


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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2.2.1a  Opróżnianie worków –  
małe worki  
 
Ta karta zawiera wskazówki dotyczące opróżniania  w zakładach 
produkcyjnych małych workó w produktów zawierających krzemionkę 
krystaliczną, szczególnie tych zawierających materiały suche. 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby sprzęt do opróżniania worków był 

odpowiedni. 
 Sprzęt do opróżniania worków należy maksymalnie osłonić 

i utrzymywać w nim podciśnienie, stosując lokalny system wentylacji 
wyciągowej – patrz karta zadań 2.1.13.  

 W przypadku małych worków należy stosować automatyczne lub 
półautomatyczne stanowiska do opróżniania. 

 Należy dopilnować, aby pracownicy ostrożnie wysypywali zawartość 
worków i nigdy ich gwałtownie nie opróżniali. Worki należy 
opróżniać po skierowaniu ich otwartego końca od siebie. 

 Zgniatanie worków generuje dużo pyłu. Pracownicy powinni zwijać 
puste worki w strefie opróżniania. 

 Aby usunąć puste worki nie generując pyłu, należy wrzucać je do 
dużego worka foliowego, rozwieszonego na metalowej ramie 
i otwartego. Po napełnieniu jego należy uszczelnić worek i wyrzucić 
do odpowiedniego kontenera na odpady. Nie dopuszczać do 
przepełnienia worka na odpady. Alternatywnie można wykorzystać 
zgniatacz wyposażony w system odpylania lub całkowicie 
zamknięty. 

 Sprzęt do opróżniania worków należy podłączyć do odpowiedniego 
systemu odpylania (np. filtra workowego/cyklonu). Preferowany jest 
system stałego odpylania, choć można również stosować 
indywidualne urządzenia przenośne. 

 Sprzęt do opróżniania worków powinien umożliwiać łatwy dostęp do 
wszystkich części w celu konserwacji, odblokowania i czyszczenia. 
Panele dostępu powinny być zablokowane lub wyposażone 
w wyłączniki, tam gdzie to konieczne, aby uniemożliwić osobom 
postronnym dostęp do niebezpiecznych części maszyny. 

 Należy rozważyć zastosowanie mechanicznego/ pneumatycznego 
wspomagania przenoszenia worków. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy umieścić sprzęt do opróżniania 
worków z dala od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały 
na sprawność systemów odpylania. 

 Należy zapewnić nawiew świeżego powietrza do hali, aby zastąpić 
usuwane 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 dobrych praktyk 
w zakresie zwalczania zapylenia 
podczas opróżniania małych worków. 
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. 
 

 

 
 
   Ręczne opróżnianie worków              Automatyczne opróżnianie worków 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby używany sprzęt 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 odpylania. 
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. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. 
 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 
 Stosować metody oczyszczania 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 zapobiegawcze są adekwatne. W razie potrzeby należy 
zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać.  

 Sprzęt ochrony 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 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. 
 
 

 Upewnić się, że system 
wentylacyjny działa 
prawidłowo. Przed 
rozpoczęciem pracy należy 
upewnić się, że system 
odpylania jest włączony 
i działa prawidłowo. 

 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 
zapobiegania zapylenia, 
należy podjąć dodatkowe 
środki zapobiegawcze, 
aby zmniejszyć narażenie 
na pył respirabilnej 
krzemionki krystalicznej 
do czasu usunięcia 
problemu. 

 Należy korzystać 
z urządzeń 
wspomagających 
przenoszenie, jeśli 
są dostępne. 

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

 Miejsca pracy należy 
sprzątać, stosując techniki 
próżniowe lub  czyszczenia 
na mokro. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać 
zgodnie z instrukcjami. 
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2.2.1b  Opróżnianie worków –  
worki zbiorcze 
 
Ta karta zawiera wskazówki dotyczące opróżniania w zakładach 
produkcyjnych zbiorczych (dużych) worków produktów zawierających 
krzemionkę krystaliczną, szczególnie tych zawierających materiały suche. 

 Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 
 Budowa i sprzęt 

 Należy dopilnować, aby sprzęt do opróżniania worków był 
odpowiedni. 

 Sprzęt do opróżniania worków należy maksymalnie osłonić 
i utrzymywać w nim podciśnienie, stosując lokalny system wentylacji 
wyciągowej – patrz karta zadań 2.1.13. 

 Nie zaleca się ręcznego rozcinania worków bez stosowania 
sprzętu ochrony osobistej. 

