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ERAIKUNTZAREN SEKTOREAN

Arnastu  
daitekeen  
kristal-silizea

Kristal-silizeari buruz gehiago jakiteko,  
sartu webgune honetan:

silicecristalina.lineaprevencion.com
Gai hauei buruzko informazioa aurkituko duzu:

  Zer da arnastu daitekeen kristal-silizea? Langileak 
babesteko arrazoiei buruzko azalpen azkarra.

  Esposizioaren ondorioak. Gaixotasun nagusiak.

  Arnastu daitekeen kristal-silizearen aurreko 
esposizioa balioesteko kalkulu-tresna.

  Arnastu daitekeen kristal-silizearekiko 
esposizioa murrizteko eta kontrolatzeko neurriak, 
lanpostuaren edo jardueraren arabera.

  Araudia: baldintzak.

  Dokumentazio interesgarriaren gordailua..

Arriskua kontrolatzeko neurriak
Agente kantzerigenoei buruzko araudian 
adierazitakoaren arabera, honako prebentzio-neurri 
hauek aplikatuko dira:

Ordezkatu 

Ahal bada, langileen osasunerako hain arriskutsuak 
ez diren beste material edo prozedura batzuekin 
ordezkatuko da. 

Esposizioa murriztea 
Ezin bada ordezkatu, langileen ahalik eta esposizio-
maila txikiena bermatuko da,  
neurri hauen bidez, adibidez:
 Sistema itxiak.
  Horrelako gaiak murriztuko dituzten teknikak 

edo prozesuak erabiltzea.
  Esposiziopean dauden langileen kopurua 

murriztea.
  Erauzketa lokalizatuko edo aireztapen 

orokorreko sistemak.
  Norbera babesteko gailuak 

erabiltzea, aurrekoa 
eraginkorra ez denean.

  Higiene-neurriak 
(garbiketa erregularrak). 

Higiene pertsonala eta banakako babesa
  Ez jan, edan edo erre arriskua dagoen lekuetan.

  Erabili babesteko arropa egokia, eta gorde 
bereizita.

  Gorde babes-ekipoak modu egokian,  
eta egiaztatu haien garbitasuna eta 
funtzionamendu ona.

  Norberaren garbitasuna zaindu, jan aurretik  
eta lana utzi aurretik.

  Ez garbitu etxean laneko arropa.

Muga-balioa, 
ezarrita 

0,05 mg/m3

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Sartu triptiko honetan 
eta deskargatu beste 
hizkuntza koofizial 
nahiz atzerriko 
batzuetan 

http://www.lineaprevencion.com


Silikosi kronikoa: arnastu 
daitekeen kristal-
silizearen maila  
baxuekiko esposizio 
luzearen ondorioa.

Silikosi akutua: arnastu daitekeen 
kristal-silizearekiko oso esposizio 
handia dagoenean denbora 
laburrean.

Silikosi azeleratua: 
arnastu daitekeen kristal-
silizearekiko esposizio 
handiaren ondorioa.

Arnastu daitekeen kristal-
silizearekiko esposizioak
osasunean dituen ondorioak

SILIKOSIA 
Arnas aparatuko gaixotasun 
profesionala, birikan kristal-
silizearen partikula arnasgarriak 
pilatzeagatik gertatzen dena.
Arnasteko zailtasunak sortzen 
dituen pneumokoniosi mota, 
biriketako minbizia eta heriotza  
sor ditzakeena.

Esposizio-denboraren arabera,  
hiru mota bereizten dira: 

MINBIZIA
Biriketako minbizia silizearen esposiziotik  
etor daitekeen patologiatzat jo dute.

1154/2020 Errege Dekretuak 665/1997 Errege 
Dekretuaren agente kantzerigenoen zerrendan 
sartu du arnastu daitekeen kristal-silizearekiko 
esposizioa, zehazki, lan-prozesuan sortutakoa.

BIRIKETAKO GAIXOTASUN  
BUXATZAILE KRONIKOA (BGBK) 
Biriketako hainbat gaixotasun biltzen ditu termino 
honek: enfisema, bronkitis kronikoa, asma.

BESTE GAIXOTASUN BATZUK
Arnastu daitekeen kristal-silizearen eraginpean 
dauden langileek honako hauek pairatzeko arrisku 
handiagoa dute: tuberkulosia, giltzurrunetako 
gaixotasuna, arazo kardiobaskularrak eta sistema 
immunologikoko gaixotasunak (esklerodermia, 
artritis erreumatoidea, etab.).

Garrantzitsua da langilea behar 
bezala zaintzea arnastu daitekeen 
kristal-silizearekiko esposizio 
luzearen aurrean, denborak aurrera 
egin ahala tratatzeko zailagoak izango 
diren biriketako gaitzak lehenbailehen.

Zer da arnastu daitekeen 
kristal-silizea?
Arnasbideetatik igarotzen den hauts 
arnasgarriaren frakzioan (< 5 µm) dagoen 
kristal-silizea da, biriketara irits daitekeena.
Arnastu daitekeen kristal-silizearen esposizio 
esanguratsua dela esaten da hautsaren 
konposizioak kristal-silizearen % 10 baino 
gehiago badu.

Non dago arnastu daitekeen 
kristal-silizea?
Kristal-silizea duten material edo 
produktuetatik hautsa sortzen den edozein 
lan-egoeratan, hautsa girora pasatzen denean, 
adibidez, material horiek birrindu, moztu, 
zulatu, zizelkatu edo ehotzen direnean.  

Eraikuntzaren sektorean:
   Tuneletako eta obra publikoetako lanak.

   Mineralak edo harriak birrintzeko, 
bahetzeko eta manipulatzeko lanak, 
lehorrean egiten direnak.

   Zorroztarriekin egiten diren lanak (leuntzea, 
afinatzea), silizea askatzen dutenean.

   Hondar-zurrustarekin eta esmerilarekin 
egiten diren lanak.

5 URTE

5 - 10 URTE

10 URTE

Silikosia garatu duten pertsonek 
biriketako minbizia izateko 
arrisku handiagoa dute 
(tabakismoa, adina eta abar  
kontuan hartu gabe). 

Sartu hemen 
silikosiaren 
endekapen 
– prozesuan 
sakontzeko

https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/videos/silica-exposure?lang=en)

