PRAH JE EDEN OD
NAJPOGOSTEJŠIH RAZLOGOV
ZA RAZVOJ POKLICNIH
BOLEZNI NA SVETU
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KAKO?
Dolgotrajna izpostavljenost kremenovemu prahu pri
dejavnostih, kot so rezanje, vrtanje, brušenje ali poliranje
materialov, ki vsebujejo kremen, ali celo samo pometanje,
lahko povzroča silikozo (neozdravljivo kronično bolezen
dihal), pljučnega raka in številne druge resne bolezni,
vključno s kronično obstruktivno pljučnoboleznijo, kot
je emfizem. Kremenov prah je eden od najpogostejših
vzrokov poklicnih bolezni.
Natančen način, kako kremenov prah povzroča pljučnega
raka, ni znan. Mednarodna agencija za raziskave raka
meni, da je najbolj verjeten vzrok kopičenje prašnih
delcev v pljučih, njegova toksičnost pa otežuje naravnim
obrambnim celicam, da jih odstranijo, zaradi česar
ostanejo v pljučih in vztrajno povzročajo vnetja. Stalno
vnetje lahko poškoduje DNK v pljučnih celicahin pri
nekaterih ljudeh povzroči nastanek pljučnega raka.
Toksikološke študije kristalnega kremena so pokazale,
da je biološki odziv v veliki meri odvisen od površinskih
lastnosti prašnih delcev. Dodajanje kemične prevleke
na površino kremenovega delca v celičnem preizkusu
je dramatično zmanjšalo vnetni odziv. Kremenovi delci,
prevlečeni z glino ali drugimi materiali, prav tako kažejo
manjšo toksičnost kot sveže zdrobljena kamnina.
Nekateri znanstveniki so predlagali, da, se tveganje za
nastanek pljučnega raka poveča šele takrat, ko bolnik
zboli za silikozo. Toda dokazi za to so neprepričljivi in
raziskave kažejo povečano tveganje za nastanek raka tudi
med delavci, ki nimajo silikoze. Seveda bo zmanjšanje
izpostavljenost kremenu zmanjšalo tveganje za obe
bolezni.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI KREMENOVEMU PRAHU ZMANJŠA
TVEGANJE ZA NASTANEK SILIKOZE IN PLJUČNEGA RAKA.
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Epidemiološki dokazi kažejo na povečano tveganje
za nastanek pljučnega raka pri različnih poklicih,
kjer so delavci izpostavljeni kremenovemu prahu.
Povečana tveganja se kažejo že pri zelo nizkih ravneh
izpostavljenosti in sicer na ali celo pod trenutno mejno
vrednostjo za celotno delovno dobo 0, 1 mg/m3 v Veliki
Britaniji. To se odraža v nedavno objavljenem pregledu
ameriške OSHA. Številne države so zmanjšale mejno
vrednost na delovnem mestu na 0, 05 mg/m3 ali manj.
Več o mejnih vrednostih o kremenu po svetu preberite v
okvirju na strani 05.
V nekaterih primerih, ko so ljudje izpostavljeni kristalnemu
kremenu, je tveganje za nastanek pljučnega raka nižje
kot običajno. Razlike verjetno nastajajo zaradi površinskih
lastnosti prahu in njegove toksičnosti.

KOLIKO?
Raziskave na Imperial College London kažejo na to, da
lahko okoli 900 novih primerov pljučnega raka vsako
leto v Veliki Britaniji pripišemo pretekli izpostavljenosti
kremenovemu prahu v gradbeništvu, granitni in kameni
industriji, ter različnih industrijskih procesih. Pljučni rak
je težko ozdravljiv in večina ljudi s tako diagnozo umre v
nekaj letih. Le 1 od 20 bo živel 10 ali več let. Ocenjuje se,
da skoraj 800 ljudi na leto umre zaradi pljučnega raka, ki
je posledica izpostavljenosti kremenu pri delu.

Obstaja okoli pol milijona ljudi, ki so izpostavljeni
kremenovemu prahu na delovnem mestu v Veliki Britaniji,
in verjetno okoli 5 milijonov v Evropski uniji. V Evropi je
večina teh ljudi, bodisi zaposlenih v gradbeništvu (81 %)
ali pri izdelavi izdelkov, ki se uporabljajo v gradbeništvu,
kot so opeke, stekla in cement (10 %). Ljudje, ki delajo
v teh sektorjih, so zaposleni večinoma v malih podjetjih okoli 80 % jih je v organizacijah, ki zaposlujejo manj kot
10 ljudi.
V ZDA sta lahko 2 od 100 delavcev izpostavljena
kremenovemu prahu. Ocenjujejo, da je približno 2, 2
milijona delavcev izpostavljenih, pri čemer jih je 1, 85
milijona zaposlenih v gradbeništvu.
Obstaja več kot 12.000 obratov za drobljenje kamna
v Indiji, ki zaposlujejo več kot pol milijona delavcev.
Ocenjeno je bilo, da je v Indiji po vseh sektorjih 10
milijonov ljudi izpostavljenih kremenovemu prahu
na delovnem mestu. Študije so pokazale povečano
obolevnost in umrljivost zaradi pljučnega raka, silikoze in
drugih pljučnih bolezni med delavci, ki so izpostavljeni
kremenu.
Nedavna poročila kažejo, da je bilo več kot 23 milijonov
ljudi na Kitajskem poklicno izpostavljenih kremenovemu
prahu. Ena od študij je pokazala povečano tveganje za
nastanek pljučnega raka med kitajskimi moškimi, ki
ne kadijo, in ki so pri delu izpostavljeni kremenovemu

SVETILKA ZA PRAH
Preprosti, kvalitativni način ocenjevanja količine prahu v zraku s posebno svetilko (princip Tyndallovega pojava), za
osvetlitev drobnih prašnih delcev, ki s prostim očesom niso vidni. Postopek je preprost. Če osvetlimo oblak prahu, s
pomočjo zaslona, ki zakrije neposredno svetlobo, lahko v razpršeni svetlobi vidimo prah, ki je v obliki majhnih točk
svetlobe.

