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Наръчник за добрите практики за здравословни условия 

на труд посредством правилното обработване 

и използване на кристален силициев диоксид 

и съдържащите го продукти 

Предговор 
 

 

1. Защо се издава този наръчник 
 

Този наръчник е резултат от събирането на теоритични знания и практически 

опит с информация от секторите, в които се произвеждат и/или използват 

продукти или суровини, съдържащи кристален силициев диоксид, относно 

управлението на респирабилния кристален силициев диоксид. Публикуването 

на този наръчник представлява принос към индустрията (към работодателите 

и служителите) за защита на работниците срещу риска от експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид на работното място. 

 

2. Цел на Наръчника за добрите практики 
 

Целта на настоящия наръчник е да даде на производителите и потребителите на 

продукти и материали, съдържащи кристален силициев диоксид, насоки за 

практическото приложение на програма за управление на респирабилния 

кристален силициев диоксид, както и насоки за безопасното използване на 

продукти, съдържащи кристален силициев диоксид, на работното място. 

 

Индустриите, произвеждащи силициев диоксид придават голямо значение на 

това служителите да бъдат защитени срещу потенциално въздействие върху 

здравето, причинено от професионалната експозиция на респирабилен 

кристален силициев диоксид на работното място. Следователно, усилията 

следва да се насочат към ограничаването на потенциалната лична експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид на работното място. 

 

Това е динамичен наръчник, който поставя акцент върху аспектите, които се 

смятат за най-значими. Макар че наръчникът е подробен, не беше възможно 

изчерпателно да се обхванат всички области, будещи тревога. На потребителите, 

клиентите, работниците и читателите се препоръчва да се посъветват със 

здравните професионалисти както и с други специалисти във връзка с всички 

въпроси, свързани с контрола на респирабилния кристален силициев диоксид за 

всяко конкретно работно място. 
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Този Наръчник за добрите практики представлява приложение към 

Споразумението за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите 

практики при обработка и използване на кристален силициев 

диоксид и съдържащите го продукти, въз основа на следните принципи: 

Страните се договарят, че кристалният силициев диоксид и материалите/ 

продуктите/суровините, съдържащи кристален силициев диоксид, както са 

допълнително описани в приложение 5 към настоящото споразумение, 

са основни, полезни и често незаменими компоненти/съставки за голям брой 

индустриални и други професионални дейности, допринасящи за защита на 

работните места и осигуряващи икономическото бъдеще на секторите 

и предприятията, чието производство и широкоспектърната им употреба трябва 

да продължат. 

 

 

 Забележка към потребителите 
 

Този наръчник представлява кратко изложение на информация, събрана от 

различни източници, включително съществуващи документи, предоставящи 

информация за проблема с респирабилния кристален силициев диоксид, правна 

документация и експертни становища на хора, трудово ангажирани в този 

бранш. 

 

 Няма как този кратък документ да обхване изчерпателно всички споменати 

въпроси, нито пък да обхване изчерпателно и подробно всички области, при 

които се обръща внимание на респирабилния кристален силициев диоксид на 

работното място. На потребителите, клиентите, работниците и читателите се 

препоръчва да се посъветват със здравните професионалисти както и с други 

специалисти във връзка с всички въпроси, свързани с контрола на 

респирабилния кристален силициев диоксид за всяко конкретно работно място.  
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Част 1: Най-важното за респирабилния кристален 

силициев диоксид. 

1. Въведение 

 

Кристалният силициев диоксид представлява незаменим компонент от 

материали с широк спектър от приложения в индустрията и е съществен 

компонент в много неща, използвани в ежедневието ни. Не е възможно да си 

представим къщи без тухли, хоросан или прозорци, автомобили без двигатели 

или прозорци, или живот без пътища, или други транспортни инфраструктури, 

както и неща от ежедневието, произведени от стъкло, керамика или фаянс. 

