


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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2.2.3a  Załadunek materiału 
luzem do cystern 
samochodowych 
 
Ta czynność obejmuje załadunek materiału luzem do cystern 
samochodowych przy transporcie 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 załadunku był odpowiedni 
i właściwie konserwowany. 

 Należy zapewnić w zsuwni miecha załadowczego, dostateczną ilość 
odprowadzanego powietrza, aby w miejscu załadunku utrzymać 
podciśnienie. 

 Miech załadowczy należy podłączyć do odpowiedniego systemu 
odpylania (np. filtra tkaninowego/cyklonu). 

 Należy zapewnić odprowadzanie powietrza, które jest usuwane 
podczas załadunku materiału luzem, aby zapobiec jego 
wydostawaniu się ze zbiornika. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić zamknięty i podciśnieniowy 
sprzęt transportowy z odpowiednim wyposażeniem odpylającym. 

 Tam, gdzie to możliwe, należy usytuować przewody odpylające po 
odpowiednim kątem, aby zapobiec osadzaniu się pyłu. Należy 
zapewnić minimalne wewnętrzne zużycie przewodów, wybierając 
materiały odporne na ścieranie, stosując odpowiednie wymiary 
przewodów i unikając ostrych załamań. 

 Należy zaprojektować przewody o odpowiedniej średnicy wewnętrznej 
(zwiększającej się w pobliżu systemu odpylania), aby utrzymać 
odpowiednią prędkość transportu i zapobiec osadzaniu się pyłu. 

 W miarę możliwości należy zapobiegać nieszczelnościom. 

 Kabiny sterownicze powinny mieć własny nawiew świeżego 
powietrza lub być wyposażone w wymuszoną filtrację powietrza. 

  
 
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 załadunku materiału luzem do 
cystern samochodowych w celu 
transportu. 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 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 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. 

 Stosować metody oczyszczania pociśnieniowego 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). 

 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. 

  

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

 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. 

 Należy korzystać z 
urządzeń wspomagających 
przenoszenie, jeśli są 
dostępne. 

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

 Kabiny sterownicze należy 
sprzątać, stosując metody 
oczyszczania 
podciśnieniowego 
lub na mokro. 

 Sprzęt ochrony osobistej 
należy używać, 
konserwować i 
przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.3b  Załadunek materiału 
luzem 
 
Ta czynność obejmuje załadunek luzem materiałów zawierających 
krzemionkę krystaliczną, a zwłaszcza materiałów suchych, przed 
transportem drogowym (oprócz cystern samochodowych), kolejowym 
i wodnym. 
 
Wskazówki dotyczące załadunku cystern samochodowych zawiera 
karta 2.2.2a. 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 

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

 Odpowiednie techniki mogą obejmować używanie przenośników, 
podajników śrubowych, chwytaków, przenośników kubełkowych, 
koszy samowyładowczych, zsuwni i rur zasypowych. 

 Przenośniki, zsuwnie, itp., należy maksymalnie osłonić. 

 Należy ograniczyć prędkość opadania materiału: 

 Należy zmniejszyć długość drogi spadania swobodnego – 
budować zsuwnie, itp., aby materiał spadał kaskadowo, 
tj. stosować kilka krótkich spadków zamiast jednego dużego. 

 W długich przewodach zasypowych należy instalować przegrody. 

 Należy ograniczyć kąty spadku w zsuwniach, przewodach 
zasypowych, itp. 

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

 Budynki załadunkowe powinny być osłonięte, aby zapobiegać 
generowaniu pyłu przez wiatr, zapewniając jednocześnie wydajną 
wentylację przelotową. 

 Kabiny sterownicze powinny być dobrze uszczelnione i posiadać 
własny nawiew świeżego powietrza. W razie potrzeby, należy je 
wyposażyć w wymuszoną filtrację powietrza i utrzymywać w nich 
nadciśnienie.  

 Można stosować systemy telewizji przemysłowej, aby ograniczyć 
obecność operatorów w zapylonych miejscach.  

 Wskazówki dotyczące załadunku cystern samochodowych zawiera 
karta zadań 2.2.3a zatytułowana „Załadunek materiału luzem do 
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 załadunku materiału przed 
transportem drogowym (oprócz 
cystern samochodowych), kolejowym 
i wodnym. 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 
metod 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 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 testowanie 
 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 wentylacyjnego. 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). 