Oblak prahu
Svetilka

5˚ do 15˚

Zaslon
Ta tehnika najbolje deluje v zaprtih prostorih, kjer je osvetlitev ozadja zatemnjena.

Viri: HSE
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MERJENJE IZPOSTAVLJENOSTI KREMENOVEMU PRAHU
Izpostavljenost kremenu lahko merimo s
konvencionalnimi poklicnimiorodji za vzorčenje.
Za merjenje izpostavljenosti strokovnjak za varnost pri
delu uporablja opremo, vključno z baterijsko črpalko za
vzorčenje, polietilenske cevi, ciklonsko tehnologijo, PVC
filtre, merilec pretoka za merjenje količine zraka, ki teče
skozi vzorčevalnik, zaponke in pasove.
Oprema je uporabljena cel čas delovne izmene s
ciklonsko tehnologijo vzorčenja blizu nosu/ust. Po
izmeni se filter pošlje v specializirani laboratorij za
analizo kristalnega kremena.
Rezultat izrazimo kot koncentracijo: miligrami kremena
na kubični meter vzorčenega zraka (mg/

Vaši podatki se nato lahko primerjajo z določeno mejno
vrednostjo na delovnem mestu. V Veliki Britaniji je
mejna vrednost na delovnem mestu (WEL) 0, 1 mg/
m3, merjena na povprečje osmih ur. Mejna vrednost
se razlikuje med državami. Več informacij v okvirčku
»Izpostavljenost kremenu po svetu«.
To vrsta nadzora mora opraviti ustrezno usposobljen
strokovnjak. V Sloveniji informacije o tem, kdo izvaja to
storitev, ponuja Ministrstvo za delo.

prahu, izpušnim plinom dizelskih motorjev in barvam. V
zadnjem petletnem obdobju je Kitajska zabeležila več kot
500.000 primerov silikoze, ene od resnih bolezni zaradi
izpostavljenosti kremenovemu prahu, z okoli 6.000 novimi
primeri in več kot 24.000 smrtnimi žrtvami vsako leto.

izpostavljenih kremenovemu prahu (zidarji, kamnoseki,
proizvajalci spomenikov in delavci pri rušenjih. Študija je
pokazala, da je izpostavljenost v Veliki Britaniji višja kot
drugje v Evropi. Raziskava je potrdila stalno zmanjševanje
izpostavljenosti (6 % na leto) zaradi izboljšane tehnologije.

Podatki HSE za gradbeno industrijo iz poznih devetdesetih
let kažejo, da je bilo 30 odstotkov splošnih gradbenih
delavcev izpostavljenih več kot 0, 3 mg/m3 kristalnega
kremena in 65 odstotkov jih je bilo izpostavljenih nad 0,
1 mg/m3 (v osemurnem delavniku). Izpostavljenost se
običajno sčasoma zmanjša, zato ti podatki verjetno ne
predstavljajo trenutnih razmer. Raven izpostavljenosti se
je verjetno zmanjšala za 2, 5-10 odstotkov na leto zaradi
napredka v tehnologiji.

Kamnoseštvo lahko povzroči visoko količino prašnih
delcev v zraku. Raziskave, opravljene na Irskem, so
pokazale pomembnost vrste kamna, ki se uporablja.
Delo, ki vključuje apnenec, ustvarja povprečne vrednosti
manjše od 0, 01 mg/m3, ter granita, manj kot 0, 06 mg/
m3, medtem ko delo s peščenjakom proizvede do 0, 7 mg/
m3 (brušenje in rezanje).

Velika znanstvena študija, ki je bila izvedena v Evropi in
Kanadi, kaže na to, da je tipična raven dnevne povprečne
izpostavljenosti kremenovemu prahu v Veliki Britaniji
zdaj verjetno manj kot 0, 1 mg/m3 v povprečju delovnega
dne, vendar je še vedno veliko število ljudi v gradbeništvu

23 MILIJONOV
DELAVCEV NA KITAJSKEM
JE LAHKO IZPOSTAVLJENIH
KREMENOVEMU PRAHU
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m3). Laboratorij lahko ponovno izmeri filter za oceno
vdihane koncentracije prahu in odstotek kremena na
vašem vzorcu.

Izpostavljenost kremenovemu prahu med
nekonvencionalno ekstrakcijo nafte ali plina z uporabo
hidravličnega razbijanja, znanega kot „fracking“, je
nedavno postalo področje, ki vzbuja zaskrbljenost.
Kremenov pesek (okoli 5 odstotkov) je zmešan z
velikimi količinami vode in prečrpan v sloj, kjer je nafta.
Površinska obdelava in predelava peska lahko ustvari
povprečno raven okoli 0, 1 mg/m3 za večino delavcev,
ampak tudi do 0, 4 mg/m3 v povprečju na dan pri
nakladalcih peska.

