
ПРАХ ОТ ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА – 
ФАКТИТЕ
Счита се, че около 3 милиона работници в ЕС са потенциално изложени на прах от 
твърда дървесина (твърдо дърво, предимно широколистни, т.нар покритосеменни 
видове). Продължителното излагане на прах от твърда дървесина може да причини 
рак в носа и околоносните синуси. Прахът от твърда дървесина се класифицира 
като канцероген от група I от МАИР, което означава, че се разглежда като определен 
причинител на рак при хората.

Кога възникват рискове?

Професиите с висока експозиция на дървесен прах 
включват оператори на шлайфмашини и преси в 
дървообработващата промишленост, оператори 
на стругове, строителни работници и дърводелци. 
Отраслите, в които се среща експозиция, са мебелната 
промишленост, строителството, горското стопанство и 
дървообработването.

Повече за веществото

Прахът от твърда дървесина се образува, когато 
се използват машини или инструменти за рязане 
или оформяне на твърда дървесина. Високи 
количества дървесен прах се произвеждат например 
в дъскорезниците. Най-големият риск е от финия 
прах, тъй като може да бъде вдишан дълбоко в носа 
и белите дробове, където нанася най-голяма вреда. 
Финият прах също така се разпространява лесно и 
достига зони по-отдалечени от източника - процеса на 
рязане. Количеството и видът на дървесния прах ще 
зависят от дървесината, която се реже, и машината, 
която се използва.

Какви симптоми могат да се проявят?

При вдишването на прах от работниците, той се отлага 
в носа, гърлото и дихателните пътища. Излагането 
на дървесина може да предизвика респираторни 
заболявания, дразнене на очите, кожни заболявания и 
при продължително излагане - рак. Латентният период 
между експозицията и свързания с праха от твърда 
дървесина рак на носа се оценява на поне 20 години.

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Информирайте работниците 
за рисковете и превантивните мерки. Следете 
дали работниците съобщават за респираторни 
симптоми. Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията чрез технически и инженерни мерки, 
като инсталиране на изпускателна вентилационна 
система с колектори, поставени в места, където се 
произвежда прах. 

Експозицията може да бъде намалена и чрез 
съзнателно подбиране на видовете дърво, на 
работното оборудване и техниките на  работа. 
Личните предпазни средства, като респиратори, са 
краткосрочно решение за намаляване на експозицията 
и трябва да се използват само като крайно средство. 

ETUC, HSE, IARC, Arbeidstilsynet

SOLUTIONS AND GOOD PRACTICES? WWW.ROADMAPONCARCINOGENS.EU/HARDWOODDUST

 10 June 2019 / Bulgarian