 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 zagrożenia. Patrz karta 
zadań 2.1.19 i Część 1 Przewodnika Dobrych Praktyk. 

 Należy dopilnować, aby operatorzy transportu otrzymali kopie procedur 
załadunkowych i odbyli odpowiednie szkolenie. 

  

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 załadunku działa 
prawidłowo. 

 Należy upewnić się, że 
system wentylacji 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 
oczyszczania 
podciśnieniowego 
lub na mokro. 

 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. 
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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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2.2.4b  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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2.2.8  Suszenie minerałów 
 
Ta czynność obejmuje suszenie i chłodzenie produktów zawierających 
krzemionkę krystaliczną. 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby cały sprzęt do suszenia/studzenia był 

odpowiedni i właściwie konserwowany. 
 Instalację należy maksymalnie osłonić. Suszarnie fluidyzacyjne 

zwykle są bardziej osłonięte, niż suszarnie obrotowe. 
 Umieszczenie suszarni i urządzeń chłodzących minerałów pomoże 

zmniejszyć indywidualne narażenie na pył respirabilnej krzemionki 
krystalicznej, wykorzystując zalety naturalnej wentylacji. Jednak 
suszarnie i urządzenia chłodzące umieszczone na zewnątrz będą 
wymagały zwiększonej odporności na warunki pogodowe. 

 W sytuacjach, gdzie suszarnie i urządzenia chłodzące znajdują się 
wewnątrz, może być konieczna wymuszona wentylacja w budynku, 
aby zapewnić odpowiednie rozcieńczenie i usuwanie zapylonego 
powietrza. 

 Należy zainstalować system odpylania do obsługi wszystkich punktów 
urządzeń suszących/chłodzących, z których może wydostawać się 
pył, oraz utrzymywać w nim podciśnienie. Należy go podłączyć do 
odpowiedniego odpylacza (np. filtra workowego, cyklonu lub płuczki 
wodnej). 

 Drobny pył zgromadzony przez odpylacz można wsypać do 
suszonego produktu, jeśli zostaną podjęte dodatkowe środki 
ostrożności (np. obwód zamknięty), aby chronić tych, którzy mogą być 
narażeni na ten strumień pyłu, na przykład podczas załadunku 
materiału luzem. 

 Kabiny sterownicze powinny mieć własny nawiew czystego powietrza. 
W razie potrzeby, należy je wyposażyć w wymuszoną filtrację 
powietrza i utrzymywać w nich nadciśnienie. Sterowanie 
suszarnią/urządzeniem chłodzącym powinno przebiegać 
telemetrycznie, aby ograniczyć wizyty operatorów w zapylonych/ 
hałaśliwych miejscach. 

 Suszarnie i urządzenia chłodzące minerałów podlegają limitom emisji 
pyłu i ich budowa powinna być zgodna z lokalnymi przepisami. 

  
 
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. 
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. 
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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 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. 

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

 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 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 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 ogrzniczajacych; 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 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 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. 

 Dyspozytornie należy 
sprzątać, stosując 
odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. 

 Należy sprawdzać, 
czy dyspozytornie są 
pod ciśnieniem, trzymać 
drzwi i okna zamknięte. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.19  Napełnianie dużych 
worków 
 
Ta czynność obejmuje workowanie w duże worki (500 - 1 500 kg) produktów 
zawierających krzemionkę krystaliczną, szczególnie materiałów suchych. 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby worki i sprzęt do napełniania worków były 

odpowiednie. Podczas workowania produktów pylistych, kluczowe 
znaczenie w zapobieganiu emisji drobnego pyłu przez szwy worków ma 
jakość ich zszycia. 

 Stosowanie worków z wkładką foliową pomoże ograniczyć emisję pyłu 
przez szwy worków. 

 Należy używać głowicy workującej, w której produkt przechodzi centralnie 
w dół i w której używany jest pierścień do usuwania pyłu i wypychanego 
powietrza.  

 Pierścień należy podłączyć do instalacji odpylającej (np. filtra 
tkaninowego). 

 Kołnierz worka należy uszczelnić na głowicy workującej, aby zapobiec 
wydostawaniu się pyłu podczas napełniania worka. Można do tego użyć 
rzepa, zacisku lub nadmuchiwanej przepony. 

