


2.2 Karty zadań specjalistycznych 
 

 Kruszywa Cement Ceramika Prefabrykaty 
Betonowe Odlewnia Szkło Minerały 

Przemysłowe Górnictwo Zaprawa 
murarska 

2.2.1.       (a) Opróżnianie worków - małe worki X X  X X X X X X 
                (b) Opróżnianie worków - duże worki X X  X X X X X X 
2.2.2.       Ładowanie zestawu do obróbki – szkło      X    
2.2.3.      (a) Załadunek materiału luzem do cystern samochodowych X   X X  X X X 
               (b) Załadunek materiału luzem X X  X   X X X 
2.2.4.      (a) Wyładunek materiału luzem z cystern samochodowych  
               (wydmuchiwanie) X  X X X X X X X 
               (b) Wyładunek materiału luzem X X  X X X X X X 
2.2.5.       Produkcja i formowanie rdzeni w odlewniach     X     
2.2.6.       Kruszenie minerałów X X  X   X X  
2.2.7.       Cięcie i polerowanie materiałów ogniotrwałych i szkła   X  X X    
2.2.8.       Suszenie minerałów X X     X  X 
2.2.9.       Prasowanie na sucho   X       
2.2.10.     Oczyszczanie większych odlewów w odlewniach     X     
2.2.11.     Oczyszczanie mniejszych odlewów w odlewniach     X     
2.2.12.     Obróbka końcowa (sucha)   X X      
2.2.13.     Wypalanie (biskwit, szkliwo, końcowe, zdobienie)   X       
2.2.14.     Ładowanie zestawu do pieca szklarskiego -opakowania szklane      X    
2.2.15.     Piaskowanie szkła      X    
2.2.16.     Mielenie minerałów X X  X   X   
2.2.17.     Szlifowanie szkła      X    
2.2.18.     Prasowanie izostatyczne (suche)   X       
2.2.19.     Napełnianie dużych worków X X   X  X  X 
2.2.20.     Wytrząsaki w odlewniach     X     
2.2.21.     Wykładanie i przerywanie formy     X     
2.2.22.     Mieszanie materiałów  X X X X X X  X 
2.2.23.     Suszenie okresowe i ciągłe   X X X     
2.2.24.     Formowanie plastyczne   X X      
2.2.25.     Przygotowanie   X       
2.2.26.     Przygotowanie piasku w odlewniach     X     
2.2.27.     (a) Dozowanie (małe ilości)   X       
                (b) Dozowanie materiałów masowych   X X      
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 Kruszywa Cement Ceramika Prefabrykaty 

Betonowe Odlewnia Szkło Minerały 
Przemysłowe Górnictwo Zaprawa 

murarska 
2.2.28.      Maszyny ruchome kamieniołomu - wydobycie i transport X X     X X X 
2.2.29.     Przesiewanie X X     X X  
2.2.30.     Śrutowanie w odlewniach     X     
2.2.31.     (a) Napełnianie małych worków - produkty gruboziarniste       X  X 
                (b) Napełnianie małych worków - mączki  X     X  X 
2.2.32.     Suszenie rozpryskowe   X X      
2.2.33.     Szkliwienie natryskowe   X       
2.2.34.     Systemy transportowe produktów zawierających drobną suchą    
                krzemionkę   X    X   
2.2.35.     Używanie wiertnicy X X     X X  
2.2.36.     Ograniczanie zapylenia za pomocą wody  X X X      
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2.2.4a  Wyładunek materiału 
luzem z cystern 
samochodowych 
(wydmuchiwanie) 
 
Ta czynność obejmuje wyładunek piasku kwarcowego i mączki 
kwarcowej z cystern samochodowych do silosów magazynowych, 
szczególnie materiałów suchych. 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące ograniczenia 
uwalniania zawieszonego w powietrzu 
pyłu podczas wydmuchiwania piasku 
kwarcowego lub mączki kwarcowej 
z cysterny samochodowej. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie.  
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
kontrolnych podanych w tej karcie, tj. 
stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Przewodnika 
Dobrych Praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemionkowego. Podręcznik ma 
szczególnie kontrolować narażenie 
osób na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Budowa i sprzęt 
Cysterna samochodowa 

 Należy ograniczyć prędkość wyładunku do wydajności projektowej 
odbierającego silosu i odpylacza. Ciśnienia przeładunkowe należy 
uzgodnić z operatorem silosu. 

 Konstrukcja rur przeładunkowych, złączy i uszczelek zbiornika 
powinna wytrzymywać wysokie ciśnienia powietrza i tarcie, 
związane z wydmuchiwaniem. 

 Należy pamiętać, że na koniec wdmuchiwania piasku/mączki do 
silosu występuje gwałtowny wzrost ciśnienia powietrza. Dlatego 
należy stale nadzorować przeładunek. 

Silos klienta 

 Silosy magazynowe należy kupować tylko od renomowanych 
dostawców. 

 Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną, należy 
zastosować właściwe metody projektowania technicznego. 

 Należy zastosować środki techniczne, aby zapobiec nadmiernemu 
wzrostowi ciśnienia napełnianego silosu. Należy dopilnować, aby 
silosy były wyposażone w urządzenia dekompresyjne i alarmy 
wysokiego poziomu. Powinny również posiadać systemy 
odciągania i oczyszczania usuwanego powietrza.  

 Urządzenia odpylające silosu należy wyposażyć w filtry 
dostosowane do wielkości cząstek pyłu produktu. 

 Ciśnienia przeładunkowe należy uzgodnić z operatorem cysterny. 

 Należy pamiętać, że produkty pyliste mogą mieć różną gęstość 
nasypową. Należy wprowadzić procedury, aby zapobiec 
przepełnieniu silosu. 

 Silosy powinny być wyposażone w system odpylania, aby 
zapobiec emisji pyłu z silosu podczas rozładunku cysterny. 

 Konstrukcja rur i przewodów powinna ograniczać straty 
uderzeniowe (powodowane przez wygięcia, przewężenia, itp.), 
ograniczać martwe miejsca, w których może gromadzić się 
materiał i ułatwiać usuwanie zatorów. 

 Przyłącza silosu powinny znajdować się jak najbliżej miejsca 
postoju cysterny. Wyeliminuje to konieczność stosowania długich 
elastycznych przewodów. 

 Należy zapewnić bezpieczny dostęp do tych części silosu, które 
wymagają kontroli i konserwacji. 
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Konserwacja 
 Rury/węże, złącza i uszczelki należy utrzymywać w dobrym stanie, 

aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wydostania się pyłu podczas 
wydmuchiwania.  

 Systemy odpylania w silosach należy konserwować zgodnie 
z instrukcjami producenta. 

  

Badania i testy 
 Przynajmniej raz w roku kompetentna osoba powinna badać 

sprawność systemów odpylania. 