 W przypadku jednorazowych worków zbiorczych bez wewnętrznego 
wyłożenia, należy używać sprzętu do opróżniania worków 
wyposażonego w piramidalne noże tnące i gumową membranę, 
która uszczelnia spód worka. 

 W przypadku worków zbiorczych wielokrotnego użytku, należy 
używać systemu opróżniania z płytą wibracyjną, wyposażonego 
w lokalną wentylację wyciągową. 

 Tam, gdzie stosuje się worki zbiorcze wielokrotnego użytku 
z wkładką, można stosować systemy ze specjalnym przyłączem 
bezpyłowym, wyposażone w podwójne pierścienie uszczelniające 
i z całkowicie zamkniętym wyładunkiem produktu. 

 Aby usunąć puste worki nie generując pyłu, nie wolno zgniatać ich 
ręcznie. Zamiast tego należy wrzucać je do dużego worka foliowego, 
rozwieszonego na metalowej ramie i otwartego. Po napełnieniu 
należy uszczelnić worek i wyrzucić do odpowiedniego kontenera na 
odpady. Nie dopuszczać do przepełnienia worka na odpady. 
Alternatywnie można wykorzystać zgniatacz wyposażony w system 
odpylania lub całkowicie zamknięty. 

 Sprzęt do opróżniania worków należy podłączyć do odpowiedniego 
systemu odpylania (np. filtra workowego/cyklonu). 

 Sprzęt do opróżniania worków powinien umożliwiać łatwy dostęp do 
wszystkich części w celu konserwacji, odblokowania i czyszczenia. 
Panele dostępu powinny być zablokowane lub wyposażone 
w wyłączniki, tam gdzie to konieczne, aby uniemożliwić osobom 
postronnym dostęp do niebezpiecznych części maszyny. 

 Należy rozważyć zastosowanie mechanicznego/ pneumatycznego 
wspomagania przenoszenia worków. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy umieścić sprzęt do opróżniania 
worków z dala od drzwi, okien i przejść, aby przeciągi nie wpływały 
na sprawność systemów odpylania. 

 Należy zapewnić nawiew świeżego powietrza do hali, aby zastąpić 
usuwane 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 dobrych praktyk 
w zakresie zwalczania zapylenia 
podczas opróżniania worków 
zbiorczych. 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 powstawania pyłu 
krzemionkowego. Przewodnik ma 
szczególnie kontrolować narażenie 
osób na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w miejscu pracy. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby używany sprzęt 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 odpylania. 
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. 
 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 adekwatne. W razie potrzeby należy zapewnić 
i nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych (o odpowiednim wskaźniku 
ochrony). 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać.  

 Sprzęt ochrony 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 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. 
 
 

 Upewnić się, że system 
wentylacyjny działa 
prawidłowo. Przed 
rozpoczęciem pracy należy 
upewnić się, że system 
odpylania jest włączony 
i działa prawidłowo. 

 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. 

 Należy korzystać 
z urządzeń 
wspomagających 
przenoszenie, jeśli 
są dostępne. 

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

 Dyspozytornie należy 
sprzątać, stosując 
techniki oczyszczania 
podciśnieniowego 
lub na mokro. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.2  Ładowanie zestawu 
do obróbki – szkło 
 
Ta czynność dotyczy ładowania wilgotnego zestawu przez specjalne 
maszyny załadowcze z kosza samowyładowczego pieca, co ze 
względu na warunki pracy (wysokie temperatury połączone 
z nadmuchem powietrza) generuje pewną ilość pyłu. 

 
Dostęp 

 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 

upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby sprzęt do załadunku był odpowiedni 

i właściwie konserwowany. 

 Należy wyregulować system uszczelniania piaskowego zgodnie 
z zaleceniami dostawcy. 

 Należy zamknąć miejsce wyładunku, na ile jest to technicznie 
możliwe. 

 Należy dopilnować, aby zestaw został załadowany do pieca przy 
odpowiednim współczynniku wilgotności. 

 Kosze samowyładowcze pieca do mokrego materiału wsadowego 
powinny mieć jak najmniejszy otwór. 

 Kosz samowyładowczy pieca powinien być wyposażony 
w detekcję wysokiego poziomu, powiązaną z systemem 
alarmowym, aby zapobiec przepełnieniu. 

 Należy zapewnić właściwą wentylację w miejscu załadunku. 

 

 

 

 

 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące ładowania 
wilgotnego zestawu przez specjalne 
maszyny załadowcze z kosza 
samowyładowczego pieca do pieca do 
topnienia. 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 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 był utrzymywany w odpowiednim 

stanie gotowości do pracy, zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
 Należy regularnie sprawdzać system uszczelnienia piaskowego, 

a w razie potrzeby regulować 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 czasu, zgodnie z przepisami krajowymi (minimum pięć lat).  

