
Рискове от излагане на 
Прах

В минно-добивния бранш



Законодателство на ЕС относно шума

“7.3 Когато работещите са ангажирани в 
работни места на открито, то тези места 
трябва да бъдат организирани в 
максималната възможна степен по начин 
който осигурява : …

(b) че работещите не са изложени на
увреждащи нива на шум, а така също и на
увреждащи външни въздействия като газове,
пари или прах”

• Минимални изисквания : Вентилация

• Намаляване на праховите отлагания

• Запалимият прах да бъде под нивата на 
възникване на експлозия

Директива 92/104/EEC 
относно минималните 

изисквания за 
подобряване на 

защитата на 
безопасността и 

здравето на работещите 
в открития и подземния 

добив на полезни 
изкопаеми



Кои 
добивни 
дейности 
включват 
отделяне на 
прах?

Пробивни 
дейности

Добив на 
минерали

товарене

Претрошаване 
на скали или 

руди

взривяване



Как може да бъде 
идентифицирано 
прашно работно 
място?



Опасни видове прах, характерни 
за някои добивни дейности

• Силициев диоксид, който е прах от 
скали, пясък, глина, тухли, бетон, и т.н.

• Въглищен прах (инхалабилен, 
респирабилен)

• Газове от изгаряне на дизелово гориво -
респирабилни

• Метален прах например Кадмий и 
неговите съединения, както и общ прах, 
алвеоларни частици

• Олово или Арсен и техните 
съединения…

• Азбест

https://www.hse.gov.uk/pubns/silicaindex.htm


Класификация на Праха
• L–малко опасен прах: (едрозърнест) Прост,

безвреден прах от типа на домашния прах,
пясъка, гипса, варовика, а така също както
и алергенните вещества акари и полени

• M – средно опасен прах: (малко по-фин от
тип L) Всеки вид прах, произхождащ от
ремонтни дейности, напр. дървесен прах,
частици боя и различни метални прахове

• H – силно опасен прах : (най-финия прах)
Произлиза от силно опасни и
канцерогенни вещества като спори на
плесени, оловен прах, минерални влакна

Размерът на частиците е от значение!

НЕВИДИМ

Инхалабилен прах = 
видим с 

невъоръжено око

Това, че не можете да го видите, не означава, че го няма!



Как опасните частици 
могат да навлязат в 
тялото ?
• Вдишане на прах в белите 

дробове (проблеми с 
дишането, астма, ...)

• Поглъщане на прах 
(дразнене на стомашно-
чревния тракт)

• Зрителен контакт с праха
(увреждане на очите или 
възпаление)

• Контакт на кожата с праха
(възпаление на кожата)



Какви са 
рисковете от 
излагането на 
прах?

• Хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ))

• Астма

• Външен алергичен алвеолит 
(ВAA )

• Фиброзиращ алвеолит

• Пневмокониоза

• Рак

• Сърдечни заболявания

• Други проблеми(податливост 
на инфекции)

http://www.hazards.org/dust/dust.htm

Бял дроб със силикоза Здрав бял дроб

http://www.hazards.org/dust/dust.htm


Кой може да бъде увреден от продължително 
излагане на прах?

МИНЬОРИ ДРУГИ РАБОТЕЩИ НАСЕЛЕНИЕТО КАТО 
ЦЯЛО

Всеки, прекарал в близост до прашна среда за по-долъг 
период !



Препоръчителен ред мерките за 
контрол

Елиминиране

Проектиране 
на 
естествени 
или 
изкуствени 
бариери

Заместване

Проектиране 
на системи 
със затворен 
цикъл и 
задържане 
на праха. 
Подбор на 
оборудване 
със 
затворени 
кабини за 
операторите

Инженерни 
решения

Използване на 
технологии за 
влажно 
пробиване

Използване на 
вода за 
потискане на 
праха

Вентилация

Преносими 
прахосмукачки

Административни 
мерки

Обучение

Работни 
инструкции, като 
например да 
останете с гръб 
към вятъра близо 
до прашни 
дейности

Медицинско 
наблюдение

Контрол на праха 
във въздуха

ЛПС

Използване 
на маски

Средства за 
защита на 
очите



Примери на системи за контрол на 
праха



Мерки за контрол на праха



Нива на излагане на 
прах

• Зависи от материала, от 
който произлиза прахът!

• Някои видове прах са по-
увреждащи от други!