 

Вече от много години е известно, че вдишването на фин прах, част от който се 

състои от кристален силициев диоксид, може да причини увреждане на 

дробовете (силикоза). В действителност, силикозата представлява най-старото 

известно професионално заболяване на света. Въпреки това, рисковете за 

здравето, свързани с експозицията на прах от кристален силициев диоксид, 

могат да бъдат контролирани и, при използване на подходящи мерки, намалени 

или напълно елиминирани. Това е просто въпрос на оценка на риска 

и предприемане на подходящи действия. 

 

Първата част от този Наръчник за добрите практики е насочена предимно към 

работодателите. Тя е организирана така, че да им помогне да преценят дали 

здравето на техните служители, или на други лице, които се намират на 

работното място, е застрашено от експозиция на респирабилен кристален 

силициев диоксид. Тази брошура ще ги напътства в хода на процеса за оценка 

на риска и ще им дава общи насоки относно методите за контролиране на 

експозицията на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място. 

Освен това тя подчертава значението на непрекъснатото въвеждане на подобрения. 

 

В края на Част 1 е поместен терминологичен речник, който дефинира някои от 

по-сложните технически термини, използвани в този документ.  

 

Втората част на този наръчник е насочена както към работодателите, така и към 

тези, които в действителност работят с материали, съдържащи кристален 

силициев диоксид. Тя предлага подробни насоки относно методите за безопасно 

производство, третиране и използване на тези материали. 

 

1.1 Какво представлява силициевия диоксид? 

 

„Силициев диоксид“ е име, дадено на група минерали, съставени от силиций 

и кислород, двата най-широко разпространени елемента в земната кора. 

Въпреки простата си химическа формула, SiO2, силициевият диоксид 

съществува под много различни форми. Силициевият диоксид обикновено се 

открива в кристално състояние, но се среща и в аморфно (некристално) 

състояние. Кристалният силициев диоксид е твърд, химически инертен и има 

висока точка на топене. Това са ценни качества за различните промишлени 

приложения. 
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Този Наръчник за добрите практики обхваща само три от различните форми на 

кристалния силициев диоксид, т.е. минералите кварц, кристобалит и тридимит. 

Той не обхваща аморфния силициев диоксид, стопения силициев диоксид или 

други силикатни минерали. За кварца, кристобалита и тридимита често се 

говори като за видове „свободен“ кристален силициев диоксид, тъй като 

кристалният силициев диоксид не участва в химическо съединение. 

 

Кварцът несъмнено е най-често срещаната форма на кристален силициев 

диоксид. Той представлява втория най-често срещан минерал от земната 

повърхност и се открива в почти всички видове скала, т.е. вулканична, 

метаморфна и утаечна. Поради изобилието си, кварцът присъства при почти 

всички минни операции. Независимо от вида на индустриалната дейност, 

респирабилният кристален силициев диоксид присъства в средата. 

 

Кристобалитът и тридимитът не се срещат в големи количества в природата. 

Въпреки това, те се откриват при някои вулканични скали. В индустрията, 

кристобалитът се получава и когато кварцът се загрява (до стойности на 

температурата над 1 400°C), например, при производството и употребата на 

огнеупорни материали. Кристобалитът се формира и когато аморфен силициев 

диоксид или стъклен силициев диоксид се нагряват при високи температурни 

стойности. 

 

1.2 Респирабилен кристален силициев диоксид 

 

Прахът не е един и същ! Всеки вид прах е съставен от различни по размер 

частици, често наричани фракции на праха. При вдишване на прах, мястото на 

отлагане в дихателната система на човек до голяма степен зависи от размера на 

частиците, които присъстват в праха. 

 

Праховите фракции, които са основен обект на внимание, са три: инхалабилни, 

торакални и респирабилни прахови фракции, дефинирани в Европейски 

стандарт EN481. Информация за този стандарт е поместена в раздел 3.1. 

В случая на кристалния силициев диоксид, от значение е респирабилната 

фракция прах, поради нейното въздействие върху здравето. 