 Sprzęt do napełniania dużych worków należy zainstalować w miejscu 
o dobrej wentylacji. Instalacja zewnętrzna (w miejscu zabezpieczonym 
przed deszczem) pomoże zmniejszyć indywidualne narażenie na pył 
respirabilnej krzemionki krystalicznej dzięki naturalnej wentylacji. 

 Podczas workowania produktów pylistych należy rozważyć zainstalowanie 
wstrząsarki w głowicy workującej, aby wspomóc rozluźnienie materiału 
wewnątrz głowicy workującej przed usunięciem worka. 

 Podczas workowania produktów pylistych należy rozważyć zainstalowanie 
stołu wibracyjnego poniżej głowicy workującej, aby zagęścić materiał 
i poprawić stabilność podczas dalszego magazynowania i transportu. 

  
 
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 napełniania 
dużych 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. 
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Konserwacja 
 Należy dopilnować, aby sprzęt używany w tym 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 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. 

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

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

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Należy regularnie sprzątać miejsce pracy. 

 Nie zamiatać na sucho ani nie używać sprężonego powietrza. 

 Stosować metody czyszczenia podciśnieniowego lub na mokro. 

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

  

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 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 
 
 

 Należy dopilnować, 
aby maszyna workująca 
działała prawidłowo. 

 Należy upewnić się, że 
system odciągowy 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 
kontrolne, aby zmniejszyć 
narażenie na pył 
respirabilnej krzemionki 
krystalicznej do czasu 
usunięcia problemu. 

 Należy upewnić się, 
że worki nie mają wad, 
szczególnie pętle, wlot 
i wylot oraz wkładka, 
jeśli jest używana. 

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

 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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2.2.28  Maszyny ruchome 
kamieniołomu – 
wydobycie i transport 
 
Praca ruchomych maszyn w kamieniołomach może generować duże 
ilości zawieszonego w powietrzu pyłu. Pył powstaje podczas 
wydobycia i załadunku minerałów oraz podczas ruchu pojazdów po 
gruncie kamieniołomu i drogach transportowych. 
 

  

Dostęp 
 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób 
upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 

 Niewiele można zrobić, aby zapobiec powstawaniu zawieszonego 
w powietrzu pyłu podczas pracy ruchomych maszyn, dlatego 
ograniczanie narażenia polega na oddzieleniu operatora maszyny 
w zamkniętej, szczelnej kabinie. 

 Kabina powinna posiadać klimatyzację lub nawiew świeżego 
powietrza, filtr powietrza zdolny wytrzymać duże natężenie 
respirabilnych cząstek pyłu. 

 Aby klimatyzacja lub nawiew świeżego powietrza zapewniały jak 
największą ochronę przed narażeniem na pył, drzwi i okna kabiny 
powinny być zawsze zamknięte, kiedy maszyna pracuje. Pomoże 
to utrzymać w kabinie nadciśnienie. 

 W miarę możliwości, zaplanowanie pracy maszyny w bardziej 
wilgotnych porach roku pomoże ograniczyć powstawanie 
zawieszonego w powietrzu pyłu. 

 Kiedy jest sucho, należy stosować ograniczanie zapylenia 
rozpylaną mgiełką, aby pomóc zmniejszyć generowanie pyłu 
zawieszonego w powietrzu. Młoty mechaniczne można 
wyposażyć w osłonę z mgiełki wodnej, zamontowaną na młocie/ 
uchwycie. 

  
 
Ta karta instruktażowa ma pomagać 
pracownikom w przestrzeganiu 
przepisów BHP poprzez kontrolę 
narażenia na respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące budowy i obsługi 
maszyn ruchomych w kamieniołomach. 
Przestrzeganie kluczowych punktów tej 
karty zapobiegnie indywidualnemu 
narażeniu na pył emitowany do 
powietrza podczas pracy maszyn 
ruchomych kamieniołomu, w tym 
podczas wydobycia i transportu.  
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 
 System klimatyzacji powinien być utrzymywany w odpowiednim 

stanie gotowości do pracy, zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

 Filtr klimatyzatora należy wymieniać zawsze, kiedy to konieczne, 
i przynajmniej z częstotliwością zalecaną przez producenta. 

  

Badania i testy 
 Kierowcy maszyn powinni sprawdzać, czy system klimatyzacji działa 

w zakresie dopuszczalnych parametrów.  