TVEGANJE ZA RAKA NA PLJUČIH JE PRISOTNO
TUDI PRI MANJŠIH RAVNEH IZPOSTAVLJENOSTI
KREMENOVEMU PRAHU

VDIHLJIV KRISTALNI KREMEN

VELIKI RAZLOGI ZA UKREPANJE

Zakonske omejitve izpostavljenosti so največja dovoljena
koncentracija v zraku na delovnem mestu, v povprečju na
dan.Vredno si je zapomniti, da nekatere naloge ne trajajo
dolgo, vendar imajo zelo visoke konice izpostavljenosti.
Mejna vrednost za kremen se razlikuje med državami,
vendar je na splošno izražena kot povprečna vrednost v
osmih delovnih urah na dan. Na primer:
- v Britanski Kolumbiji in nekaterih drugih provincah v
Kanadi – 0, 025 mg/m3,
- Irska, Italija, Finska in Portugalska – 0, 05 mg/m3,
- Nizozemska – 0, 075 mg/m3,
- Velika Britanija – 0, 1 mg/m3,
- Slovenija – 0, 15 mg/m3,
- Poljska – 0, 3 mg/m3.
Zaznamo lahko trend zmanjševanja najvišje mejne
vrednosti v številnih državah. V ZDA je, na primer,
ameriška konferenca vladnih industrijskih strokovnjakov
za varnost pri delu priporočila mejo 0, 025 mg/m3,
medtem ko je OSHA predlagala zmanjšanje meje na 0, 05
mg/m3.
Seznam mejnih vrednosti v Evropi boste našli na
www.nepsi.eu/media/2307/oel_table_dustqct_may_2010_
jan09.pdf.

- ni sprememb trenutnega stanja;
- uvedba spodnje meje (0, 05 mg/m3), vendar brez
izboljšanja skladnosti;
- izboljšanje skladnosti s sedanjo mejo (0, 1 mg/m3) iz ene
tretjine delovnih mest na 90 odstotkov;
- zmanjšanje zgornje meje in izboljšanje skladnosti.
Projekcija za 2060 je narejena zaradi zakasnitve pojava
raka na pljučih.
900
800
Primeri raka na pljučih v letu 2060

MEJA IZPOSTAVLJENOSTI
KREMENOVEMU PRAHU PO SVETU

Učinek izboljšanja skladnosti z obstoječimi omejitvami
kremena, in/ali zmanjšanje mejnih vrednosti, lahko
pomaga najti najboljši način za preprečevanje raka.
V opazovalni študiji lahko vidimo predvidene primere
pljučnega raka v Veliki Britaniji leta 2060 v okviru štirih
različnih scenarijev:

700
600
500
400
300
200
100
0

Ni sprememb

Spodnja meja

Boljša skladnost

Spodnja meja in
boljša skladnost

Samo znižanje meje bi zmanjšalo število primerov iz več
kot 800 na 600 na leto. Toda s povečevanjem usklajenosti
in znižanjem mejne vrednosti, bi se zmanjšalo predvideno
število bolnikov z rakom na pljučih zaradi kremena na 50
na leto.

ŠTEVILO PRIMEROV RAKA NA
PLJUČIH ZARADI
KREMENA V
VELIKI BRITANIJI
BI SE LAHKO ZMANJŠALO NA
100 NA LETO, ČE BI
IZBOLJŠALI PRAVNE
ZAHTEVE.
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KAJ MORATE STORITI
- Glavni cilj bi moral biti preprečevanje spuščanja
kremenovega prahu v zrak. Imeti bi morali možnost
izbrati delovni proces, ki preprečuje ali zmanjšuje
količino prahu, ki se sprosti v zrak, na primer, ob
upoštevanju navodil nadzora kremenovega prahu na
stopnji načrtovanja gradbenega projekta, z načrtovanjem
stavb z vnaprej vgrajeno vdolbino za vodovod, plin in
električno napeljavo, da zmanjšate potrebo po vrtanju
v zidove in beton, ali z dobavo materialov, razrezanih
na želeno velikost v objektu, kjer je lažje nadzorovati
izpostavljenost prahu.
- Poskusite odstraniti ali nadomestiti materiale, ki
vsebujejo kristalni kremen iz delovnega procesa. Mogoče
je uporabiti drugačen material, na primer, olivin ali
druge varnejše materiale namesto kremenovega peska
pri peskanju. - Če zaščita delavcev pred kremenovim
prahom ni mogoča na stopnji načrtovanja ali z
zamenjavo procesa ali materialov, potem je vaša prva
naloga, da spremljate in ocenite stopnjo izpostavljenosti
in ugotovite, katera dela in naloge potrebujejo boljši
nadzor. Raziskava britanskega laboratorija za zdravje

PREGLEJTE MATERIALE
IN METODE

Ko ocenjujete izpostavljenost, ne pozabite pregledati tudi
materialov, ki jih uporabljate, način obdelave in njihov
vpliv na proizvajanje prahu.
Delo na betonu ali granitu z žagami, brusilniki in ostalo
opremo za obdelavo bo vedno proizvedlo zelo visoke
vrednosti prahu. Dela, kot so pnevmatsko vrtanje, rušenje
notranje strukture ali suho pometanje v zaprtih prostorih
lahko prav tako proizvedejo visoke vrednosti prahu. Delo
v prostoru s slabim prezračevanjem bo povečalo raven
izpostavljenosti v primerjavi z zunanjim delom.
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DVA DELAVCA
OD STOTIH DELAVCEV STA
LAHKO IZPOSTAVLJENA
KREMENOVEMU
PRAHU V ZDA