 

Респирабилният прах може да проникне дълбоко в дробовете. Естествените 

защитни механизми на тялото могат да елиминират голяма част от вдишания 

респирабилен прах. Въпреки това, в случай на продължителна експозиция на 

прекомерни нива на прах, става трудно да се изчисти респирабилния прах от 

дробовете и натрупването на прах може, в дългосрочен план, да доведе до 

необратимо въздействие върху здравето. Поради факта, че въздействието на 

кристалния силициев диоксид върху здравето е свързано с респирабилната 

прахова фракция, Наръчникът за добрите практики ще постави акцент върху 

контрола върху респирабилния кристален силициев диоксид. 
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1.3 Експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид на 

работното място 

 

Професионалната експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид 

може да се случи на всяко работно място, където във въздуха се отделя прах със 

съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

 

Частиците на респирабилния прах са толкова малки, че не могат да се видят 

с невъоръжено око. Веднъж попаднал във въздуха, респирабилният прах се 

задържа там много дълго преди да се слегне. Еднократното попадане на прах 

във въздуха на работното място може да доведе до сериозна професионална 

експозиция. В действителност, в ситуации, при които се наблюдава постоянно 

раздвижване на въздуха и няма достъп на чист околен въздух, респирабилният 

прах може да остане във въздуха на работното място в продължение на дни. 

 

Експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място 

може да се наблюдава в много индустрии, включително при работа в кариери 

и  мини, обработка на минерали (напр., изсушаване, шлифоване, опаковане 

в чували и обработване), работа с плочи, раздробяване на камъни и обогатяване 

на руда, работа в леярна, производство на тухли и керемиди, някои процеси за 

огнеупорно закаляване, строителна работа, включително работа с камък, бетон, 

тухли и някои изолационни плоскости, строителство на тунели, реставрация на 

сгради, и в грънчарската и керамичната индустрии. 
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2. Силициев диоксид и индустрия за силициев диоксид 

2.1 Къде се среща силициевия диоксид 

 

Кристалният силициев диоксид, под формата на минерален кварц, се открива 

в много различни материали – като пясъчникът е съставен почти изцяло от 

кварц. Срещат се и други форми на силициев диоксид, но те са от маловажно 

значение за работното място. Поместената по-долу таблица представя 

обичайните нива на „свободен“ кристален силициев диоксид в различни 

минерални източници, като трябва да се отбележи, че се наблюдава вариация 

спрямо тези цифри. 

 

 

Минерални източници Процент на кристалния силициев диоксид  

Глина на топки 5 – 50% 

Базалт До 5% 

Естествен диатомит 5 – 30% 

Долерит До 15% 

Кремък Над 90% 

Гранит До 30% 

Едрозърнест пясъчник Над 80% 

Железни руди 7 – 15% 

Варовик Обикновено под 1% 

Кварцит Над 95% 

Пясък Над 90% 

Пясъчник Над 90% 

Глинести лиски 40 – 60% 

Шисти До 40% 

Източник: Брошура на HSE, Контрол върху респирабилния 

кристален силициев диоксид в кариерите. 

 

2.2 Дейности, при които се използват материали, съдържащи кристален 

силициев диоксид. 

 

Агрегати 

 

Агрегатите представляват гранулиран материал, който се използва в строителството. 

Близо 3 милиарда тона агрегати се произвеждат и използват ежегодно в Европа. 

Въпреки това, повечето от производителите в този сектор са малки и средни 

предприятия. Типичният малък обект осигурява пряка заетост за 7 до 10 лица. 

Индустрията с агрегати обхваща около 25 000 обекта за добив, разположени на 

цялата територия на Европа, с 250 000 служители в ЕС. 
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Най-често срещаните естествени агрегати са пясъкът, чакълът и натрошените 

камъни, с богато разнообразие в съдържанието на свободен силициев диоксид 

(от 0% до 100%). В зависимост от индивидуалните оценки на риска, които 

следва да бъдат направени съгласно настоящото споразумение, само залежите 

с високо съдържание на силициев диоксид са уместни. Но дори и в тези случаи, 

рискът от експозиция на работниците на респирабилен кварцов прах 

обикновено е нисък. Агрегатите, произвеждани от скали, съдържащи малък 

процент силициев диоксид, в преобладаващата си част оказват пренебрежимо 

слабо въздействие върху здравето на работниците, без да се пренебрегва 

възможността за изключения при индивидуалната оценка на риска. 