 Operatorzy maszyn powinni sprawdzać stan filtra (umieszczonego 
zwykle za fotelem kierowcy), zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Wszelkie usterki systemu klimatyzacji/filtracji należy niezwłocznie 
zgłaszać, w celu podjęcia czynności naprawczych. 

  

Czyszczenie i porządkowanie 
 Nagromadzenie drobnego pyłu na wewnętrznych powierzchniach 

kabiny kierowcy może informować o problemie z systemem 
klimatyzacji. 

 Należy przede wszystkim stosować odkurzanie lub metody 
czyszczenia na mokro. Podczas czyszczenia wewnętrznych 
powierzchni kabiny kierowcy nie wolno zamiatać na sucho. 

  

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

 Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby sprawdzić skuteczność 
środków ograniczających. Jeśli zawiodą inne środki ograniczające, 
może być konieczne tymczasowe założenie sprzętu 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 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 zmniejszania zapylenia 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 
 
 

 Drzwi i okna kabiny 
powinny być zawsze 
zamknięte w czasie pracy 
maszyny. 

 W czasie pracy maszyny 
należy zawsze 
monitorować wydajność 
systemu klimatyzacji. 

 Stan filtra powietrza należy 
sprawdzać raz w tygodniu. 

 Należy rejestrować 
wszystkie kontrole 
bezpieczeństwa na 
dziennej karcie czynności 
kontrolnych. 

 Należy szukać śladów 
nagromadzenia pyłu na 
powierzchniach kabiny. 
Może to świadczyć o złym 
stanie filtra powietrza. 

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

 Wnętrze kabiny należy 
utrzymywać w czystości. 

 Sprzęt ochrony 
osobistej należy 
używać, konserwować 
i przechowywać zgodnie 
z instrukcjami. 
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2.2.31a  Napełnianie małych 
worków – produkty 
gruboziarniste 
 
Ta czynność polega na pakowaniu produktów zawierających krzemionkę 
krystaliczną w małe worki (15 - 50 kg). 
Ta karta dotyczy tylko produktów, w których ziarno nie zostało zmielone na 
mączkę. Workowania mączek dotyczy karta 2.2.31b. 
 

 
Dostęp 

 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby worki i sprzęt do napełniania worków były 

odpowiednie. Jakość worków ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu 
wydostawania się pyłu przez szwy. 

 Należy używać głowic workujących, w których produkt przechodzi 
centralnie w dół i w których używany jest zewnętrzny pierścień do 
usuwania pyłu i wypartego powietrza. Zewnętrzny pierścień należy 
podłączyć do odpylacza (np. filtra workowego). 

 Należy dopilnować, aby worki były skutecznie zamykane/ uszczelniane 
przy głowicy workującej w trakcie ich napełniania, aby zapobiec 
wydostawaniu się pyłu.  

 Głowicę workującą należy umieścić w wyciągu odpylania, który należy 
maksymalnie osłonić. 

 System odpylania obsługujący okap powinien mieć dostateczną prędkość 
wychwytywania, aby zapobiegać wydostawaniu się pyłu przez szwy 
worków oraz pyłu wyrzucanego przez głowicę workującą po usunięciu 
worka. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 Worki należy szczelnie zamykać natychmiast po ich odsunięciu od głowicy 
workującej. Występują worki wyposażone w zawory samouszczelniające 
lub, alternatywnie, można zastosować techniki zszywania lub zgrzewania 
worków.  

 Należy rozważyć mechaniczne/ pneumatyczne wspomaganie przenoszenia 
worków. 

 W automatycznych systemach workowania, stosowanie systemu 
karuzelowego umożliwia równoczesne, bardzo wolne napełnianie wielu 
worków za pomocą napełniania śrubowego. Wolne napełnianie worków 
ogranicza emisję pyłu.  

  
 
Ta karta instruktażowa ma 
pomagać pracownikom w 
przestrzeganiu przepisów BHP 
poprzez ograniczanie narażenia na 
respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące ograniczania 
zapylenia podczas napełniania 
małych worków produktami 
gruboziarnistymi. 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 respirabilną krzemionkę 
krystaliczną 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 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. 

 Worki 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 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 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 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników 
 
 

 Należy dopilnować, 
aby maszyna workująca 
działała prawidłowo. 

 Należy dopilnować, 
aby worki były bez wad, 
zwłaszcza pod względem 
budowy zaworu. 

