Za oponou řezání a drcení.
Pomůžeme vám snížit expozici před krystalickým křemíkem.

Pokaždé, když se vydáte na nové staveniště, do slévárny nebo lomu,
zvažujete různá rizika a nebezpečí, která tam na vás číhají. Sledujete
odlétávající kousky betonu, které se vznáší ve vzduchu, když vaši kolegové
vrtají do země. Všímáte si prachu vznikajícího při vrtání a řezání skály
a kamene. Ale co nebezpečí, která okem nevidíte? Miniaturní částice
krystalu křemičitého odlétávající z dlažby a hornin, které pronikají do vašeho
dýchacího systému a potenciálně i do plic

Obrázek 1 – Obsah krystalického křemíku v běžně používaných stavebních
materiálech

Obrázek 2 – Stavební činnosti, při kterých může docházet k uvolňování
vdechovatelného krystalického křemíku

Co je to krystalický křemík?

Kdy jsem v ohrožení?

Krystalický křemík (SiO2) je jedním
z nejběžnějších přírodních minerálů na zemi.
Ve formě křemene představuje základní
složku mnoha půd, písků a hornin[1], které
se zase používají k výrobě betonu, cihel,
keramických dlaždic, zubních plomb, šperků,
náhrobních kamenů a dalších výrobků[2].

Krystalický křemík bude pravděpodobně
přítomen ve vzduchu při řezání, vrtání nebo
drcení betonu, cihel, keramické dlažby
a kamenů. Vyskytuje se také při práci
s produkty z písku, jako je sklo a keramika.
S takovými činnostmi se můžete setkat
například ve slévárnách, dolech a na
staveništích, kde se provádí pískování[3].

Jaký na mě může mít vliv?
Částice krystalického křemíku se mohou
po vdechnutí dostat hluboko do plic. Když
k tomu dojde, částice krystalického křemíku
způsobí v plicích zjizvení tkáně[2]. Jedním
z největších rizik pro pracovníky opakovaně
vystavené křemíku je silikóza, tedy nevratné
onemocnění plic. Mezi symptomy může
patřit cokoli od dušnosti a bolesti na hrudi
až po úplnou neschopnost dýchat. Toto
onemocnění může být tedy smrtelné.
Expozice krystalického křemíku byla nedávno
spojena s jinými plicními onemocněními.
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Expozice hrozí zejména pracovníkům ve
stavebnictví v důsledku vysokého obsahu
krystalického křemíku v běžných stavebních
materiálech a jeho výskytu při činnostech
prováděných na staveništích[3] – viz
obrázek 1 a 2.

Co mohu udělat pro zajištění ochrany pracovníků?
Bez ohledu na to, v jakém prostředí pracujete, je nezbytné mít přehled o různých produktech
a postupech používaných kolem pracoviště, abyste mohli stanovit příslušná opatření (technická
a administrativní) a zajistit používání ochranných prostředků s cílem snížit potenciální riziko.
Používejte vhodná opatření

Získejte potřebné vybavení

Existuje řada různých způsobů, jak regulovat
úroveň prachu na pracovišti, které pomohou
zajistit, aby částice krystalického křemíku
nezůstávaly ve vzduchu. Cílem opatření
by měla být především eliminace rizika,
například získávání již opracovaných
materiálů nebo nahrazování materiálů
s vysokým obsahem krystalického křemíku
alternativami s nízkým obsahem nebo
zcela bez něj. V řadě pracovišť může být
vhodné implementovat technická opatření,
jako je mokré řezání, vakuové systémy pro
odsávání prachu nebo rozprašování vody na
pracovišti. Tato opatření zajistí, že krystalický
křemík nezůstane ve vzduchu. Dále je nutné
v maximální praktické míře implementovat
administrativní opatření, například vymezení
přístupu do pracovišť, a zajišťovat adekvátní
školení. Posledním krokem je používání OOP
včetně ochrany dýchacích orgánů v situacích,
kdy jiná opatření nemohou adekvátně snížit
expozici[4].

Při řezání, vrtání nebo drcení materiálů
obsahujících krystalický křemík nebo provádění
činností, které mohou vést k expozici, může
být vhodné použít prostředky pro ochranu
dýchacích orgánů, zraku, sluchu a hlavy.
Doporučení a předpisy se v jednotlivých
zemích liší, proto vždy postupujte podle
předpisů platných ve vaší zemi.

Buďte v obraze
Některé země a regiony uplatňují různá
pravidla a předpisy související s omezením
expozice oxidu křemičitému, takže je
důležité udržovat si aktuální znalost právních
požadavků a testování, což pomůže
minimalizovat riziko.

Jakmile získáte přehled o rizicích a nebezpečí
na vašem pracovišti, prohlédněte si kompletní
nabídku výrobků 3M pro ochranu dýchacích
orgánů, zraku, ochranných oděvů a najděte
OOP vhodné právě pro vás. Ať už zvolíte
obličejovou polomasku, celoobličejovou
masku s filtry nebo odolné autonomní
filtroventilační jednotky – nemůžete šlápnout
vedle. Naše výrobky totiž byly navrženy tak,
aby vám pomohly odvést vaši práci a současně
zajistily pohodlné a bezpečné dýchání.

Věděli jste, že?
• K nejohroženějším skupinám
patří stavební pracovníci,
operátoři těžkých strojů
a štukatéři či sádrokartonáři[5].

• Pět skupin s největší expozicí podle
profese

• Stavbaři
• Přístavní dělníci
• Pracovníci v ropném a plynném
průmyslu

Kdykoli se můžete obrátit na některého
z našich expertů na ochranu dýchacích
orgánů, kteří vám pomohou při výběru
a používání výrobků 3M. Provedou vás
procesem výběru přiměřených a vhodných
výrobků na základě vašeho hodnocení rizik
a pomohou vám chránit své plíce, abyste se
mohli soustředit na to, na čem nejvíce záleží:
řádné vykonávání práce a zajištění dobrého
zdraví, abyste mohli být neustále nablízku své
rodině a přátelům.

Věděli jste, že?
• Ve Velké Británii byl limit expozice[6] vdechovatelnému krystalickému oxidu křemičitému na
pracovišti stanoven jako 0,1 mg/m3 TWA
• 0,1 mg RCS je znázorněno níže na obrázku 3[7]; toto množství představuje maximální
povolenou denní dávku ve Velké Británii

Pracovníci v důlním
průmyslu
Pracovníci ve výrobě
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