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie sprzątać miejsce pracy, aby zapobiec 

gromadzeniu się pyłu. 
 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. W przypadku rozsypanych 

drobnych, suchych i pylistych materiałów  należy dopilnować, aby 
sprzątanie przebiegało zgodnie z pisemną procedurą BHP oraz 
informacjami podanymi w tej karcie. 

 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. 
 W razie potrzeby należy zapewnić i nosić sprzęt ochrony dróg 

oddechowych.  
 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 ograniczające 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 ogrzniczających; 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 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników. 
 
 

 Należy sprawdzić 
prawidłowe działanie 
uszczelnienia piaskowego. 
W razie zauważenia 
jakichkolwiek 
nieprawidłowości należy 
powiadomić przełożonego. 

 Rozsypane drobne, suche 
i pyliste materiały należy 
natychmiast usuwać, 
stosując odkurzanie lub 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy pracować 
zgodnie z pisemną 
instrukcją BHP firmy. 

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

    
    
   Marzec 2006 – 2.2.4a – Strona 1 z 2 



 

Opublikowano w 25/10/2006 
Wersja angielska jest wersją podstawową - Ostatnia walidacja tłumaczenia dostępna jest na stronie NEPSI www.nepsi.eu  

 

    
    

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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2.2.4b  Wyładunek materiału 
luzem 
 
Ta czynność obejmuje wyładunek luzem materiałów zawierających 
krzemionkę krystaliczną, a zwłaszcza materiałów suchych, po 
transporcie drogowym (oprócz cystern samochodowych), kolejowym i 
wodnym. Wskazówki dotyczące wyładunku cystern samochodowych 
zawiera karta 2.2.4a. 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 

 Należy dopilnować, aby cały sprzęt do wyładunku był odpowiedni 
i właściwie konserwowany. 

 W przypadku wyładunku produktów suchych, tam, gdzie może 
dochodzić do emisji pyłu do powietrza w miejscu pracy, należy 
zainstalować systemy odpylania.  

 Należy rozważyć oddzielenie miejsca wyładunku i utrzymywanie 
w nim podciśnienia. Alternatywnie, można przygotować 
dyspozytornie, które będą uszczelnione i utrzymywać w nich 
nadciśnienie. 

 Wielkość i kształt lejów odbiorczych należy zaprojektować 
odpowiednio do pojemności pojazdów transportowych, wagonów, 
chwytaków, itp., które je napełniają.  

 Należy przygotować procedury przeładunkowe. Należy pamiętać 
o wyraźnym oznakowaniu lejów i miejsc wyładunku pod kątem 
rozladowywanego materiału.  

 Nie wolno wyładowywać produktów pylistych na wolnym powietrzu; 
należy stosować systemy zamknięte. 

 Wskazówki dotyczące wydmuchiwania produktów suchych z cystern 
samochodowych zawiera karta zadań 2.2.4a zatytułowana 
„Wyładunek materiału luzem z cystern samochodowych”. 

  
 
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 wyładunku materiału luzem. 
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 odpylania. 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. 

 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 dróg oddechowych (o odpowiednim 
wskaźniku ochrony). 

 Konieczność noszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych należy 
wskazać za pomocą odpowiednich symboli. 

 Nieużywany sprzęt ochrony osobistej należy prawidłowo 
przechowywać.  

 Sprzęt ochrony 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 
alarmowych. Patrz karta zadań 2.1.19 i Część 1 Przewodnika 
Dobrych Praktyk. 

 Należy dopilnować, aby kierowcy posiadali kopie procedur 
przeładunkowych i w razie potrzeby mogli je przećwiczyć. 

  

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 sprzęt do wyładunku 
działa prawidłowo. 

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

 W miejscach, gdzie jest 
to wymagane, należy 
nosić sprzęt ochrony 
dróg oddechowych 
(np. maskę przeciwpyłową). 

 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 materiał 
należy niezwłocznie 
usuwać. Stosować 
metody czyszczenia 
podcisnieniowego 
lub na mokro. 