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

 Nawet, jeśli zwykle 
nie trzeba nosić maski 
przeciwpyłowej, może 
to być konieczne przez 
pewien czas w razie 
rozsypania materiału lub 
awarii innych środków 
kontrolnych. 

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

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

 Należy korzystać 
z urządzeń 
wspomagających 
przenoszenie, jeśli 
są dostępne. 
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2.2.31b  Napełnianie małych 
worków – mączki 
 
Ta czynność polega na pakowaniu produktów zawierających krzemionkę 
krystaliczną w małe worki (15 kg - 50 kg). 
 

Ta karta dotyczy tylko nieautomatycznego workowania mączek (produktów, 
w których ziarna zostały zmielone na drobny proszek). Workowania produktów 
gruboziarnistych dotyczy karta 2.2.31a. 
 

 Dostęp 
 Dostęp do miejsca pracy należy ograniczyć tylko do osób upoważnionych. 

 Budowa i sprzęt 
 Należy dopilnować, aby worki i sprzęt do napełniania worków były 

odpowiednie. Jakość worków ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu 
wydostawania się pyłu przez szwy. 

 Należy rozważyć stosowanie śrubowego napełniania worków, zamiast 
połączonego wirnika obrotowego / pakowania pneumatycznego. Metoda 
napełniania śrubowego zmniejszy problem konieczności usuwania 
porywanego zapylonego powietrza z worków.  

 Produkty mączne należy poddać odpowiedniej obróbce przed 
umieszczeniem w workach. Dopuszczenie do osadzania się mączki 
w silosie magazynowym doprowadzi do ubicia materiału i usunięcia 
porywanego powietrza. Taka obróbka zapewni bardziej spójną gęstość 
nasypową, ułatwiając kontrolę procesu workowania.  

 Projektując kosze samowyładowcze do skutecznej obróbki produktu, 
należy uwzględnić ograniczenia wysokości.  

 Należy dopilnować, aby worki były skutecznie zamykane/ uszczelniane 
przy głowicy workującej w trakcie ich napełniania, aby zapobiec 
wydostawaniu się pyłu.  

 Głowicę workującą należy umieścić w wyciągu odpylania, który należy 
maksymalnie osłonić. Patrz karta zadań 2.1.13. 

 System odpylania obsługujący okap powinien mieć dostateczną prędkość 
wychwytywania, aby zapobiegać wydostawaniu się pyłu przez szwy worków 
oraz pyłu wyrzucanego przez głowicę workującą po usunięciu worka.  

 Worki należy szczelnie zamykać natychmiast po ich odsunięciu od głowicy 
workującej. Występują worki wyposażone w zawory samouszczelniające 
lub, alternatywnie, można zastosować techniki zszywania worków.  

 Należy rozważyć mechaniczne/ pneumatyczne wspomaganie przenoszenia 
worków. 

 Podczas workowania produktów zawierających mączkę kwarcytową, należy 
rozważyć pełną lub częściową automatyzację procesu, aby zapobiec 
indywidualnemu narażeniu na pył respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

 W automatycznych systemach workowania, stosowanie systemu 
karuzelowego umożliwia równoczesne, bardzo wolne napełnianie wielu 
worków za pomocą napełniania śrubowego. Wolne napełnianie worków 
ogranicza emisję pyłu.  

 

 

 

  
 
Ta karta instruktażowa ma 
pomagać pracownikom w 
przestrzeganiu przepisów BHP 
poprzez ograniczanie narażenia na 
respirabilną krzemionkę 
krystaliczną. 
 
 
W szczególności, ta karta zawiera 
wskazówki dotyczące ograniczania 
zapylenia podczas napełniania 
małych worków produktami 
mącznymi. 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 respirabilną krzemionkę 
krystaliczną 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 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. 

 Worki 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 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 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 
ograniczania jest 
stosowanie listy kontrolnej 
przez pracowników. 
 
 

 Należy dopilnować, 
aby maszyna workująca 
działała prawidłowo. 

 Należy dopilnować, 
aby worki były bez wad, 
zwłaszcza pod względem 
budowy zaworu. 

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

 Nawet, jeśli zwykle 
nie trzeba nosić maski 
przeciwpyłowej, może 
to być konieczne przez 
pewien czas w razie 
rozsypania materiału lub 
awarii innych środków 
kontrolnych. 

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

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

 Należy korzystać 
z urządzeń 
wspomagających 
przenoszenie, jeśli 
są dostępne. 
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