 

Керамична индустрия 

 

Керамичната индустрия използва силициевия диоксид предимно като 

структурна съставка на глинените тела и като основен съставен елемент на 

керамичните глазури. Основните керамични продукти, които съдържат 

силициев диоксид включват трапезни и декоративни съдове, санитарен фаянс, 

стенни и подови плочки, тухли и керемиди, огнеупорни тухли и др. 

Около 2 000 компании в ЕС произвеждат керамика. По приблизителна оценка, 

броят на служителите, ангажирани в сектора на керамичната индустрия в ЕС 

е около 234 000 души. Керамичната индустрия присъства на практика във 

всички държави-членки на ЕС. 

 

Леярни 

 

Продуктите на леярската индустрия са железни, стоманени или нежелезни 

метални отливки, произвеждани чрез отливане на разтопен метал в леярски 

форми, които обикновено, изцяло или частично, са изградени от споен пясък от 

силициев диоксид. Леярската индустрия е важен доставчик за автомобилната 

промишленост, машиностроенето и други отрасли. Тя е отрасъл, съставен 

предимно от малки и средни предприятия: в държавите-членки на ЕС има 

приблизително 4 000 леярни с 300 000 служители. 

 

Стъкларска индустрия 

 

Силициевият диоксид представлява основният оксид, участващ в състава на 

стъклото и следователно пясъкът от силициевия диоксид е основният съставен 

елемент на всички видове стъкло. Основните стъклени продукти включват 

опаковъчно стъкло (бутилки, буркани и т.н.), плоски стъкла (за сгради, 

огледала, автомобили и др.), битова стъклария (сервизи и прибори за маса: чаши 

за пиене, купи; украса и др.), стъклени влакна (като подсилващ, изолационен 

материал) и специални стъкла (за телевизори, за лабораторни цели, за оптични 

приложения и др.). 

Над 1 000 компании в ЕС произвеждат стъкло. Стъкларската индустрия 

е представена във всички европейски държави и създава заетост за над 

230 000 души на територията на ЕС. 

След стопяване на суровината, кристалният силициев диоксид вече не 

присъства в производствения цикъл. Стъклото е аморфен материал. 
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Индустрии с индустриални минерали и металоносни минерали  
 

Индустриални минерали: 

 

Голям брой продукти от индустриални минерали съдържат в състава си 

силициев диоксид. Силициевият диоксид обикновено се открива в кристално 

състояние, но се среща и в аморфно (некристално) състояние. Кристалният 

силициев диоксид е твърд, химически инертен и има висока точка на топене. 

Това са ценни качества за различните промишлени приложения, особено за 

стъкларската, леярската, строителната, керамичната и химическата 

промишленост. Всяка година в Европа се добиват 145 милиона тона 

индустриални минерали (например бентонит, борат, калциев карбонат, 

диатомит, фелдшпат, гипс, каолин и пластична глина, талк и др.). Въпреки че 

това не важи за всички, индустриалните минерали могат да съдържат различни 

количества кристален силициев диоксид.  

Тези индустриални минерали се произвеждат от 300 компании или групировки, 

опериращи близо 810 мини и кариери и 830 завода в 18 държави-членки на ЕС, 

както и в Швейцария, Норвегия, Турция, България, Румъния и Хърватска. 

Индустрията на индустриалните минерали осигурява заетост за близо 

100 000 души в ЕС.  

 

Метални руди: 

 

На територията на ЕС се добиват множество метални руди, като за някои от тях, 

например, живак, сребро, олово, волфрам, цинк, хром, мед, желязо, злато, 

кобалт, боксит, антимон, манган, никел и титан, ЕС представлява сравнително 

голям производител. В някои случаи, европейските производители се нареждат 

сред първите десет производители в света. 