 Kierowcy cystern powinni codziennie sprawdzać stan rur/węży 
i uszczelek, a w razie potrzeby otrzymywać części zamienne. 

 Wszelkie usterki rur/węży/złączy i systemów odpylania silosu należy 
natychmiast zgłaszać, aby móc podjąć działania naprawcze. 

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Miejsce rozładunku cysterny należy utrzymywać w czystości i porządku. 

 Należy regularnie sprzątać miejsce pracy. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 
 Stosować metody czyszczenia podciśnieniowego lub na mokro. 

  

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby sprawdzić skuteczność 
środków kontrolnych. 

 Podczas odłączania rur wyładowczych z tyłu cysterny, usuwania 
nieszczelności lub, jeśli zawiodą inne środki kontroli, należy nosić 
sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim wskaźniku 
ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. Sprzęt należy wymieniać z częstotliwością zalecaną 
przez dostawców. 

  

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników o skutkach zdrowotnych 

powodowanych przez pył respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz postępowania w sytuacjach 
zagrożenia. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Przewodnika 
Dobrych Praktyk. 

  

Nadzór 
 Należy zapewnić procedury zapobiegania przepełnieniu silosów. 

 Obecność i stosowanie środków zwalczania zapylenia należy 
sprawdzać systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 

 
 

 

 
Najlepszym sposobem 
kontroli jest stosowanie 
listy kontrolnej 
pracowników. 
 
 

 Kierowcy cystern powinni 
przez cały czas 
nadzorować przeładunek. 

 Ciśnienia przeładunkowe 
należy uzgodnić 
z klientem. 

 Codziennie należy 
sprawdzać stan rur, 
węży i złączy. 

 Należy sprawdzać, czy  
używany sprzęt nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zwalczania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Rozsypany piasek lub 
mączkę należy 
natychmiast usuwać, 
stosując metody 
czyszczenia na mokro. 

 Kiedy zachodzi 
konieczność wejścia do 
zapylonych miejsc, aby 
usunąć nieszczelność lub, 
jeśli zawiodą inne środki 
kontroli, należy nosić 
maskę przeciwpyłową. 

 Sprzęt ochrony osobistej 
należy używać, 
konserwować i 
przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.7  Cięcie i polerowanie 
materiałów 
ogniotrwałych i szkła 
 
Ta czynność dotyczy cięcia materiałów ogniotrwałych i szkła, co może 
generować duże ilości w powietrzu pyłu zawieszonego. 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 

 Zapylenie można zwalczać, stosując metody cięcia na mokro, 
które zapobiegają unoszeniu się drobnego pyłu w powietrzu 
poprzez ich zwilżenie. 

 Należy dopilnować, aby dopływ wody był odpowiedni 
i utrzymywany na właściwym poziomie.  W niskich temperaturach 
należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec zamarzaniu. 

 Należy podjąć środki ostrożności związane z kontrolą obecności 
bakterii legionella i innych czynników biologicznych. Jeśli woda 
używana do cięcia na mokro wraca do obiegu, należy ją 
regularnie sprawdzać pod kątem wartości pH i zanieczyszczenia 
mikroorganizmami. 

 Używając natrysków wodnych i węży do wody należy zapewnić 
odpowiedni system odpływowy. 

 Systemy elektryczne, itp., powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed zagrożeniami, jakie występują w miejscu 
pracy, w tym przed wodą i pyłem krzemionkowym. 

 Należy używać narzędzi do cięcia i polerowania, które nie 
zawierają krzemionki krystalicznej. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące cięcia i 
polerowania materiałów ogniotrwałych 
i szkła. Przestrzeganie kluczowych 
punktów tej karty zadań pomoże 
zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
kontrolnych podanych w tej karcie, tj. 
stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Przewodnika 
Dobrych Praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemionkowego. Przewodnik jest 
szczególnie ukierunkowany na kontrolę 
narażenia osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu 
pracy. 
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Konserwacja 
 

 Sprzęt powinien być utrzymywany w odpowiednim stanie gotowości 
do pracy i właściwie naprawiany zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

  

Badania i testy 
 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem.  

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 

 Sprzęt należy regularnie czyścić. 

 Stosować metody czyszczenia podciśnieniowego lub na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

 Nie wolno dopuszczać do wyschnięcia nagromadzonego 
pyłu/rozprysków przed ich usunięciem. 

  

Sprzęt ochrony osobistej 
 

 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy oznaczyć miejsca, w których należy nosić sprzęt ochrony 
osobistej. 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo przechowywać. 

 Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez jego dostawców. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki zapobiegawcze są odpowiednie. 

  

Szkolenie 
 

 Należy poinformować pracowników o skutkach zdrowotnych 
powodowanych przez pył respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz postępowania w sytuacjach 
alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Przewodnika 
Dobrych Praktyk. 

 

 
Najlepszym sposobem 
kontroli jest stosowanie 
listy kontrolnej czynności 
pracowników 
 
 

 Należy przestrzegać 
procedur bezpiecznej 
pracy określonych przez 
pracodawcę. 

 Należy sprawdzać, czy 
używany sprzęt nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 Sprzęt należy czyścić 
po użyciu. 

 Czyścić, stosując 
metody czyszczenia 
podciśnieniowego lub 
na mokro. 

 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 

 

 

Nadzór 
 

 Obecność i stosowanie środków kontrolnych należy sprawdzać 
systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 
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2.2.9  Prasowanie na sucho – 
ceramika 

   
Ta czynność dotyczy prasowania materiałów (proszków lub granulatów) 
zawierających krzemionkę krystaliczną, jako procesu formowania. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas prasowania materiałów 
zawierających krzemionkę krystaliczną, 
jako procesu formowania. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby 
zmniejszyć narażenie na respirabilną 
krzemionkę krystaliczną może nie być 
konieczne stosowanie wszystkich 
środków ogrzniczajacych podanych w 
tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
powstawaniu pyłu krzemowego. 
Podręcznik ma szczególnie ogrzniczać 
narażenie osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 System przenoszenia materiałów i system prasowania należy 

maksymalnie osłonić. 

 Wokół systemu prasowania należy zapewnić lokalną wentylację 
wyciągową z nawiewem powietrza o prędkości minimum 1 m/s 
w punkcie powstawania pyłu. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Należy rozważyć potrzebę dodatkowej wentylacji przy wyładunku 
sprasowanych elementów i punktów transferu. Należy dopilnować, 
aby powietrze odprowadzane z systemów pneumatycznych 
nie kolidowało ze środkami do zmniejszania zapylenia. 

 Należy zaprojektować osłony segmentowe, aby ułatwić dostęp 
w celu czyszczenia i konserwacji. 