 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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2.2.14  Ładowanie zestawu 
do pieca szklarskiego 
(opakowania szklane) 
 
Ta czynność dotyczy ładowania surowców do wyrobu szkła, 
zawierających krzemionkę krystaliczną, do pieca do stapiania szkła. 
Tę kartę instruktażową należy czytać razem z kartą zatytułowaną 
Czyszczenie (2.1.1). 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące zmniejszania 
zapylenia podczas ładowania do pieca 
surowców do wyrobu 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 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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Budowa i sprzęt 
 Zakres, do którego można uszczelnić sprzęt do ładowania 

zestawu przed cofaniem się pyłu zawieszonego w powietrzu, jest 
ograniczony przez jego właściwości robocze i konieczność pracy 
w wysokich temperaturach. Inna budowa i cechy robocze mogą 
ograniczyć uwalnianie pyłu. 

 Strumieniowe podawanie materiałów do ładowarki zestawu 
z kosza samowyładowczego pieca: 

a) Zapobiega wstecznemu przepływowi pyłu do atmosfery, 
ponieważ panuje w nim nadciśnienie.  

b) Zapobiega generowaniu pyłu przez materiały spadające 
z wysokości do ładowarki.  

 Jeśli zamiast podawania przepływowego używany jest sprzęt 
podawczy, łączący kosz samowyładowczy pieca z ładowarką 
zestawu, wtedy kosz samowyładowczy ładowarki należy 
wyposażyć w detekcję/ kontrolę poziomu, aby zapobiec jego 
opróżnianiu i nie dopuścić do wstecznego przepływu pyłu do 
atmosfery. 

 Jeśli zamiast podawania przepływowego używany jest sprzęt 
podawczy, łączący kosz samowyładowczy pieca z ładowarką 
zestawu, wtedy, tam, gdzie to możliwe, kosz samowyładowczy 
ładowarki należy uszczelnić, aby zapobiec uwalnianiu pyłu. 

 W przemyśle szklarskim stosowanie wilgotnego zestawu (zwykle 
o wilgotności 1-3%) jest normalną praktyką, która pomaga 
w tłumieniu pyłu. 

 Jeśli stosowany jest suchy zestaw, zaleca się zamontowanie 
systemu odpylania lub tłumienia pyłu. 

 Kosz samowyładowczy pieca należy wyposażyć w detekcję 
poziomu, aby zapobiec przepełnieniu. 
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Konserwacja 
 Należy konserwować zamontowane w sprzęcie wszystkie 

uszczelnienia przeciwpyłowe. 
 Należy konserwować system ładowania, aby zapobiec wysypywaniu 

zestawu. 
 Należy konserwować wszystkie zainstalowane urządzenia do 

detekcji poziomu. 
 Jeśli zamontowano system odpylania, należy go konserwować 

zgodnie z instrukcjami producenta. 

  

Badania i testy 
 Przynajmniej raz w roku kompetentna osoba powinna badać 

sprawność systemów odpylania. 
 System ładowania zestawu należy co tydzień sprawdzać pod kątem 

usterek i śladów zużycia, które może prowadzić do wysypywania 
zestawu, a jeśli jest stale używany, należy sprawdzać go częściej. 
Jeśli jest używany sporadycznie, należy go sprawdzać przed każdym 
użyciem. 

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

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie czyścić ładowarkę zestawu i jej otoczenie. 
 Do czyszczenia nie wolno używać sprężonego powietrza. 
 Jeśli to wykonalne, należy stosować odkurzanie lub metody 

czyszczenia na mokro. 
 Należy opracować pisemne procedury bezpiecznej pracy, 

obowiązujące w razie rozsypania dużej ilości pylistych materiałów. 

  

Sprzęt ochrony osobistej 
 Patrz karta zadań 2.1.15 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 
 Należy zapewnić odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych na 

czas czyszczenia oraz, w razie potrzeby, na czas procedur 
konserwacyjnych. 

 Należy zapewnić szafki do przechowywania czystego, nieużywanego 
sprzętu ochrony osobistej i wymieniać go zgodnie z instrukcjami 
producenta. 

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić, czy stosowane 
środki ograniczające 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 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 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 sprzęt działa 
prawidłowo. 

 Należy szukać śladów 
zużycia, które może 
prowadzić do 
wysypywania zestawu. 

 Należy dopilnować, aby 
wszystkie zainstalowane 
systemy odpylania działały 
prawidłowo. 

 Chmury pyłu mogą 
wskazywać na problem 
w systemie. Należy to 
natychmiast sprawdzić. 