• https://limitvalue.ifa.dguv.de/We
bForm_gw2.aspx

https://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx


Как да защитя 
себе си от 
праха?

Погрижете се за личните си предпазни 
средства за защита от прах. Работодателят 
трябва да Ви каже от къде можете да 
получите подходящите ЛПС и как да се 
грижите за тях. Уверете се, че разбирате 
как да ги използвате правилно.

Посещавайте Вашите профилактични 
медицински прегледи. Всякакви признаци 
на затруднено дишане трябва да бъдат 
открити възможно най-скоро и със 
сигурност преди увреждането да стане 
трайно.

Докладвайте всеки един проблем



Прости практически съвети към миньорите
• Не почиствайте на сухо ... това вдига прах във въздуха, който дишате

• При почистване използвайте вода или вакуумна система с HEPA филтър

• Пазете своята работна зона чиста, не позволявайте да се трупа прах

• Не използвайте въздухпод налягане за почистване на облеклото и 
оборудването

• Ако е възможно, поддържайте и почиствайте оборудването, когато то не 
работи

• Никога не пробивайте без система за контрол на праха

• Останете в шева, докато копаете, за да предотвратите образуването на 
прекомерно количество прах по време на рязане

• Опитайте да работите с гръб към вятъра (течението)



Добрата поддръжка намалява праха

• Поддържайте системите за снабдяване с вода, пръскачките за 
вода, включително и посоката на пръскачките

• Поддържайте всички прегради и завеси

• Поддържайте скруберите

• Сменяюте редовно режещите накрайници

• Проверявайте всяка смяна системите за контрол на праха

• Проверявайте вентилационните системи

• Проверявайте резултатите от измерванията на праха

• Използвайте подходящи ЛПС



Как да се държим в “прашна среда”?

• Помогнете на работодателя си да направи необходимото, за да се 
предпазите от излагане на прах (дишане, очи, кожа).

• Уверетесе , че изпозвате пранилно ЛПС и другите средства за защита 
от прах

Сътрудничество

• Носете ги правилно и се уверете, че го носите през цялото време, 
когато работите в прашна среда

• Свалянето им, дори и за кратко, намалява цялостната защита, която 
получавате! Не забравяйте, че не винаги можете да видите прах!

Носете всички 
средства за защита от 

прах

• Всички признаци на затруднено дишане трябва да бъдат открити 
навреме! Не забравяйте да присъствате на профилактичните 
прегледи.

Приствай на 
медицинските 

прегледи

• Незабавно докладвайте проблеми свързани с отделяне на прах

• Уведоми работодателя си и предтавителите на работещите от КУТ

Докладвайте всеки 
проблем



Помогни за 
мониторинга на 
праха!

• Участвай в мониторинга

• Разбери повече за 
измервателните уреди и 
как да ги ползваш

• Питай как да поддържаш 
оборудването за 
измерване

• Докладвай, ако 
установиш проблеми с 
оборудването



Маски за защита от 
излагане на прах

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://diy.stackexchange.com/questions/43960/cut-a-granite-counter-top
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Как да изберем подходящи ЛПС ?

Малка защита

По-голяма защита

Неподходящи за 
концентрации близки или 

над пределно-допустимите 
норми. Задържат само 

големите частици

В някои случаи се използват и 
за защита при концентрации 
над пределно допустимите 

норми

Използват се за защита при 
концентрации на прах над 

пределно допустимите норми

ЧАСТИЦИ/ПРАХ ХИМИКАЛИ

Малка или никаква защита
при експозиция на 

химикали



Как правилно да използваме 
респираторни ЛПС ?

КАК ДА ПОСТАВЯ МАСКАТА СИ ПРАВИЛНО

ЗА ПОЛУМАСКА

Избръсни се гладко

Проверявай преди
употреба
• Дали маската покрива

носа
• Дали покрива

брадичската
• Връзките

Напарви „fit-check“ т.е.
добре ли приляга

Правилно Неправилно

https://www.alphasolway.com/assets/files/alpha-solway-rpe-toolbox-talk-stay-healthy.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Three_Key_Factors_Required_for_a_Respirator_to_be_Effective.pdf


Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не замества обучението, 
което трябва да получите на работното си място. Винаги се консултирайте 
с вашия мениджър по здраве и безопасност, ако възникнат въпроси, 
свързани със здравословните и безопасни условия на труд.