 Należy uniemożliwić spadanie materiałów, stosując odpowiednie 
urządzenie. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Przewody powinny być krótkie i proste. 

 Należy unikać długich odcinków przewodów elastycznych. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Oczyszczone i przefiltrowane powietrze może ponownie trafić do 
hali w ilościach zalecanych przez obowiązujące normy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować 
te informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 

 Kontenery należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a po 
opróżnieniu bezpiecznie je usuwać. 

 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki kontrolne są odpowiednie. W razie potrzeby należy zapewnić 
i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników. 
 
 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Należy dopilnować, 
aby do przewodów 
wentylacyjnych nie 
mogły zostać wciągnięte 
papierowe torby lub inne 
odpady. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Odkurzać lub stosować 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.12  Obróbka końcowa 
(sucha) – ceramika 

   
Ta czynność dotyczy obróbki na sucho (np. mielenia, cięcia, wiercenia) 
wyrobów ceramicznych zawierających krzemionkę krystaliczną. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zwalczania zapylenia podczas 
obróbki na sucho wyrobów 
ceramicznych zawierających krzemionkę 
krystaliczną. Przestrzeganie kluczowych 
punktów tej karty zadań pomoże 
zmniejszyć narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby zmniejszyć 
narażenie na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczających podanych w tej karcie, 
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
powstawaniu pyłu krzemowego. 
Podręcznik ma szczególnie ograniczać 
narażenie osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Miejsce pracy i sprzęt należy wyraźnie oznakować. 

 Należy odpowiednio oznakować przejścia. 

Budowa i sprzęt 
 Stanowisko obróbki form należy maksymalnie osłonić. 

 Wokół stanowiska obróbki należy zapewnić lokalną wentylację 
wyciągową z nawiewem powietrza o prędkości zwykle minimum 
1 m/s w punkcie powstawania pyłu. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Należy rozważyć potrzebę dodatkowej wentylacji przy wyładunku 
obrobionych elementów i punktów transferu. 

 Należy dopilnować, aby powietrze odprowadzane z systemów 
pneumatycznych nie kolidowało ze środkami do zmniejszania 
zapylenia. 

 Należy zaprojektować osłony segmentowe, aby ułatwić dostęp 
w celu czyszczenia i konserwacji. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Przewody powinny być krótkie i proste. 

 Należy unikać długich odcinków przewodów elastycznych. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Czyste przefiltrowane powietrze może wrócić do obiegu w miejscu 
pracy. Ilości powietrza obiegowego powinny być zgodne 
z obowiązującymi normami. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Należy upewnić się, 
że system wentylacji 
jest włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zwalczania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej do czasu 
usunięcia problemu. 

 Rozsypany materiał 
należy niezwłocznie 
usuwać. Ciała stałe 
należy usuwać stosując 
odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. 
Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.13  Wypalanie (biskwit, 
szkliwo, końcowe, 
zdobienie) – ceramika 

   
Ta czynność dotyczy wypalania wyrobów ceramicznych w piecach 
nieprzelotowych lub przelotowych. Środki do wypalania biskwitu, 
szkliwa, wypalania końcowego i zdobienia są podobne. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie zmniejszania zapylenia podczas 
wypalania wyrobów ceramicznych 
zawierających krzemionkę krystaliczną. 
Proces wypalania może być okresowy 
lub ciągły. Przestrzeganie kluczowych 
punktów tej karty zadań pomoże 
zmniejszyć narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby zmniejszyć 
narażenie na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczajacych podanych w tej karcie, 
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby mogły 
jak najlepiej wykorzystać wdrożone 
środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
powstawaniu pyłu krzemowego. 
Podręcznik ma szczególnie ograniczać 
narażenie osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 Należy zastosować dobrą izolację termiczną. 

 Przy wlocie i wylocie pieca przelotowego lub przy drzwiach pieca 
nieprzelotowego należy zastosować lokalną wentylację 
wyciągową (aby zapobiec emisji pary,  zanieczyszczeń i pyłu). 

 Systemy wentylacji wyciągowej powinny być łatwe w sterowaniu, 
podłączone do sterowania grzewczego pieca i wyposażone 
w światła/ alarmy ostrzegawcze. 

 Ładując piec, należy unikać tarcia wypalanych produktów 
(budowa urządzeń transportowych). 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Ponowny obieg powietrza nie jest zalecany. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować 
te informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Należy upewnić się, 
że system wentylacji 
jest włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej do czasu 
usunięcia problemu. 

 Uszkodzone produkty 
należy natychmiast 
usuwać z podajników. 

 Rozsypany materiał 
należy niezwłocznie 
usuwać. Odkurzać 
lub stosować metody 
czyszczenia na mokro. 
Należy bezpiecznie usuwać 
rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho 
ani nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy używać, 
konserwować 
i przechowywać 
zgodnie z instrukcjami. 
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2.2.18  Prasowanie izostatyczne 
(suche) – ceramika 

   
Ta czynność dotyczy prasowania izostatycznego wyrobów ceramicznych 
zawierających krzemionkę krystaliczną. Pył może powstawać podczas 
napełniania i opróżniania form. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas prasowania izostatycznego 
wyrobów ceramicznych zawierających 
krzemionkę krystaliczną. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby 
zmniejszyć narażenie na respirabilną 
krzemionkę krystaliczną może nie być 
konieczne stosowanie wszystkich 
środków ograniczających podanych w 
tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 Należy zapobiegać rozsypaniu surowca. Należy dopilnować, aby 

do formy trafiała odpowiednia ilość surowca, np. używając 
przyrządu pomiarowego. 

 Stanowisko napełniania/ opróżniania form należy maksymalnie 
osłonić. 

 Osłona powinna być dostatecznie głęboka, aby pomieścić sprzęt 
i materiały. 

 Obszar otwarty powinien być jak najmniejszy, zostawiając 
jednocześnie dość miejsca na bezpieczną pracę. Obszar otwarty 
należy ograniczyć przejrzystymi panelami i plastikowymi taśmami. 

 Ogólny przepływ powietrza do osłony wynosi zwykle co najmniej 
0,5 m/s. Przepływ powietrza w kierunku szczelin okapu wynosi 
zwykle co najmniej 1 m/s. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Nie należy składować przedmiotów w wentylowanym obszarze, 
ponieważ będą blokować przepływ powietrza. Należy dopilnować, 
aby duże przedmioty nie blokowały otworu roboczego. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Oczyszczone i przefiltrowane powietrze może ponownie trafić do 
hali w ilościach zalecanych przez obowiązujące normy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w 
sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków kontrolnych należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, czy działa 
prawidłowo; sprawdzić 
manometr, ciśnieniomierz 
lub urządzenie 
ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej do czasu 
usunięcia problemu. 