Метални руди се произвеждат в 12 държави-членки на ЕС, както и в Норвегия, 

Турция, България, Румъния, Косово и Сърбия. В ЕС, този дял от минната 

и минерало-добивна промишленост осигурява пряка заетост на близо 

23 000 души.  

Въпреки че това не важи за всички, металните руди могат да съдържат различни 

количества кристален силициев диоксид.  

 

Циментова промишленост 

 

Циментът е прахообразен материал, който се използва основно като свързващо 

вещество при производството на бетон. Производството му преминава през 

няколко етапа, които по същество се състоят от следните две основни фази:  

- производство на полуготов продукт, така нареченият „клинкер“, който се 

получава чрез калциране във високотемпературна пещ (1 450°C) на „суровата 

смес“, съставена от глина, варовик и няколко допълнителни вещества. 

- производство на цимент като готов продукт, който се получава чрез 

хомогенизация на фино стрития клинкер и калциев сулфат (гипс) с или без – 

в зависимост от вида на цимента – един или повече допълнителни компонента: 

шлака, летлива пепел, позолан, варовик и др.  
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През 2004 г. производството на цимент в ЕС в настоящия формат от 

25 държави-членки е достигнало 233 милиона тона, около 11% от общото 

световно производство (2,1 милиарда тона).  

На територията на ЕС има приблизително 340 производствени предприятия. 

Четири от петте най-големи компании за цимент в света са европейски. 

Циментовата промишленост осигурява заетост на близо 55 000 души в ЕС. 

 

Минерална вата 

 

Минералната вата притежава уникални свойства, като съчетава устойчивост на 

високи температури с дълготрайна стабилност. Тя се произвежда от разтопено 

стъкло, вулканична скала или шлака, които се предат в нишкоподобна 

структура, която създава комбинация от термални, огнеупорни и акустични 

качества, които са от съществено значение за топлинната и звукова изолация, 

както и за противопожарната защита на жилищни и търговски сгради или 

промишлени обекти. 

Тези качества произхождат от нейната структура – плоскост от влакна, която не 

позволява движението на въздух – и от химическия й състав.  

Производителите на изолация непрестанно работят върху развитието на своите 

производствени технологии, за да отговорят на нарастващото безпокойство на 

обществото по отношение на защитата на околната среда, което води до 

подобряване на стандартите и предписанията за използването на изолационни 

материали. 

От минералните вати единствено стъклената вата предизвиква безпокойство във 

връзка с кристалния силициев диоксид, тъй като при производството на 

стъклена вата, за разлика от производството на каменна вата, се използва пясък. 

След стопяването на суровината за стъклена вата, кристалният силициев 

диоксид вече не присъства в производствения цикъл, тъй като той се превръща 

в аморфен материал.  

Производството на минерална вата е представено във всички европейски 

държави и осигурява заетост на повече от 20 000 души на територията на ЕС.  

 

Производство на естествен камък 

 

Формованият камък съществува в природата като строителен материал, който 

е почти готов за употреба. Малцина от нас, обаче, осъзнават, че са необходими 

милиони години, за да достигне този материал до състоянието, в което може 

лесно да се произвежда и обработва. 

Индустрията се състои само от малки и средни предприятия, включващи между 

5 и 100 служители, и е доставчик от съществено значение за строителната 

индустрия. В ЕС съществуват над 40 000 компании, които осигуряват заетост на 

близо 420 000 души. Работата с естествени камъни не обхваща само добива на 

камък в кариерите, тъй като много по-важни са обработката на камъните 

и тяхното приложение. Възобновяването и високотехнологичните приложения 

налагат необходимостта от квалифицирано образование и обучение, което 

започва от служителите, работещи пряко с камъка, и стига до инженерите, 

разработващи съвременните технологии.  
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Хоросанова промишленост 

 

Хоросанът представлява смес от агрегати, обикновено с големина на частиците 

по-малка от 4 мм (понякога по-малка от 8 мм, например, хоросан за специални 

декоративни приложения или хоросан за подови замазки) и едно или повече 

свързващи вещества, и евентуално адитиви и/или добавъчни смеси. 

