Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
Zagrożenia pyłowe
Pyłem nazywamy cząstki ciała stałego, które oderwane od niego, przez pewien czas pozostają
zawieszone w powietrzu. Pyły emitowane na stanowiskach pracy charakteryzują się różnymi
własnościami, wynikającymi z ich budowy jak i procesu technologicznego, podczas którego powstały.

W przemyśle rolniczym pyły powstają najczęściej podczas takich procesów jak mielenie, szlifowanie,
kruszenie, bronowanie, młócenie, cięcie drewna, siew, nawożenie, przesypywanie nawozów lub
innych sypkich substancji. Należy pamiętać, że źródłem zapylenia może być również tzw. pylenie
wtórne, powstające z pyłów zalegających powierzchnie maszyn i urządzeń, konstrukcji, mebli i
podłóg. Dlatego w pomieszczeniach, w których występuje zapylenie, usuwanie zgromadzonego
nadmiaru
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Ze względu na skutki zdrowotne, najniebezpieczniejsze są cząstki pyłu o średnicy poniżej 7um. Tak
mała średnica umożliwia przeniknięcie cząstek do pęcherzyków płucnych - miejsca wymiany gazowej.
Należy jednak pamiętać, że również pył o większych cząstkach, osadzający się w obrębie górnych
dróg oddechowych (jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela), może uszkadzać mechanizm eliminacji
pyłu z organizmu wywołując różnego rodzaju schorzenia i ułatwiając wnikanie pyłu do płuc.
Rodzaj choroby wywołanej oddziaływaniem pyłu na układ oddechowy, zależy od rodzaju wdychanego
pyłu - do najczęściej spotykanych należą pylice płuc.
Najgroźniejsze substancje nieorganiczne występujące w pyłach to związki krzemu. Działanie pyłów
zawierających ww. związki ma charakter przewlekły, a skutki oddziaływania występują zwykle po
wielu latach w postaci stanów zapalnych dróg oddechowych i nowotworów. Szczególnie
niebezpiecznym pyłem zawierającym związki krzemu, jest pył azbestu. Inne pyły zawierające
krzemionkę to pyły: cementu, węgla kamiennego i brunatnego, talku, wełny mineralnej, ziemi oraz
pochodzące z kamieni szlifierskich.
Nie należy jednak zapominać, że również inne pyły, z pozoru obojętne dla organizmu człowieka,
mogą stanowić poważne zagrożenie. Pyły drzewne, powstające podczas cięcia bądź szlifowania
drewna, mogą być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, m in. mogą powodować
nowotwory nosa. Do najniebezpieczniejszych należą pyły drewna twardego oraz pochodzące od
najpospolitszego drzewa w naszym kraju, którym jest sosna.

Szczególnie niebezpieczne dla organizmu człowieka są pyły toksyczne, mogące prowadzić nie tylko
do ww. chorób układu oddechowego, ale również bezpośrednio do zatruć całego organizmu
człowieka. Do tego rodzaju pyłów, mogących wystąpić w rolnictwie, zaliczane są przede wszystkim

pyły powstające z nawozów sztucznych podczas ich przygotowywania, przesypywania oraz
rozsiewania, a także pyły zawierające wapno. Z tego rodzaju pyłami wiąże się jeszcze inne zagrożenie.
W zależności od składu chemicznego preparatu nawozowego, może on być w różnym stopniu
podatny na samozapłon. Dlatego nie należy przechowywać większych ilości nawozów w pobliżu
słomy, siana, a także smarów czy rozpuszczalników.

Biorąc więc pod uwagę skutki, jakie może za sobą pociągnąć narażenie organizmu człowieka na
różnego rodzaju pyły, należy stosować odpowiednio dobrane środki ochrony układu oddechowego.
•

sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza

• półmaski filtrujące z warstwą węgla aktywnego

•

półmaska z filtropochłaniaczem
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