 Należy dopilnować, 
aby do przewodów 
wentylacyjnych nie 
mogły zostać wciągnięte 
papierowe torby lub inne 
odpady. 

 Należy dopilnować, 
aby duże przedmioty 
nie blokowały otworu 
roboczego. 

 Uszkodzone produkty 
należy natychmiast usuwać 
z miejsca pracy. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Ciała stałe należy usuwać 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Ciecze należy 
powstrzymać przed dalszym 
rozlaniem i zebrać za 
pomocą granulek lub mat, 
lub spłukać dużą ilością 
wody. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać 
zgodnie z instrukcjami. 
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2.2.22  Mieszanie materiałów 
 
Ta karta zawiera wskazówki dotyczące budowy i obsługi sprzętu 
używanego do mieszania produktów zawierających krzemionkę 
krystaliczną, szczególnie materiałów suchych. 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 

 Należy dopilnować, aby mieszarki były odpowiednie i właściwie 
konserwowane. 

 Mieszarki należy maksymalnie osłonić. 

 Należy uszczelnić pokrywy mieszarek i inne punkty dostępu, aby 
zapobiec wydostawaniu się pyłu. 

 Przed uruchomieniem mieszarki należy dokładnie zamknąć 
wszystkie osłony i pokrywy dostępu. 

 Miejsce załadunku mieszarki należy osłonić i wyposażyć w lokalną 
wentylację odciągową. 

 Alternatywnie, lokalną wentylację odciągową można zastosować 
w miejscach wewnątrz pokrywy lub z tyłu obudowy mieszarki, aby 
zapewnić dopływ świeżego powietrza przez miejsce załadunku do 
mieszarki. 

 Wszystkie systemy odciągowe należy tak zaprojektować, aby nie 
odciągały zbyt dużo surowca z mieszarki. 

 Wytwarzając suchą mieszankę, należy uwzględnić instalacje 
bezpyłowego wyładunku wymieszanych produktów, np. 
wyładunek bezpośrednio do zamkniętego systemu 
przenośnikowego. Alternatywnie, należy zapewnić lokalną 
wentylację odciągową w miejscu wyładunku. 

 Systemy lokalnej wentylacji odciągowej należy podłączyć do 
odpowiedniej instalacji odpylającej. 

 W miarę możliwości, miejsca załadunku mieszarki należy 
umieścić z dala od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie 
wpływały na sprawność systemów lokalnej wentylacji odciągowej. 

 Należy zapewnić nawiew świeżego powietrza do hali, aby 
zastąpić odciągane powietrze. 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące zwalczania 
zapylenia podczas mieszania 
materiałów zawierających pył 
krzemionki krystalicznej. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie na 
respirabilną krzemionkę krystaliczną 
może nie być konieczne stosowanie 
wszystkich środków kontrolnych 
podanych w tej karcie, tj. stosowanie 
odpowiedniej ochrony i środków 
zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Przewodnika 
Dobrych Praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemionkowego. Przewodnik ma 
szczególnie kontrolować narażenie 
osób na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
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Konserwacja 
 

 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był 
w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

  

Badania i testy 
 

 Sprzęt do czyszczenia należy sprawdzać wizualnie pod kątem 
śladów uszkodzeń co najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest 
używany regularnie. Jeśli jest używany sporadycznie, należy go 
sprawdzać przed każdym użyciem.  

 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 
konstrukcyjnej sprzętu do ograniczania zapylenia i/lub odciągania. 
Należy zachować te informacje do porównania z wynikami 
późniejszych testów. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat).  

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 

 Należy regularnie sprzątać miejsce pracy. 

 Kontenery należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, 
a po opróżnieniu bezpiecznie je składować. 

 Kontenery należy zamykać natychmiast po użyciu. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

 Stosować metody czyszczenia podciśnieniowego lub na mokro. 

  

Sprzęt ochrony osobistej 
 

 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki kontrolne są odpowiednie. W razie potrzeby należy zapewnić 
i nosić sprzęt ochrony osobistej dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać.  

 Sprzęt ochrony osobistej dróg oddechowych należy wymieniać 
z częstotliwością zalecaną przez jego dostawców. 

  

Szkolenie 
 

 Należy poinformować pracowników o skutkach zdrowotnych 
powodowanych przez pył respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz postępowania w sytuacjach 
zagrożenia. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Przewodika Dobrych 
Praktyk. 

  

Nadzór 
 

 Obecność i stosowanie środków kontrolnych należy sprawdzać 
systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 

 
Najlepszym sposobem 
kontroli jest stosowanie 
listy kontrolnej czynności 
pracowników 
 
 

 Należy dopilnować, aby 
miejsce pracy miało 
odpowiednią wentylację, 
a system odpylania był 
włączony i sprawny. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Stosować metody 
czyszczenia 
podciśnieniowego lub na 
mokro. Rozsypany materiał 
należy natychmiast 
usuwać. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zwalczania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Sprzęt ochrony osobistej 
należy używać, 
konserwować i 
przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.23  Suszenie okresowe 
i ciągłe 

   
Ta czynność dotyczy suszenia uformowanej drobnoziarnistej 
i gruboziarnistej ceramiki wykonanej z materiałów zawierających 
krzemionkę krystaliczną. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zwalczania zapylenia 
podczas suszenia uformowanej 
drobnoziarnistej i gruboziarnistej 
ceramiki wykonanej z materiałów 
zawierających krzemionkę krystaliczną. 
Proces suszenia może być okresowy 
lub ciągły. Przestrzeganie kluczowych 
punktów tej karty zadań pomoże 
zmniejszyć narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby 
zmniejszyć narażenie na respirabilną 
krzemionkę krystaliczną może nie być 
konieczne stosowanie wszystkich 
środków kontrolnych podanych w tej 
karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Poradnika 
Dobrych Praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemionkowego. Przewodnik ma 
szczególnie kontrolować narażenie 
osób na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 Należy zastosować dobrą izolację termiczną. 

 Przy wlocie i wylocie z suszarni należy zastosować kurtyny 
powietrzne (aby zapobiec parowaniu, emisji zanieczyszczeń i pyłu). 

 Praca suszarni powinna być wyraźnie sygnalizowana za pomocą 
świateł/znaków. 

 Systemy wentylacji odciągowej powinny być łatwe w sterowaniu, 
podłączone do sterowania grzewczego suszarni i wyposażone w 
światła/ alarmy ostrzegawcze. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Podczas używania suszarni należy ograniczyć do minimum ilość 
odciąganego powietrza, aby utrzymać w niej lekkie podciśnienie. 

 Podczas załadunku  suszarni, należy unikać tarcia suszonych 
produktów (konstrukcja urządzeń transportowych). 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować powierzchnię roboczą 
z dala od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na 
wentylację i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
odciągane powietrze. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub urządzenie 
ostrzegawcze (np. małą chorągiewkę). 

 Odciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Recyrkulacja powietrza nie jest zalecana. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Stosować podciśnieniowe metody czyszczenia lub na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki kontrolne są odpowiednie. W razie potrzeby należy zapewnić i 
nosić sprzęt ochrony osobistej dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków kontrolnych; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w 
sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Przewodnika Dobrych Praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków kontrolnych należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Najlepszym sposobem 
kontroli jest stosowanie 
listy kontrolnej czynności 
pracowników 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zwalczania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Uszkodzone produkty 
należy natychmiast 
usuwać z podajników. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Stosować metody 
czyszczenia 
podciśnieniowego lub na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na sucho 
ani nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.24  Formowanie 
plastyczne – ceramika 

   
Ta czynność dotyczy formowania materiałów półsuchych, 
zawierających krzemionkę krystaliczną, za pomocą różnych procesów, 
np. wyciskania lub prasowania. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas plastycznego formowania 
materiałów zawierających krzemionkę 
krystaliczną. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczających podanych w tej karcie, 
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 

  

Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

 Miejsce pracy i sprzęt należy wyraźnie oznakować. 

Budowa i sprzęt 
 Załadunek urządzenia formującego powinien wykluczać ryzyko 

upadku materiału w miejscu pracy.  

 Należy przygotować przenośniki taśmowe do przenoszenia 
okruchów gliny do utylizacji.  

 Wokół instalacji powinno być dość przestrzeni na łatwe usuwanie 
materiału z podłogi.  

 Tam, gdzie to możliwe, należy tak zaprojektować powierzchnie 
instalacji, aby zapobiec osadzaniu się odpadów.  

 Nie wolno dopuszczać do wyschnięcia odpadów; należy 
je usuwać do odpowiedniego pojemnika, zanim wyschną.  

 Budowa powierzchni urządzeń pomocniczych (np. palety, płyty 
suszarnicze) powinna ułatwiać bezpyłowe sprzątanie.  

 W przypadku urządzeń formujących i czynności istotnych pod 
względem emisji pyłu, należy zapewnić odpylanie.  
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 

 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 
 

 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Nie wolno dopuszczać do 
wyschnięcia materiałów 
półsuchych. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Ciała stałe należy usuwać 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.25  Przygotowanie – 
ceramika 

   
Ta czynność dotyczy przygotowania materiałów półsuchych  
zawierających krzemionkę krystaliczną za pomocą różnych rodzajów 
procesów, np. kruszenia w gniotownikach obiegowych, podajników 
obiegowych lub młynów rolowych, składowania w budynkach do 
zakwaszania, podajników skrzynkowych lub silosów i mieszania dodatków. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas przygotowywania materiałów 
półsuchych zawierających krzemionkę 
krystaliczną za pomocą różnych 
rodzajów procesów. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczających podanych w tej karcie,  
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Miejsce pracy i sprzęt należy wyraźnie oznakować. 

Budowa i sprzęt 
 Przejścia wokół instalacji powinny ułatwiać czyszczenie 

i konserwację. 

 W przypadku maszyn i czynności istotnych pod względem emisji 
pyłu, należy zapewnić odpylanie. 

 Mieszanie w silosach (popioły, żużel) powinno być odpowiednio 
zabezpieczone osłonami. 

 W miarę możliwości należy osłonić wyładunek silosu i z przenośnika 
taśmowego. 

 Należy zaprojektować osłony segmentowe, aby ułatwić dostęp 
w celu czyszczenia i konserwacji. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Oczyszczone i przefiltrowane powietrze może ponownie trafić do 
hali w ilościach zalecanych przez obowiązujące normy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Ciała stałe należy usuwać 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.27a  Dozowanie (małe ilości) – 
ceramika 

   
Ta czynność dotyczy ręcznego dozowania małych ilości materiałów 
suchych zawierających krzemionkę krystaliczną.  
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas ręcznego dozowania małych 
ilości materiałów zawierających suchą 
krzemionkę krystaliczną. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby 
zmniejszyć narażenie na respirabilną 
krzemionkę krystaliczną może nie być 
konieczne stosowanie wszystkich 
środków ograniczających podanych w 
tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 Należy maksymalnie osłonić stanowisko ważenia (patrz ilustracja). 

 Osłona powinna być dostatecznie głęboka, aby pomieścić sprzęt 
i materiały. 

 Obszar otwarty powinien być jak najmniejszy, zostawiając 
jednocześnie dość miejsca na bezpieczną pracę. Obszar otwarty 
należy ograniczyć przejrzystymi panelami i plastikowymi taśmami. 

 Ogólny przepływ powietrza do osłony wynosi zwykle co najmniej 
0,5 m/s. Przepływ powietrza w kierunku szczelin okapu wynosi 
zwykle co najmniej 1 m/s. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Należy unikać stosowania głębokich beczek lub beczek/ worków o 
pojemności ponad 25 kg. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Oczyszczone i przefiltrowane powietrze może ponownie trafić 
do hali w ilościach zalecanych przez obowiązujące normy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować 
te informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 

 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania 
w sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Należy dopilnować, 
aby do przewodów 
wentylacyjnych nie 
mogły zostać wciągnięte 
papierowe torby lub inne 
odpady. 

 Należy dopilnować, 
aby duże przedmioty 
nie blokowały otworu 
roboczego. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Odkurzać lub stosować 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na 
sucho ani nie używać 
sprężonego powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.27b  Dozowanie  
materiałów sypkich 

  
Ta czynność dotyczy dozowania suchych materiałów, zawierających 
krzemionkę krystaliczną, z silosów, dużych podajników lub dużych worków. 
 

 

 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas dozowania średnich i dużych 
ilości materiałów zawierających 
krzemionkę krystaliczną. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie na 
respirabilną krzemionkę krystaliczną 
może nie być konieczne stosowanie 
wszystkich środków ograniczających 
podanych w tej karcie, tj. stosowanie 
odpowiedniej ochrony i środków 
zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
powstawaniu pyłu krzemowego. 
Podręcznik ma szczególnie ograniczać 
narażenie osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

 Miejsce pracy i sprzęt należy wyraźnie oznakować. 

Budowa i sprzęt 
 Należy wykonać pyłoszczelne połączenia między lejem 

zasilającym, dozownikiem tensometrycznym i pojemnikiem 
odbiorczym. 

 Między lejem zasilającym i przetwornikiem tensometrycznym 
należy umieścić urządzenie do kontroli podawania. 

 W osłonach należy zapewnić jak najwięcej przestrzeni. Pomoże to 
zatrzymać pył. 

 Należy rozważyć, jak zapobiegać lub radzić sobie z zatorami, nie 
naruszając integralności zamkniętego systemu, wykorzystując np. 
wkładki wibracyjne lub dysze pneumatyczne. 