Хоросанът с неорганични свързващи вещества съдържа допълнително и вода. 

Приложението и употребата на хоросан не се ограничава до строителството. 

Ролята на хоросана за подови замазки нараства прогресивно. Съществуват 

редица специални видове хоросан, които се използват за ремонт на бетонови 

елементи, за слепването на плочки, за покриви, за фиксиране на анкерни 

болтове и за много други приложения. 

В допълнение, композитните системи за външна топлоизолация (ETICS) също 

са продукт на хоросановата индустрия, която играе важна роля 

в енергоспестяващите мерки. Над 1 300 компании в ЕС произвеждат хоросан. 

В хоросановата индустрия на територията на ЕС са ангажирани над 

34 400 служители. 

 

Индустрия за предварително отлят бетон 

 

Предварително отлетия бетон представлява фабрично произведен строителен 

материал, който се използва широко по целия свят и се предлага във всякакви 

размери и под всякакви форми, от много малки блокчета за улична настилка до 

над 50-метрови елементи за изграждане на мостове. 

Процесът на производство се състои от смесването в различни пропорции на 

цимент, агрегати, вода, адитиви и смеси, изливането им във форми и оставянето 

им да се втвърдят. Продуктите се доставят на пазара във втвърдено състояние 

без прах. Генерирането на прах може да се получи най-вече при работата със 

суровини и при следпроизводствената механична обработка. 

Индустрията е съставена от малки до средни предприятия, разпръснати из цяла 

Европа. Приблизителните стойности за ЕС са следните: 10 000 производствени 

единици, 250 000 работници и 300 до 400 милиона тона продукция. 
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3. Респирабилен кристален силициев диоксид и неговото 

отражение върху здравето 

3.1 Респирабилен кристален силициев диоксид 

 

По отношение на праха, фракциите, които са основен обект на внимание, са три: 

инхалабилни, торакални и респирабилни прахови фракции. Въпреки това, 

за кристалния силициев диоксид респирабилната прахова фракция е най-важна, 

поради риска от въздействие върху здравето на хората. 

 

Също така е съществено да се отбележи, че пределно допустимите стойности за 

експозиция на силициев диоксид на работно място са приложими за 

респирабилната прахова фракция. Тази прахова фракция отговаря на процента 

от замърсителя на въздуха, който прониква до алвеоларната (газообменната) 

зона на белите дробове. Тази фракция обикновено представлява 10 до 20% от 

инхалабилната прахова фракция, но този процент може да варира значително. 

 

Следващата диаграма обяснява разликата между различните прахови фракции: 

 

 
Източник: Дихотомен модел на спектъра на аерозолните фракции според Görner P. и Fabriès J.F. 
 

 

Горната илюстрация показва различните отдели на белите дробове. Ларинксът 

(споменат в поместената по-горе диаграма) се намира между фаринкса (горната 

част на дихателните пътища) и трахеята (дихателната тръба). Алвеоларната част 

на белите дробове е изградена от около 300 милиона алвеоли, или въздушни 

торбички. 
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Диаграма, показваща различните отдели на белите дробове. 
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Европейският комитет по стандартизация (CEN) и Международната 

организация за стандартизация (ISO) са договорили стандартизирани 

обозначения за вземането на проби от прахове или аерозоли от работното място 

във връзка с опазването на здравето (EN 481, ISO 7708). 

 

Тези обозначения представляват целевите спецификации за инструментите, 

използвани за оценка на потенциалното въздействие върху здравето от 

вдишването на аерозоли. 

 

Следващата фигура илюстрира обозначенията при вземане на проби:  

 

 

 
Обозначенията за инхалабилната, торакалната и респирабилната фракция са 

показани като проценти от общите въздушни частици, от EN 481. 

 

 

Графиката показва вероятността дадена частица с конкретен аеродинамичен 

диаметър да проникне до различни части от дихателната система на човека.  