in varstvo je pokazala, da na ta način delodajalci lažje
uvedejo primerni nadzor.
- Izberite eno od različnih možnosti, ki so na voljo
za nadzor izpostavljenosti KREMENOV PRAH NA
DELOVNEM MESTU:
• V tovarni ali delavnici je najboljša strategija uporabiti
inženirske oblike nadzora, kot so ograjenost prostora
ali lopute in lokalno odsesavanje za odvajanje
kontaminiranega zraka v trenutku, ko je proizveden, ali
uporaba vodnega dušenja na statičnih strojih.
• Kjer delo z ročnimi orodji ustvarja dvig prahu, na
primer na gradbiščih, je najboljša strategija uporabiti
lokalno prezračevanje na orodju ali onemogočiti
dviganje prahu s pomočjo sistemov vodnega
škropljenja.
Ko kupite ali najamete novo opremo, se prepričajte,ali
ima primerno upravljanje. Obrati in draga oprema, kot
so vrtalni stroji, ki se uporabljajo pri gradnji predorov,
ali oprema za drobljenje, ki se uporablja v obratih za
recikliranje, imajo opremo za odsesavanje prahu verjetno
že vgrajeno. Majhno orodje morda nima vgrajene
dodatne opreme, večinoma pa lahko kupite dodatne
priključke za odsesavanje prahu.

VDIHLJIV KRISTALNI KREMEN

PREMALO ZNANJA JE NEVARNO
Ali ste pristojni za upravljanje tega področja? Ocenjevanje
in nadzor izpostavljenosti škodljivim snovem je področje, in
če niste primerno usposobljeni, nimate zadostnega znanjain
izkušenj, lahko naredite usodno napako. Zavedajte se lastnih
meja in poiščite strokovne nasvete, če jih potrebujete.

V vseh primerih, če kremenovega prahu v zraku ni
mogoče ustrezno nadzorovati z uporabo inženirskih
rešitev, in vzorci zraka kažejo na še vedno prisotne
nesprejemljive vrednosti prašnih delcev, potem morajo
zaposleni uporabljati zaščitno opremo za varovanje dihal.
- Poleg uspešnega nadzora in preverjanja pravilnega
delovanja opreme, morate zaposlenim, ki bi lahko bili
izpostavljeni kremenovemu prahu, podati informacije
o izpostavljenosti in možnih tveganjih ter na kakšen
način lahko tveganja zmanjšajo. Zaposlenim morate dati
navodila ali poskrbeti za usposabljanje izpostavljenih
delavcev ter posredovati informacije o nadzornih ukrepih
za varovanje zdravja.
- Če obstaja utemeljena možnost, da lahko delavci zbolijo
za silikozo, morate poskrbeti za reden zdravstveni
nadzor (zakonsko določeno v Veliki Britaniji). V tem
primeru lahko zdravstveni delavec preprosto vpraša
posameznika o morebitnih simptomih in izdela
evidenco o delovnem mestu in izpostavljenosti. V
nekaterih primerih je lahko priporočljivo, da zaposleni
opravijo rentgensko slikanje prsnega koša in teste
pljučne zmogljivosti, kar bi pomagalo odkriti kronične
obstruktivne pljučne bolezni ali silikozo. Najučinkovitejši
način za odkrivanje pljučnega raka kot del nadzornega
postopka ne obstaja, kar dodatno potrjuje pomembnost
rednega nadzora izpostavljenosti kremenovemu prahu
za zmanjšanje tveganj.
Zaščita dihal na splošno velja za zadnjo možnost, saj

jo tako obravnava tudi zakonodaja o zdravju in varnosti
v državah, kot je Velika Britanija. Ampak dejstvo je, da
so maske za zaščito dihal pogosto nujne za doseganje
ustreznega nadzora, bodisi zaradi težavnosti drugačnega
nadzora, bodisi zaradi nepraktičnosti in visokih stroškov
inženirskih rešitev v določenih okoliščinah. Maske
za zaščito dihal so pogosto zelo učinkovit način za
zmanjšanje izpostavljenosti. Pri nalogah z visoko stopnjo
tveganja ne smete uporabljati zgolj opreme za zaščito
dihal, saj morda ne bo nudila zadostne zaščite. Zaščitna
maska ščiti samo nosilca, včasih pa ljudje naredijo napako
pri uporabi maske, zaradi česar je ta neučinkovita.

PRAVILNI NAČINI DELA V PRAKSI
Poskrbite, da vaša ekipa razume pravila nadzornih
ukrepov, ki ste jih sprejeli. Če zaposleni ne vedo, kdaj
uporabiti določeno metodo nadzora izpostavljenosti,
ali kako pravilno uporabljati opremo, bodo imeli
lažni občutek varnosti, ob tem pa ne bodo zaščiteni.
Primera: razpršilo, ki se uporablja med razrezom
robnikov, ne bo dovolj navlažilo prahu, ali gramoz na
železniški progi, ki je navlažen zgolj ob začetku dela,
saj bo voda hitro izparela in delavci bodo izpostavljeni
prašnim delcem med samim delom.

V EVROPSKI UNIJI JE 7.000
PRIMEROV RAKA NA PLJUČIH NA LETO
POSLEDICA IZPOSTAVLJENOSTI
KREMENOVEMU PRAHU
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ZAŠČITA DIHAL – IZBIRA PRAVE OPREME

ZAŠČITNA OPREMA ZA DIHALA – IZBIRA PRAVE VRSTE ZAŠČITE

Maske za zaščito dihal so namenjene pokrivanju nosa
in ust, pri čemer filtrirajo zrak in odstranijo specifične
škodljive snovi, preden lahko vstopijo v pljuča.