 Należy zaprojektować osłony segmentowe, aby ułatwić dostęp 
w celu czyszczenia i konserwacji. 

 Nie wolno wchodzić do leja zasilającego, aby usunąć zator przed 
odizolowaniem sprzętu, sprawdzeniem atmosfery pod kątem 
niedoboru tlenu i wyborem odpowiedniego sprzętu ochrony 
osobistej. 

 W sprzęcie do obróbki należy utrzymywać podciśnienie, aby 
zapobiec nieszczelnościom. 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Należy przyjąć system „pozwoleń na pracę” w pracach 
konserwacyjnych. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w 
sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 

 Należy upewnić się, 
że wszystkie systemy 
odpylania są włączone 
i działają. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów rozsypania, zużycia 
lub uszkodzeń. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek 
problemów należy 
powiadomić przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Odkurzać lub stosować 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony osobistej 
należy używać, 
konserwować i 
przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 

 Należy przestrzegać 
wszelkich specjalnych 
procedur, wymaganych 
przed otwarciem lub 
wejściem do systemu, np. 
oczyszczając go i myjąc. 
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2.2.32  Suszenie rozpryskowe – 
ceramika 

   
Ta czynność dotyczy suszenia rozpryskowego materiałów zawierających 
krzemionkę krystaliczną, jako etap procesu przygotowania surowców do 
formowania. 
 

 
 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas suszenia rozpryskowego 
średnich i dużych ilości materiałów 
zawierających krzemionkę krystaliczną. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie. W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie na 
respirabilną krzemionkę krystaliczną 
może nie być konieczne stosowanie 
wszystkich środków ograniczających 
podanych w tej karcie, tj. stosowanie 
odpowiedniej ochrony i środków 
zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
powstawaniu pyłu krzemowego. 
Podręcznik ma szczególnie ograniczać 
narażenie osób na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. 

 

Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 
 Miejsce pracy i sprzęt należy wyraźnie oznakować. 

Budowa i sprzęt 
 Załadunek i wyładunek komory suszenia powinien odbywać się 

rurami, a nie przez drzwi załadowcze. 
 Materiały suszone rozpryskowo należy składować w kontenerach 

wyładowczych z pokrywami. 
 Należy zapewnić dobrą izolację termiczną. 
 Praca suszarni powinna być wyraźnie sygnalizowana za pomocą 

świateł/znaków. 
 W suszarni należy stosować systemy odzyskiwania ciepła i filtrowania 

powietrza. 
 Przepływ powietrza powinien zostać zapewniony przez wentylator 

podciśnieniowy. 
 Należy uwzględnić potrzebę zastosowania zabezpieczenia 

przeciwwybuchowego w przypadku stosowania bezpośredniego 
nagrzewania (palników z gazem lub olejem). 

 Osłony systemu należy tak zaprojektować, aby ułatwić dostęp 
w celu czyszczenia i konserwacji. 

 W sprzęcie do obróbki należy utrzymywać podciśnienie, aby 
zapobiec nieszczelnościom. 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Należy przyjąć system „pozwoleń na pracę” w pracach 
konserwacyjnych. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować te 
informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed każdym 
użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni okres 
czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością zalecaną 
przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania środków 
ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego sprzętu 
ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w sytuacjach 
alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Podręcznika dobrych 
praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali wszystkie 

środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Przed użyciem 
należy sprawdzić, 
czy uszczelnienia 
są nienaruszone. 

 Należy upewnić się, 
że system wentylacji 
jest włączony i działa. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów rozsypania, zużycia 
lub uszkodzeń. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek 
problemów należy 
powiadomić przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie na 
pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej do czasu 
usunięcia problemu. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Rozsypany materiał 
należy niezwłocznie usuwać. 
Ciała stałe należy usuwać 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Ciecze należy 
powstrzymać przed dalszym 
rozlaniem i zebrać za 
pomocą granulek lub mat. 
Należy bezpiecznie usuwać 
rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho ani 
nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 

 Należy przestrzegać 
wszelkich specjalnych 
procedur, wymaganych 
przed otwarciem lub 
wejściem do systemu, 
np. oczyszczając go 
i myjąc. 
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2.2.33  Szkliwienie natryskowe – 
ceramika 

   
Ta czynność dotyczy automatycznego lub ręcznego szkliwienia 
natryskowego wyrobów ceramicznych za pomocą szkliwa zawierającego 
krzemionkę krystaliczną. 
 

 
 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
podczas szkliwienia natryskowego 
wyrobów ceramicznych za pomocą 
szkliwa zawierającego krzemionkę 
krystaliczną. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczających podanych w tej karcie, 
tj. stosowanie odpowiedniej ochrony 
i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 Jeśli to możliwe, należy całkowicie osłonić miejsce pracy. 
 Osłona powinna być dostatecznie głęboka, aby pomieścić sprzęt 

i materiały. 
 Przepływ powietrza z przodu osłony powinien wynosić co najmniej 

1 m/s. Patrz karta zadań 2.1.13. 
 Obszar otwarty powinien być jak najmniejszy, zostawiając 

jednocześnie dość miejsca na bezpieczną pracę. 
 Należy zapewnić obrotnicę, aby ułatwić pokrycie wszystkich 

powierzchni i aby operator nie musiał natryskiwać przeciwko 
przepływowi powietrza. 

 Nie należy składować przedmiotów w wentylowanym obszarze, 
ponieważ będą blokować przepływ powietrza. Należy dopilnować, 
aby duże przedmioty nie blokowały otworu roboczego. 

 Należy stosować filtry, aby zapobiec osiadaniu szkliwa na silnikach 
elektrycznych, łopatkach wentylatora i przewodach wentylacyjnych. 

 W miarę możliwości należy zapewnić system spryskiwania wodą, 
aby wychwytywał nadmiar szkliwa i odprowadzał je do zbiornika. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zaplanować obszar roboczy z dala 
od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały na wentylację 
i nie roznosiły pyłu. 

 Należy zapewnić nawiew powietrza do hali, aby zastąpić 
wyciągane powietrze. 

 Należy zapewnić łatwy sposób kontroli sprawności systemu 
zapobiegania, np. wskaźnik, ciśnieniomierz lub kontrolkę 
(np. małą chorągiewkę). 

 Wyciągane powietrze należy odprowadzać w bezpieczne miejsce, 
z dala od drzwi, okien i wlotów powietrza. 

 Ponowny obieg powietrza nie jest zalecany. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu był utrzymywany 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiany, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

Badania i testy 
 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 

konstrukcyjnej sprzętu wentylacyjnego. Należy zachować 
te informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów uszkodzeń co 
najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest używany regularnie. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed 
każdym użyciem. 