 

Например, съгласно обозначението за респирабилната фракция, съществува 

50% риск (или вероятност от 0,5) частица с аеродинамичен диаметър 4 µm да 

проникне до алвеоларната зона на белите дробове. Подобно на това, съществува 

30% риск (или вероятност от 0,3) частица с аеродинамичен диаметър 5 µm да 

проникне до тази зона на белите дробове. 
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Следващата таблица показва числените стойности на обозначенията в проценти. 

 

 

Като процент от общите въздушни частици 

Аеродинамичен 
диаметър 

µm 

Обозначение за 
инхалабилната 

фракция 

% 

Обозначение за 
торакалната 
фракция 

% 

Обозначение 

за респирабилната 
фракция 

% 

0 100 100 100 

1 97,1 97,1 97,1 

2 94,3 94,3 91,4 

3 91,7 91,7 73,9 

4 89,3 89,0 50,0 

5 87,0 85,4 30,0 

    

6 84,9 80,5 16,8 

7 82,9 74,2 9,0 

8 80,9 66,6 4,8 

9 79,1 58,3 2,5 

10 77,4 50,0 1,3 

    

11 75,8 42,1 0,7 

12 74,3 34,9 0,4 

13 72,9 28,6 0,2 

14 71,6 23,2 0,2 

15 70,3 18,7 0,1 

    

16 69,1 15,0 0 

18 67,0 9,5  

20 65,1 5,9  

25 61,2 1,8  

30 58,3 0,6  

    

35 56,1 0,2  

40 54,5 0,1  

50 52,5 0  

60 51,4   

80 50,4   

100 50,1   

 
Източник: EN 481. Числени стойности на обозначенията, като проценти 

от общите въздушни частици. 
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3.2 Отражение върху здравето на респирабилния кристален силициев диоксид 

 

Хората рядко са изложени на чист кристален силициев диоксид на работното си 

място. Прахът, който дишат на работното си място обикновено се състои от 

смесица от кристален силициев диоксид и други материали.  

 

Реакцията на даден човек най-вероятно ще зависи от: 

- характера (напр., размера на частиците и химическия състав на 

повърхността) на праха и съдържанието на кристален силициев 

диоксид в него 

- големината на праховите частици 

- степента и характера на личното излагане (продължителност, честота 

и интензивност, които могат да бъдат повлияни от методите на 

работа) 

- личните физиологични характеристики 

- навиците за пушене 

 

Силикоза 

 

Силикозата е широко позната опасност за здравето, която в исторически аспект 

се свързва с вдишването на прах, съдържащ силициев диоксид (Fubini, 1998 г.). 

 

Силикозата е един от най-често срещаните видове пневмокониоза. 

Тя представлява възлеста прогресивна фиброза, причинена от отлагането 

в белите дробове на фини респирабилни частици кристален силициев диоксид. 

В резултат се образува съединителна тъкан в най-крайните части на белите 

дробове, които могат да доведат до затруднения при дишане и, в някои случаи, 

до смърт. По-големите (не-респирабилни) частици е по-вероятно да се слегнат 

в главните въздушни пътища на дихателната система, където могат да бъдат 

изчистени от действието на слузта (HSE, 1998 г.). 

 

Силикозата е една от най-старите известни професионални заболявания и се 

предизвиква от вдишването на респирабилен кристален силициев диоксид 

(Stacey P., 2005 г.). 

Тежестта на силикозата може да варира в широки граници, от „проста силикоза“ 

до „прогресивна тежка фиброза“. Като цяло, в литературата се описват три вида 

силикоза (EUR 14768; INRS, 1997 г.): 

 

- Острата силикоза се получава в резултат от изключително висока 

експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид за сравнително 

кратък период (в рамките на 5 години). Състоянието предизвиква бързо 

прогресиращ задух и смърт, обикновено в рамките на месеци от началото 

на болестта 

- Ускорената силикоза може да се развие в рамките на 5 до 10 години 

експозиция на високи нива на респирабилен кристален силициев диоксид 

- Хроничната силикоза често се описва като следствие от експозицията на 

по-ниски нива на респирабилен кристален силициев диоксид, 

в продължение на по-дълго време (с продължителност на експозицията 

над 10 години) 
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Бъдещите случаи на силикоза могат да бъдат намалени чрез изпълнение на 

подходящи мерки за намаляване на експозицията на прах, съдържащ силициев 

диоксид. Подобни мерки включват подобряване на практиките на работа, 

контролни техники, респираторни маски и програми за обучение. 