 W razie problemu 
z instalacją lub 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 stosować 
metody czyszczenia na 
mokro. Należy bezpiecznie 
usuwać rozsypany 
materiał. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy używać, 
konserwować 
i przechowywać 
zgodnie z instrukcjami. 
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2.2.15  Piaskowanie szkła 
 
Ta czynność dotyczy piaskowania szkła. Generowany pył może 
zawierać respirabilną krzemionkę krystaliczną pochodzącą z piasku. 
Ta karta bezpieczeństwa jest dostępna dla linii piaskowania oraz 
dołączonego sprzętu do piaskowania. Ten sprzęt jest zwykle 
całkowicie zautomatyzowany (podczas produkcji nie wykonuje się 
niczego ręcznie). 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby sprzęt był odpowiedni i właściwie 

konserwowany. 

 Sprzęt należy maksymalnie osłonić, odpowiednio do warunków 
technicznych. 

 Sprzęt należy podłączyć do odpowiedniego systemu odpylania.  

 Należy dopilnować, aby cały sprzęt był łatwo dostępny do prac 
konserwacyjnych. 

 Należy dopilnować, aby budowa sprzętu uniemożliwiała 
indywidualny kontakt z krzemionką 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 piaskowania 
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 
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 
 Sprzęt powinien być utrzymywany w odpowiednim stanie gotowości 

do pracy i właściwie naprawiany zgodnie z zaleceniami dostawców. 

 Należy regularnie sprawdzać system uszczelnienia piaskowego, 
a w razie potrzeby regulować zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

  

Badania i testy 
 Sprzęt należy sprawdzić wizualnie przed użyciem. 

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

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Sprzęt należy regularnie czyścić. 

 Natychmiast usuwać nieszczelności. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. W przypadku rozsypanych 
drobnych, suchych i pylistych materiałów należy dopilnować, aby 
sprzątanie przebiegało zgodnie z pisemną procedurą BHP oraz 
informacjami podanymi w tej karcie. 

 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 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 ograniczające 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 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 sprzęt do piaskowania 
szkła działa prawidłowo. 

 Należy przestrzegać 
procedur bezpiecznej 
pracy pracodawcy. 

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

 Sprzęt należy regularnie 
czyścić 

 Czyścić, stosując 
odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. 

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

 W razie potrzeby należy 
zmieniać odzież roboczą. 
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2.2.17  Szlifowanie szkła 
 
Ta czynność dotyczy szlifowania szkła piaskiem przed polerowaniem. 
Generowany pył może zawierać respirabilną krzemionkę krystaliczną 
pochodzącą z piasku. 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Zapylenie można zmniejszać, stosując metody szlifowania na 

mokro, które zapobiegają unoszeniu się drobnego pyłu 
w powietrzu poprzez zamoczenie. 

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

 Należy podjąć środki ostrożności związane z kontrolą bakterii 
legionella i innych czynników biologicznych. Jeśli woda używana 
do szlifowania 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 krzemowym. 

 Instalacje do mielenia należy maksymalnie osłonić i umieszczać je 
w budynku o dobrej wentylacji. 

 Należy dopilnować, aby cały sprzęt był łatwo dostępny do prac 
konserwacyjnych. 

 Należy zapewnić pracownikom odpowiednią ilość czystej odzieży 
roboczej, w tym zapasowej. Kombinezony powinny być wykonane 
z gęsto tkanego materiału, aby zapobiec wchłanianiu pyłu. 
Pracownicy nie powinni zabierać swojej brudnej odzieży roboczej 
do domów; jej prawidłowe czyszczenie należy do obowiązków 
pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez ograniczanie 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące szlifowania szkła 
piaskiem przed polerowaniem. 
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 
 Sprzęt powinien być utrzymywany w odpowiednim stanie gotowości 

do pracy i właściwie naprawiany zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

 Należy regularnie sprawdzać system uszczelnienia piaskowego, 
a w razie potrzeby regulować zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

  

Badania i testy 
 Sprzęt należy sprawdzić wizualnie przed użyciem. 

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

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Sprzęt należy regularnie czyścić. 

 Natychmiast usuwać rozsypany materiał. W przypadku rozsypanych 
drobnych, suchych i pylistych materiałów należy dopilnować, aby 
sprzątanie przebiegało zgodnie z pisemną procedurą BHP oraz 
informacjami podanymi w tej karcie. 

 Odkurzać lub stosować metody czyszczenia na mokro. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

 Nie wolno dopuszczać do wyschnięcia nagromadzonego pyłu/ 
rozprysków przed 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 ograniczające 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 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 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 przestrzegać 
procedur bezpiecznej 
pracy pracodawcy. 

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

 Sprzęt należy czyścić po 
użyciu. 

 Czyścić, stosując 
odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. 

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

 W razie potrzeby należy 
zmieniać odzież roboczą. 
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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. 

 

    
Marzec 2006 – 2.2.22 – Strona 2 z 2    

 