 Przynajmniej raz w roku należy zlecić badania i testy standardowej 
sprawności sprzętu wentylacyjnego. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić sprzęt i sprzątać miejsce pracy. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 
 Kontenery należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a po 

opróżnieniu bezpiecznie je usuwać. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 

środki ograniczające są odpowiednie. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania środków 
ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego sprzętu 
ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w sytuacjach 
alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Podręcznika dobrych 
praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali wszystkie 

środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 

 Należy upewnić się, 
że system wentylacji jest 
włączony i działa. 

 Należy sprawdzić, 
czy działa prawidłowo; 
sprawdzić manometr, 
ciśnieniomierz lub 
urządzenie ostrzegawcze. 

 Należy sprawdzać, czy na 
używanym sprzęcie nie ma 
śladów uszkodzeń, zużycia 
lub nieprawidłowej pracy. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 W razie problemu ze 
sprzętem do zmniejszania 
zapylenia, należy podjąć 
dodatkowe środki 
zapobiegawcze, aby 
zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej do 
czasu usunięcia problemu. 

 Należy dopilnować, 
aby do przewodów 
wentylacyjnych nie 
mogły zostać wciągnięte 
papierowe torby lub inne 
odpady. 

 Należy dopilnować, 
aby duże przedmioty 
nie blokowały otworu 
roboczego. 

 Uszkodzone produkty 
należy natychmiast 
usuwać z miejsca pracy. 

 Kontenery należy zamykać 
natychmiast po użyciu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Ciała stałe należy usuwać 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Ciecze. należy 
powstrzymać przed 
dalszym rozlaniem i zebrać 
za pomocą granulek lub 
mat, lub spłukać dużą 
ilością wody. Należy 
bezpiecznie usuwać 
rozsypany materiał. 

 Nie zamiatać na sucho 
ani nie używać sprężonego 
powietrza. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.34  Systemy transportowe 
produktów zawierających 
drobną suchą krzemionkę 
 
Ta czynność dotyczy budowy systemów transportowych produktów 
zawierających drobną suchą krzemionkę. 
 

 Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Do transportu mączki kwarcytowej zaleca się stosowanie zamkniętych 

systemów przenoszenia. 
 Systemy pneumatyczne są odpowiednie do transportu poziomego 

i pionowego mączki kwarcytowej. 
 W przypadku transportu poziomego w systemach pneumatycznych, 

tam, gdzie to możliwe, rury powinny być wygięte w dół, aby zapobiec 
osiadaniu materiału i blokowaniu systemu w razie utraty ciśnienia.  

 Budowa rurociągu w systemach pneumatycznych powinna zawierać 
jak najmniej zbędnych przeszkód i ostrych zakrętów. Połączenia 
rurowe powinny być prawidłowo uszczelnione. 

 W przypadku zsuwni pneumatycznych, powietrze fluidyzacyjne 
będzie wyciągane przez system odpylania. Z tego powodu nie można 
stosować zsuwni pneumatycznych, jeśli produkt jest zbyt drobny. Jeśli 
powierzchnia jest większa niż 10 000 cm²/g, należy stosować 
przenośniki śrubowe. Na długich odcinkach może być konieczne 
więcej niż jedno złącze odpylające, aby prawidłowo wyrównać 
przepływy powietrza. 

 Zsuwnie pneumatyczne powinny być lekko nachylone, aby wspomóc 
poziomy transport mączki kwarcytowej. Jakość tkaniny użytej 
w zsuwniach pneumatycznych powinna zapobiegać nadmiernym 
stratom ciśnienia wentylatora, a także zapobiegać przesypywaniu się 
mączki kwarcytowej przez tkaninę, powodując zatory. 

 W przypadku przenośników śrubowych, śruba musi być osłonięta. 
Ze względu na właściwości ścierne mączki kwarcytowej wymagana 
jest specjalna konstrukcja (należy skontaktować się z doświadczonym 
dostawcą).  

 Przenośniki śrubowe mogą wymagać zamontowania systemów 
odpylania, jeśli nie są podłączone do sprzętu, który już pracuje pod 
podciśnieniem. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Przenośniki taśmowe nie nadają się do transportu mączki 
kwarcytowej luzem. Można je jednak wykorzystać do transportu 
innych, grubszych materiałów i w maszynach do przenoszenia 
worków z mączką kwarcytową. Przenośniki do transportu worków 
z mączką kwarcytową lub innych materiałów pylistych, powinny być 
zamknięte i wyposażone w odpylanie. 

 Elewatory są odpowiednie do transportu pionowego, o ile są 
całkowicie zamknięte. Systemy odpylania mogą być wymagane, jeśli 
elewatory nie są podłączone do sprzętu, który już pracuje pod 
podciśnieniem. 

 Może być konieczne zastosowanie powietrza fluidyzacyjnego 
u podstawy silosu zawierającego mączkę kwarcytową. Takie systemy 
należy tak zaprojektować, aby powietrze fluidyzacyjne było stosowane 
tylko wtedy, gdy trzeba wydostać mączkę kwarcytową z silosu. 
Powietrze fluidyzacyjne nie powinno być stale włączone w sytuacjach, 
gdzie może migrować i powodować wydostawanie się mączki 
kwarcytowej pod ciśnieniem w innych miejscach systemu. 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące budowy 
systemów transportowych mączki 
kwarcytowej. Przestrzeganie 
kluczowych punktów tej karty zadań 
pomoże zmniejszyć narażenie. 
W zależności od określonych 
warunków, aby zmniejszyć narażenie 
na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną może nie być konieczne 
stosowanie wszystkich środków 
ograniczających podanych w tej 
karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki ograniczające. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie 
osób na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w zadaniu i budynek były 

w odpowiednim stanie gotowości do pracy i właściwie naprawiane, 
zgodnie z zaleceniami dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne (filtry, itp.) należy wymieniać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 

  

Badania i testy 
 Sprzęt do czyszczenia należy sprawdzać wizualnie pod kątem 

śladów uszkodzeń co najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest 
używany regularnie. Jeśli jest używany sporadycznie, należy go 
sprawdzać przed każdym użyciem.  

 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 
konstrukcyjnej sprzętu do ograniczania zapylenia i/lub odpylania. 
Należy zachować te informacje do porównania z wynikami 
późniejszych testów. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat).  

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie sprzątać miejsce pracy. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

  

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

 Należy umieścić piktogramy na drzwiach, aby oznaczyć miejsca, 
gdzie należy nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych. 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać.  

 Należy zapewnić dostateczną ilość miejsc, gdzie można znaleźć 
sprzęt ochrony osobistej (np. szafki z jednorazowymi maskami 
przeciwpyłowymi). Takie miejsca należy oznaczyć piktogramami. 