Tukaj je nekaj primerov zaščite za dihala, ki jo priporoča
HSE za delovne zadolžitve, pri katerih so analize zraka
pokazale potrebo po dodatnem nadzoru:
- Rezanje robnikov - maska z dodeljenim zaščitnim
faktorjem 20, na primer, FFP3 maska za enkratno
uporabo ali polobrazna maska s filtrom P3

Obstaja več različnih modelov mask za zaščito dihal, od
polobraznih mask, ki pokrivajo nos in usta, do mask,
ki pokrivajo celoten obraz. Veliko polobraznih mask je
namenjenih enkratni uporabi, saj so v celoti oblikovane iz
filtrirnega materiala.
Ob izbiri maske za zaščito dihal se prepričajte, ali
zagotavlja zadostno zmanjšanje izpostavljenosti za
varovanje zdravja delavca in tudi, ali je primerna za
uporabnika, na primer, v smislu prave velikosti. Vse
vrste mask za zaščito dihal imajo dodeljen filtrirni razred
oziroma stopnjo zaščite (APF), ki označuje minimalno
zmanjšanje izpostavljenosti, ki naj bi jo dosegle. Obstajajo
tri vrste filtrirnih obraznih mask za zaščito dihal v
standardu EN 149:
- FFP1 – najnižja stopnja zaščite, APF 4 (zmanjša stopnjo
izpostavljenosti delcem za faktor 4)
- FFP2 – nudi več zaščite, APF 10 (zmanjša stopnjo
izpostavljenosti delcem za faktor 10)
- FFP3 – te naprave nudijo višjo raven zaščite, APF 20
(zmanjša stopnjo izpostavljenosti za faktor 20)
Za nekatere dejavnosti bo bolj primerno izbrati drugačno
vrsto zaščitne opreme za dihala, na primer masko za
zaščito dihal z lastnim napajanjem za višjo stopnjo
izpostavljenosti in dlje trajajoče delo.
Pomembno je zagotoviti, da je oprema primerna za točno
določeno delo. Brezplačno spletno orodje, dostopno
na naslovu www.healthyworkinglives.com/ advice/workequipment/rpe je narejeno z namenom, da vam pomaga
pri izbiri prave vrste opreme za zaščito dihal.
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- Ročno vrtljivo orodje za rezanje in poliranje – opremo
za zaščito dihal s faktorjem APF najmanj 40 (obrazna
maska s filtrom za delce, če je trajanje dela krajše od
ene ure, ali maska ali čelada z lastnim napajanjem, če
delo traja več kot eno uro.
Izvršilni organ za varnost in zdravje (HSE) nudi več
informacij in podrobnosti v dokumentu, dostopnem na
www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf.
Vsakdo, ki nosi opremo za zaščito dihal v vašem
podjetju, bi moral opraviti testiranje varovalne opreme,
da preverite, ali nosijo primerno opremo, ki bo zadostno
zaščitila njihovo zdravje.

TESTIRANJE OPREME IN PORAŠČENOST PO OBRAZU
Nedavne raziskave HSE o vplivu poraščenosti obraza
na zaščito mask razreda FFP3 in polobraznih mask
so pokazale, da lahko rast obraznih dlak občutno
zmanjša učinkovitost zaščite obraznih mask. Zaradi
rezultatov te raziskave je priporočeno, da so ljudje, ki
nosijo te vrste dihalnih mask, sveže obriti.

VDIHLJIV KRISTALNI KREMEN

DOBRA PRAKSA NA DELU
Pri rezanju robnikov in tlakovanju je priporočljivo opravljati
delo z nastavkom vodne cevi na orodje, pri čemer
dovajamo 0, 5 litra vode na minuto. Za to vrsto dela
morajo zaposleni nositi masko za zaščito dihal, masko za
enkratno uporabo razreda FFP3 ali podobno. Preberite si
navodila in film, ki predstavljata pravilne metode zrezanja
robnikov – dostopna na naslovu www.hse.gov.uk/pubns/
indg461.pdf and www.hse.gov. uk/construction/cleartheair.
Raziskava pri irskih kamnosekih je pokazala, da je pri
mokrem rezanju izpostavljenost kremenovemu prahu
35-krat manjša kot pri suhem rezanju, kar kaže na
potencialni vpliv razmeroma enostavnih sprememb
delovnih metod.
Raziskava v ZDA je pokazala, da ima lahko uporaba vode
pri brušenju podoben učinek na izpostavljenost delavcev,
saj z vodo zmanjšamo izpostavljenost v povprečju od
sedem do 50-krat, odvisno od uporabljene opreme.
Študija je tudi pokazala, da je uporaba nastavkov za
lokalno odsesavanje na orodju učinkovitejša, saj zmanjša
povprečno izpostavljenost od 50 do 150-krat.

