
ЧИЊЕНИЦЕ О СИЛИКАТНОЈ 
ПРАШИНИ
Процењује се да је око 5 милиона запослених у Европској унији изложено силицијум диоксиду (кристалном силицијуму). 
Већина ових људи је или запослена у сектору грађевинарства или у производњи грађевинских материјала попут 
цигле, стакла и цемента. Запослени у овом сектору обично раде у малим компанијама које запошљавају мање од 10 
људи. Силицијум, после азбеста, представља највећи ризик по запослене у грађевинарству. Пошто је у облику веома 
фине прашине која се преноси ваздухом, дуготрајна изложеност може да изазове рак плућа и друге озбиљне болести 
респираторног система. Силикатна прашина према Међународној агеницији за истраживање рака класификована је у 
групу 1 карциногена, што значи да представља сигурни узрок рака код људи.

Где се појављује ризик

Изложеност силикатној прашини се дешава у 
грађевинарству и многим индустријским гранама. 
Силицијум диоксид се обично накупља у секторима 
где се обављају операције попут сечења, тестерисања, 
бушења и ломљења стења, камења, бетона, цигли, 
бетонских блокова или при употреби кварцног 
песка. Активности као што је абразивно брушење, 
тестерисање цигли или бетона; шмирглање или 
бушење бетонских зидова; сечење малтера, 
производња цигли, бетонских блокова или керамичких 
производа, као и сечење и ломљење камена доводе 
до накупљања прашине. До истих резултата доводи 
и руковање, мешање и ископавање сувих материјала 
који садрже силицијум диоксид. 

Занимања која су највише изложена укључују: 
запослене на абразивном брушењу, запослене у 
производњи цигли, бетона или плочица, зидаре, 
запослене у изради керамике и грнчарству, запослене 
који раде са бетоном на пословима ломљења и 
млевења. Прашина се поново може наћи у ваздуху 
када је рашири кретање возила или ветра што доводи 
до изложености других људи на градилишту. 

Више о супстанци

Силицијум диоксид је природна супстанца која се 
у различитим количинама налази у већини стена, 
песку и глини. Силицијум диоксид чини велики део 
грађевинских материјала као што су цигле, плочице, 
камење, цемент, асфалт и малтер. Материјали који 
садрже силицијум диоксид нису опасни, осим ако су 
изиритирани, прикупљајући мале честице које могу 
да уђу у плућа („силицијум диоксид који може да се 
удахне“). На пример, материјали који се секу, буше, 
мељу и бруше, а који садрже силицијум диоксид могу 
да резултирају ослобађањем силикатне прашине која 
је опасна. 

Како симптоми могу да утичу на вас

Када запослени удахну силицијум диоксид, плућно 
ткиво реагује развојем фиброзних чворова и ожиљака 
око честица силицијума. 

Није јасно како тачно силикатна прашина изазива рак 
плућа – до тога долази највероватније када се створе 
наслаге прашине у плућима, чија токсичност отежава 
природним одбрамбеним ћелијама у телу да их уклоне, 
тако да оне остају, изазивајући упорно запаљење. 

Ова константа упала може да оштети ДНК плућних 
ћелији и да, код неких људи, доведе до рака плућа. 

Период латентности од изложености до рака плућа 
изазваног силицијумом може да буде између 10 и 20 
година. 

Шта можете да урадите

Спроведите одговарајућа мерења изложености како 
бисте знали које активности треба да предузмете. 
Истражите да ли запослени пријављују ране симптоме. 
Најбоље решење је контрола изложености, на 
пример примените инжењерске контроле као што 
је квашење предмета на ком се ради или употреба 
локалне издувне вентилације (као што је вакуум) 
како бисте избацили силикатну прашину из ваздуха. 
Респираторна заштитна опрема, која је направљена да 
заштити од удисања штетне прашине, дима, испарења 
или гасова треба да се употребљава само као 
последње прибежиште. Међутим, неки послови или 
радни задаци намећу опрему респираторну заштитну 
опрему као једино решење. 
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