  

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników o skutkach zdrowotnych 

powodowanych przez pył respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 
narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz postępowania w sytuacjach 
alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Podręcznika 
dobrych praktyk. 

  

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków ograniczających należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 

 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 
wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Najlepszym sposobem 
kontroli jest stosowanie 
listy kontrolnej 
pracowników. 
 
 

 Należy szukać śladów 
uszkodzenia lub zużycia 
elementów budynku 
i sprzętu roboczego. 
W razie stwierdzenia 
jakichkolwiek problemów 
należy powiadomić 
przełożonego. 

 Problemy z systemami 
transportu mączki 
kwarcytowej mogą być 
sygnalizowane przez 
emisję pyłu do powietrza 
w miejscu pracy oraz przez 
obecność stosów mączki 
kwarcytowej na podłogach 
i innych powierzchniach. 
Wszystkie takie stany 
należy zgłaszać 
przełożonemu. 

 W razie problemu 
ze sprzętem do 
zmniejszania zapylenia, 
należy podjąć dodatkowe 
środki zapobiegawcze, 
aby zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej 
do czasu usunięcia 
problemu. 

 Rozsypany materiał należy 
niezwłocznie usuwać. 
Odkurzać lub wycierać na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Kabiny sterownicze 
należy sprzątać, stosując 
odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.36  Ograniczanie zapylenia 
za pomocą wody 

   
Ta czynność dotyczy stosowania zamaczania i rozpylonej mgiełki 
wodnej do ograniczania powstawania i obniżania stężenia 
zawieszonych w powietrzu pyłów krzemionki krystalicznej. 
 

 
 

 
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące dobrych praktyk 
w zakresie zmniejszania zapylenia 
przez stosowanie zamaczania 
i rozpylonej mgiełki wodnej. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zadań pomoże zmniejszyć 
narażenie. W zależności od 
określonych warunków, aby 
zmniejszyć narażenie na respirabilną 
krzemionkę krystaliczną może nie być 
konieczne stosowanie wszystkich 
środków ograniczających podanych w 
tej karcie, tj. stosowanie odpowiedniej 
ochrony i środków zapobiegawczych. 
 
 
Ten dokument należy również 
udostępnić osobom, które mogą być 
narażone na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną w miejscu pracy, aby 
mogły jak najlepiej wykorzystać 
wdrożone środki kontrolne. 
 
 
Ta karta stanowi część Podręcznika 
dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu pyłu 
krzemowego. Podręcznik ma 
szczególnie ograniczać narażenie osób 
na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

Budowa i sprzęt 
 

 W miarę możliwości należy stosować narzędzia z podawaniem 
wody do cięcia, mielenia i formowania produktów zawierających 
krzemionkę krystaliczną. 

 Należy rozważyć stosowanie natrysków wodnych lub strużek 
wody na powierzchniach roboczych, jeśli narzędzia z podawaniem 
wody są niedostępne. 

 W sytuacjach, gdzie nie będzie niekorzystnego wpływu na warunki 
procesu, jakość produktu czy zdrowie i bezpieczeństwo, należy 
stosować mgiełki wodne w miejscach pracy, gdzie może 
występować zawieszony w powietrzu pył krzemionki krystalicznej, 
generowany przez przenoszenie materiałów i produktów. 

 Stosując zamaczanie, spryskiwanie lub rozpylanie, należy 
dopilnować, aby systemy elektryczne były odpowiednio 
zabezpieczone. 

 Należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec występowaniu 
legionelli i innych czynników biologicznych w zbiornikach 
i systemach podawania wody. 

 Należy podjąć środki ostrożności, aby ścieki i osad były 
utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby używany w zadaniu sprzęt do ograniczania 

zapylenia za pomocą wody, był utrzymywany w odpowiednim stanie 
gotowości do pracy i właściwie naprawiany, zgodnie z zaleceniami 
dostawcy/instalatora. 

 Części eksploatacyjne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Badania i testy 
 Cały sprzęt należy sprawdzać wizualnie pod kątem śladów 

uszkodzeń co najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli jest 
używany regularnie. Jeśli jest używany sporadycznie, należy go 
sprawdzać przed każdym użyciem. 

 Należy poprosić dostawcę o podanie informacji na temat sprawności 
konstrukcyjnej sprzętu do ograniczania zapylenia. Należy zachować 
te informacje do porównania z wynikami późniejszych testów. 

 Dokumentację kontroli należy przechowywać przez odpowiedni 
okres czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat). 

Czyszczenie i porządkowanie 
 Sprzęt do ograniczania zapylenia za pomocą wody należy czyścić 

zgodnie z instrukcjami producenta/dostawcy. 
 Należy zapobiegać gromadzeniu szlamu/osadu. 
 Należy natychmiast usuwać wycieki i zapewnić odpowiedni sprzęt 

do ich kontrolowania. 
 Nie wolno dopuszczać do wysychania i unoszenia się 

w powietrze pyłu z zebranego szlamu/osadu. 

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić miejsca, gdzie 

trzeba nosić sprzęt ochrony osobistej. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać. 

 Sprzęt ochrony osobistej należy wymieniać z częstotliwością 
zalecaną przez producenta/dostawcę. 

Szkolenie 
 Należy poinformować pracowników, jak pył respirabilnej krzemionki 

krystalicznej wpływa na zdrowie. 
 Pracownicy powinni odbyć szkolenie na temat: zapobiegania 

narażeniu na pył; sprawdzania skuteczności oraz stosowania 
środków ograniczających; czasu i sposobu stosowania dowolnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także postępowania w 
sytuacjach alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 
1 Podręcznika dobrych praktyk. 

Nadzór 
 Obecność i stosowanie środków kontrolnych należy sprawdzać 

systemowo. Patrz karta zadań 2.1.17. 
 Pracodawcy powinni dopilnować, aby pracownicy posiadali 

wszystkie środki potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 
 
 
 
 
 

 
 

  
Najlepszym sposobem 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników. 
 
 

 Należy dopilnować, aby 
sprzęt do ograniczania 
zapylenia za pomocą wody 
działał prawidłowo. 

 Dostawy wody używanej 
do ograniczania zapylenia 
powinny być odpowiednie 
i nieprzerwane. 

 Należy chronić przyłącze 
wody przed zamarzaniem. 

 Należy szukać śladów 
uszkodzenia lub 
nieprawidłowego działania, 
a w razie ich stwierdzenia 
należy natychmiast 
poinformować 
przełożonego. 

 Należy natychmiast 
usuwać wycieki. 

 Sprzęt do ograniczania 
zapylenia należy czyścić 
regularnie i po każdym 
użyciu. 

 Sprzęt ochrony osobistej 
należy przechowywać 
czysty w odpowiednim 
miejscu. 
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