ZAKON
V mnogih državah je izpostavljenost kremenu urejena z
zakonodajo.
V Sloveniji sta Zakon o varnosti in zdravju pri delu in
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu najbolj
relevantna. Kremen ni uvrščen na seznam rakotvornih
snovi evropske direktive o karcinogenih in mutagenih
snoveh, saj se zakonodaja osredotoča na dobavljene
kemikalije in ne na snovi, ki nastanejo kot stranski
produkti pri proizvodnji. Kristalni kremen bi lahko bil
vključen kot specifična rakotvorna snov ob naslednji
posodobitvi direktive o karcinogenih in mutagenih
snoveh.
V državah, kot je Slovenija, so delodajalci pravno
zavezani izvajati ocene tveganj v okoliščinah, kjer je
prisotna izpostavljenost kremenu in kjer tveganja niso
ustrezno nadzorovana, sprožiti učinkovite nadzorne
ukrepe. Obvezani so tudi preverjati in vzdrževati
nadzorne ukrepe. Zaposleni imajo pravico do
usposabljanja, navodil in informacij za varno opravljanje
dela. V nekaterih primerih je potrebno spremljati stopnjo
izpostavljenosti in opravljati zdravstvene preglede. To je
zakonsko predpisano v Sloveniji.

10 MILIJONOV LJUDI
V INDIJI JE LAHKO
IZPOSTAVLJENIH
KREMENOVEM PRAHU
NA DELOVNEM MESTU
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VEČ INFORMACIJ
Usmerjanje in svetovanje
- HSE nudi vrsto smernic in virov za področje kremenovega
prahu in zdravstvenih tveganj:
• splošni vodič je dostopen na www.hse.gov.uk/aboutus/
occupational-disease/cancer/silica.htm in informacije za
specifične delovne zadolžitve na www.hse.gov.uk/pubns/
silicaindex.htm
• priročnik za zaposlene je na voljo na www.hse.gov.uk/pubns/
indg463.pdf
• podrobnosti o načinu tehničnega vzorčenja vdihljivega
kristalnega kremena so dostopne na www.hse.gov.uk/pubns/
mdhs/pdfs/mdhs101.pdf in informacije o uporabi svetilke za
merjenje količine prahu na www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
pdfs/
mdhs82-2.pdf
• oglejte si film »Time to clear the air!« na naslovu www.hse.
gov.uk/Construction/cleartheair/index.htm za nasvet o žagah
za rezanje robnikov in tlakovanje. Vodič, ki opisuje zaščito
pljuč pri uporabi žage lahko najdete na www.hseni.gov.uk/
time_to_clear_the_air.pdf
• nasveti o opremi za zaščito dihal so na voljo na www.hse.
gov. uk/respiratory-protectiveequipment/index.htm in www.
hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf
• osnovna navodila za preizkušanje opreme za zaščito dihal
so dostopna na www.hse.gov.uk/respiratory-protectiveequipment/fittesting-basics.htm
• spletne informacije o prahu na gradbiščih so dostopne
na www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardoussubstances/constructiondust.htm, vodič o prahu je dostopen
na www.hse.gov.uk/pubns/cis36.pdf, vodič o nadzorovanju
prahu na gradbiščih z nastavki za orodja je dostopen na
www.hse.Gov.uk/pubns/cis69.pdf, splošne informacije za
delodajalce pri nadzoru izpostavljenosti prahu najdete na
www.hse.gov.uk/dust/index.htm?ebul=hsegen&amp;cr=5/06jul-15 in pogosto zastavljena vprašanja za delodajalce
najdete na www.hse.gov.uk/construction/faq-dust.htm
• specifične informacije in navodila za kremenov prah v
gradbeništvu najdete na www.hse.gov.uk/construction/
healthrisks/cancer-and-construction/silica-dust.htm
• pojdite na naslov www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/
hazardous-substances/constructiondust-specifictasks.
htm za dostop do podrobnih smernic in kratkih filmov na
temo delovnih zadolžitev z visokim tveganjem tudi izven
gradbeništva, vključno z:
• rezanjem plošč, robnikov in tlakovcev
• rezanje betona in malte
• rezanje strešnikov
• klesanje in mletje
• rušenje
• suho pometanje
• navodila za zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev
najdete na www.hse.gov.uk/pubns/priced/healthsurveillance.
pdf
• obiščite »Dust hub« na strani HSE za informacije o
izpostavljenosti prahu na www.hse.gov.uk/dust - HSE
nudi usmerjanje pri nadzoru kremena z pobudo COSHH
Essentials – dostop do virov in spletnega orodja je na
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spletnem naslovu www.hse.gov.uk/coshh/essentials
- spletna skupnost HSE delo na cestah nudi usmerjanje
in primere dobrih praks ter nadzor zdravja v panogi. Več
informacij in navodila za članstvo v skupnosti nadete na
webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/kerbcutting.community/
groupHome
- Vodič sindikalne organizacije The Unite Union o kremenovem
prahu je na voljo na www.unitetheunion.org/uploaded/
documents/Silica%20Dust%20(Unite%20guide)11-5188.pdf
- Vodič ameriške OSHA-e ima smernice o nadzoru
kremenovega prahu v gradbeništvu, ki so dostopne na www.
osha.gov/Publications/3362silica-exposures.pdf
- The Construction Dust Partnership, na naslovu www.citb.
co.uk/cdp, nudi informacije o nadzoru izpostavljenosti vsem
prahovom v gradbeništvu
- Primerjava ravni izpostavljenosti na deloviščih po Evropi
je dostopna na www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/
pdf/2014_136.pdf
- Evropsko združenje industrijskih mineralov na svoji spletni
strani nudi informacije o zdravstvenih tveganjih zaradi
kremena ter o zaščitnih ukrepih, vključno z označevanjem
izdelkov, ki vsebujejo kremen - več informacij na www.
crystallinesilica.eu
- Več informacij o steklarski industriji na www.
glassallianceeurope.eu/images/cont/glassallianceeuropestatement-on-respirable-crystalline-silica_file.pdf
Iniciativa „Čist zrak? Poskrbite zanj“ Britanske zveze za
industrijsko varnost se osredotoča na nevarnosti za dihala na
delovnem mestu in na zaščitno opremo - več informacij na
www.bsif.co.uk/clean-airtake-careRaziskave in poročila
- Rezultate ankete o odnosu do izpostavljenosti prahuv gradbeni
industriji v Veliki Britaniji najdete na www.iosh.co.uk/~/media/
Documents/Networks/Group/Construction/MEM1871%20
Dust%20survey.pdf. Raziskavo je objavil IOSH v sodelovanju s
partnerstvom Construction Dust Partnership
- Preberite študijo HSE o učinkih poraščenosti na opremo za
zaščito dihal na www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr1052.htm
- Ameriški nacionalni inštitut za okoljske znanosti predstavlja
poročilo o rakotvornih učinkih kremenovega prahu na naslovu
ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/silica.pdf
- CAREX Kanada, program spremljanja rakotvornih snovi, nudi
splošni opis kremena na www.carexcanada.ca/en/silica_
(crystalline)
- Povzetki škodljivih učinkov kremena in tveganje znanstvenih
člankov:
• Izpostavljenost kremenu, kajenje, silikoza in rak na pljučih
- zapletene povezave, Medicina dela, najdete na occmed.
oxfordjournals.org/content/59/2/89.full
• Kremen: rakotvorna snov za pljuča, CA: Revija o raku za
klinične zdravnike, dostopno na onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.3322/caac.21214/full
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Preberite študije o različnih vrstah nadzora kremenovega
prahu v naslednjih člankih:
• Tehnični nadzor izbranih primerov izpostavljenosti
kremenu in prahu v gradbeništvu - pregled, Aplikativna
poklicna in okoljska ogroženost, dostopno na www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301406
• Ukrepi za nadzor prahu v gradbeništvu, letopisi poklicne
ogroženosti, dostopno na annhyg. oxfordjournals.org/
content/47/3/211.short
• Izpostavljenost kremenovemu prahu med
izbranimi gradbenimi dejavnostmi, Revija
AIHA, dostopno na www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/15428110308984823
• Kristalni kremenov prah in težave vdihovanja delcev
med brušenjem betona v zaprtih prostorih - mokro
brušenje in brušenje z odsesavanjem v primerjavi z
nenadzorovanim navadnim brušenjem, Revija poklicne
in okoljske ogroženosti, dostopno na www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/15459620701569708
• Učinkovitost metod za nadzor prahu kristalnega
kremena in izpostavljenost vdihljivim delcem med
ročnim površinskim brušenjem betona, Revija poklicne
in okoljske ogroženosti, dostopno na www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/15459624.2010, 527552
Dostop do zbirke akademskih člankov na temo tveganj
za dihala v gradbeništvu v reviji britanskega združenja
poklicne ogroženosti, na www.oxfordjournals.org/our_
journals/annhyg/respiratory_diseases.html

