
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД/ КВАРЦ– ФАКТИТЕ
Силициевият диоксид е най-големият риск за строителните работници след азбеста. 
Диспергиран като фин прах във въздуха, може да причини продължителна експозиция с 
последствия като рак на белия дроб и други сериозни респираторни заболявания. Прахът 
от силициев двуокис се класифицира като канцероген от група 1 от МАИР, което означава, че те се разглежда като 
определена причина за рак при хората. Изчислено е, че около 5 милиона работници в Европейския съюз са изложени на 
кристален силициев диоксид. По-голямата част от тези хора са или заети в строителния сектор, или в производството 
на материали, използвани в строителството, като тухли, стъкло или цимент. Работещите в тези сектори са най-вече в 
малки фирми - с по-малко от 10 души персонал.

Кога възникват рискове?

Излагането на прах от силициев диоксид се среща 
в строителството и в много други индустрии. 
Респирабилният кристален силициев диоксид 
се образува в сектори, където се извършват 
високоенергийни операции, като рязане, шлайфане, 
пробиване и трошене на камъни, скали, бетон, тухли, 
циментови блокове и хоросан; или когато се използва 
индустриален пясък. Дейности като абразивна 
пясъкоструйна обработка; рязане на тухли или бетон; 
шлифоване или пробиване на бетонни стени; смилане 
на хоросан; производство на тухли, бетонни блокове 
или керамични продукти; и рязане или трошене на 
камък генерират респирабилен прах. Друг пример са 
дейности по обработка, смесване или изхвърляне на 
сухи материали, които съдържат силициев диоксид.

Експонираните професии могат да бъдат: работници 
по абразивно бластване, оператори в производство 
на тухли, бетон или керемиди, зидари, работници в 
керамичното производство, бетонови работници, 
оператори извършващи трошене и смилане. Прахът 
може също така да бъде вдигнат отново във въздуха 
от превозни средства или вятър и по такъв начин 
да причини експозиция на други хора на и около 
строителната площадка.

Повече за веществото

Силициевият диоксид е природно вещество, 
намиращо се в различни количества в повечето 
скали, пясък и глина. Силициевият диоксид също 
е основна съставка на строителни материали като 
тухли, керемиди, гипсокартон, камък, бетон, асфалт 
и хоросан. Материалите, които съдържат кристален 
силициев диоксид, не са опасни, докато не са 
разпрашени/раздробени, генерирайки достатъчно 
малки частици, които могат да попаднат в белите 
дробове (“респирабилен кристален силициев 
диоксид”). Например взривните работи, рязането, 
раздробяването, пробиването и смилането на 
материали, които съдържат силициев диоксид, 
могат да доведат до попадане във въздуха на опасен 
силициев прах.

Какви симптоми могат да се проявят?

При вдишване на кристален силициев диоксид, 
белодробната тъкан реагира чрез развитие на 
фиброзни възли и ръбцова тъкан около частиците на 
силициевия диоксид. Как точно прахът от силициев 
диоксид причинява рак на белите дробове е неясен - 
най-вероятната причина е, че когато прахът се отлага 
в белите дробове, неговата токсичност затруднява 
естествените защитни клетки на организма да го

 отстранят и така частиците остават там, причинявайки 
продължително възпаление. Това хронично 
възпаление може да увреди ДНК в белодробните 
клетки и да доведе, при някои хора, до рак на белия 
дроб. Латентният период между експозицията и 
свързания със силициев диоксид белодробен рак може 
да бъде до 10-20 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 
съобщават за ранни симптоми.
Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията, например да се прилагат технически 
средства за контрол при източника, като например 
овлажняване/омокряне на работните повърхности 
или използване на локална смукателна вентилация 
(вакуумни ръкави), за да се избегне попадането на 
прах, съдържащ силициев диоксид във въздуха. 
Средствата за защита на дихателните пътища, 
предназначени да предпазят потребителя от 
вдишване на вредни прахове, пари или газове, трябва 
да се използват само в краен случай. Въпреки това, за 
някои работни места или работни задачи средствата 
за дихателна защита могат да се окажат единственото 
приложимо решение.
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