Orodja, viri in študije primerov
- Program Healthy Working Lives nudi informacije in
orodje za izbiro opreme za zaščito dihal na spletnem
naslovu www.healthyworkinglives.com/advice/workequipment/rpe
- Britanska zveza za varnost v industriji vodi usposabljanje
za testiranje ustreznosti opreme z imenom Fit2Fit - več
informacij na www.fit2fit.org
- Spletna stran www.safequarry.com je naslov za
usmerjanje in vire na temo zdravja in varnosti v
mineralni proizvodnji, ki nudi informacije o kremenovem
prahu
- Kanadska spletna stran WorkSafeBC nudi informacije
in vire na temo kremenovega prahu, vključno s primeri
nadzornih načrtov ob izpostavljenosti, dostopno na
www2.worksafebc.com/i/posters/2009/WS%2009_04.
html. Film »WorkSafeBC« je dostopen na www2.
worksafebc.com/Publications/Multimedia/Videos.
asp?ReportID=36018 razloži, na kakšen način kremenov
prah poškoduje pljuča
- Več informacij in praktičnih virov, vključno s spletnim
načrtovalnim orodjem spletne strani Work Safely
with Silica, v lasti ameriškega središča za raziskave
in usposabljanja v gradbeništvu, najdete na www.
silicasafe.org
- Evropska mreža za kremen ima sezname dobrih praks
na naslovu www.nepsi.eu
- Študija primera nadzora prahu pri podjetju Crossrail
in njihove gradnje predorov je na voljo na www.
breathefreely.org.uk/assets/case-study---crossrail.pdf
- Oglejte si študijo primera o tem, kako je podjetje
za rezanje kamna vpeljalo in upravljalo program
nove zaščitne opreme na www.youtube.com/
watch?v=By1LWWnG_70
- Brezplačna orodja in viri za pomoč pri poklicni bolezni
pljuč v gradbeništvu spletne strani BOHS Dihajte
svobodno, dostopna na www.breathefreely.org.uk

800 LJUDI V VELIKI
BRITANIJI UMRE ZARADI
RAKA NA PLJUČIH, KI JE
POSLEDICA KREMENOVEGA
PRAHU NA DELOVNEM MESTU
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NO TIME
TO LOSE
Brezplačni paket z informacijami o kremenovem prahu organizacije IOSH
je dostopen na www.notimetolose.org.uk/slovenia. V paketu boste našli:

Ta informativni bilten z informacijami o
škodljivih vplivih in kako jih obravnavati

letak za zaposlene o tveganjih in zaščitnih
ukrepih

plakat za delovno mesto

žepna knjižica za delavce z informacijami o
tveganjih in nadzoru

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 - maligni mezoteliom. V preteklosti je veliko podjetij v Sloveniji uporabljalo azbest,
ki mu je bilo letno izpostavljenih več kot 23.000 delavcev.
S poudarjanjem izpostavljenosti rakotvornim snovem na delu, kampanja organizacije 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
nadaljnjih ciljev.
Miran Pavlič
predsednik Društva varnostnih inženirjev Ljubljana
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PRAH: POD NADZOROM?
Že leta nismo dovolj resno upoštevali zdravstvenih
tveganj zaradi kremenovega prahu. V Veliki Britaniji je
bilo veliko neskladnosti glede mejnih vrednosti 0, 1 mg/
m3. Raziskava HSE kaže, da so delodajalci podcenjevali
izpostavljenost in niso dali prednosti nadzoru tveganj.
Navadno uporaba inženirskih oblik nadzora, kot je
lokalno odsesavanje, niso razširjene. Tam, kjer jih
uporabljajo, pa niso dovolj učinkovite ali pravilno
vzdrževane. Delodajalci neredno uporabljajo uvedbe
ukrepov za varovanje dihal na zanesljiv način.
Je gradbeni prah prioriteta?
Izzivi so bili izpostavljeni v anketi britanskih gradbenih
profesionalcev iz IOSH in partnerstva Construction Dust
Partnership leta 2012. Samo 12 % je menilo, da sektor
dovolj skrbi za zdravstveno problematiko. Skoraj 45 %
je izjavilo, da industrija posveča premalo pozornosti,
ali sploh ne posveča pozornosti. Stališča so različna,
pri večjih podjetjih na splošno uveljavljajo bolj stroge
standarde ukrepov in zaščite.
Ugotovitve raziskave razkrivajo negativno sliko:
- pomanjkanje pozornosti podjetij
- slaba ozaveščenost o tveganjih med zaposlenimi
- premalo načrtovanja odsesavanja prahu
- slabo razumevanje in uporaba odsesavanja na orodjih
- pretirano zanašanje na opremo za varovanje dihal kot
glavno obliko zaščite
- pomanjkanje ozaveščenosti o preizkušanju mask
- neustrezno upravljanje nadzora prahu
- delavci ne upoštevajo veljavnih pravilnikov za varno
delo
- pomanjkanje posvetovanj za delavce.
Toda raziskava nakazuje tudi:
- uporaba vode je pomagala pri splošnem obvladovanju
– kljub še zmeraj prisotnim izzivom v praksi
- boljša skladnost pri tistih, ki so bolj obveščeni o
tveganjih in ukrepih

Velik izziv: spreminjanje ozaveščenosti in zavedanja
Slaba ozaveščenost škodljivo vpliva na nadzor,
zagotavljanje in uporabo. 42 % vprašanih je dejalo,
da so zaposleni upoštevali, da lahko prah povzroči
zdravstvene težave, vendar se niso zavedali resnosti
težave. Samo 16 % vprašanih je mnenja, da se
zaposleni zavedajo tveganj vdihavanja prahu v
gradbeništvu.
Prah povzroča več skrbi kot nevarnosti. Eden od
vprašanih je komentiral: »Prah, kot hrup, vpliva na ljudi,
ko so starejši, zato se [zaposleni] ne zavedajo velikosti
trenutnih tveganj, kot so tveganja zaradi opreme ali
padcev.« Veliko ljudi sprejema prah kot običajni del
gradbeništva. »Malo prahu ne škodi nikomur.« Pojavlja
se splošna toleranca kratkotrajne izpostavljenosti, tudi
v trenutkih, ko obstaja visoko tveganje. Stroški imajo
tudi pomembno vlogo, saj nadzor prahu dojemajo kot
delovno intenziven, drag in časovno zamuden.
Prihranek stroškov in koristi sodelovanja
Izpostavljeni so bili bekateri prihranki stroškov zaradi
nadzornih ukrepov, kot na primer preprostejša shema
tlakovanja, ki prihrani čas, kot tudi čezmerno rezanje
in primeri, kjer voda zmanjšuje obrabo potrošnega
materiala, zaradi česar sta izboljšana vzdrževanje in
življenjska doba opreme.
Obstajajo tudi druge koristi, povezane z osnovami,
kot so varni sistemi za delo ali pravilno preizkušanje
opreme. Nekdo je pripomnil, da so bili zaposleni
po preizkušanju obraznih mask »presenečeni nad
stopnjo zaščite ob uporabi primerne maske ... [in] so
z večjim navdušenjem sledili navodilom, če so jim bila
pojasnjena.« Sodelovanje zaposlenih pri preizkušanju
opreme ali pri izbiri opreme za varovanje dihal je
pomenilo, da jo bodo bolj verjetno pravilno uporabljali.
- www.iosh.co.uk/~/media/Documents/Networks/Group/
Construction/MEM1871%20Dust%20survey.pdf

Viri: Britanska ustanova za raziskave raka Cancer Research UK, HSE, Imperial College London, Inštitut za medicino dela, Mednarodna agencija za raziskave
raka, OSHA, neprofitna mednarodna organizacija Occupational Knowledge International, Svetovna zdravstvena organizacija
Tehnično vsebino pripravil John Cherrie, profesor na Univerzi Heriot-Watt in zaposlen na Inštitutu za medicino dela.
Pregledal dr. Frank de Vocht, Univerza v Bristolu.
Prilagojeno za Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, oktober 2016.
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