 

 

Силициевият диоксид и рискът от рак 

 

През 1997 г. работна група на Международната агенция за изследване на рака 

(IARC), която няма регулаторни правомощия в рамките на Европейския съюз, 

но има правомощия в областта на изследването на рака, след като извършва 

преглед на литературата, достига до заключението, че вдишаният респирабилен 

кристален силициев диоксид от професионални източници е канцерогенен за 

хората.  

 

В своето заключение работната група на IARC посочва, че канцерогеността не 

е открита при всички изследвани индустриални обстоятелства и може да зависи 

от характеристики, присъщи на кристалния силициев диоксид, или от външни 

фактори, които оказват влияние върху биологичната му активност. 

 

Препоръка (Обобщен док 94 окончателен) от Научният комитет за пределно 

допустими граници на експозиция на химични агенти при работа (SCOEL) към 

Европейската комисия е приета през м. юни 2003 г. Основните заключения са 

следните: 

 

Основната последица при хората от вдишването на прах, съдържащ 

респирабилен силициев диоксид, е силикоза. Налице е достатъчно информация, 

за да се направи заключението, че относителният риск от рак на белия дроб 

е завишен при хората със силикоза (и очевидно не е завишен при работници, 

които не са изложени на прах със съдържание на силициев диоксид 

в кариерите и в керамичната индустрия). Следователно при предотвратяване 

на появата на силикоза се намалява и риска от рак. Тъй като не може да се 

определи точен праг на развиване на болестта силикоза, всяко намаляване на 

експозицията ще намали риска от силикоза. 

 

 

Други видове въздействие върху здравето 

 

В научната литература има публикации за възможната връзка между 

експозицията на силициев диоксид и склеродермията (автоимунно заболяване) 

и увеличен риск от заболяване на бъбреците. Допълнителна информация по 

въпросите за връзката между експозицията на силициев диоксид 

и въздействията върху здравето можете да откриете в специализираната 

литература (Fubini, 1998 г.). 
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4. Управление на риска – какво трябва да се направи? 

 

Целта на този раздел е да се посъветва читателя относно това кога и как да 

прилага съветите, предложени в този Наръчник за добрите практики, за своите 

конкретни обстоятелства.  

 

Използвайки опростения формат на въпроси и отговори, той ще представи 

основните техники за управление на риска, които следва да се прилагат 

в работни ситуации, където хората може да са изложени на респирабилен 

кристален силициев диоксид.  

 

 
 

Предлагат се насоки относно:  

 
 

Оценка 

 

Как да прецените дали съществува значителен 

риск от експозиция на респирабилен кристален 

силициев диоксид. 

 

 
 

Контрол 

 

Как да решите какъв вид мерки за контрол 

и превенция следва да се приведат в действие, за да 

се въздейства върху установените рискове – т.е. да 

се елиминират, или намалят до приемливо ниво. 

 

 
 

Мониторинг 

 

Как да осъществявате мониторинг върху 

ефективността на прилаганите мерки за контрол. 

Как да осъществявате мониторинг върху 

здравето на работниците. 

 

 
 

Образование 

 

Каква информация, какъв инструктаж и какво 

обучение трябва да осигурите на служителите 

и работниците, за да ги запознаете с рисковете, 

на които може да са изложени. 

 

 

Процесите за управление на риска – оценка, контрол, мониторинг 

и образование – формират основата на цялото европейско законодателство 

за опазване на здравето и гарантиране на безопасността. 

Предоставените на следващите страници насоки ще помогнат на 

читателя да вземе решение до каква степен този Наръчник за добрите 

практики се отнася до неговите обстоятелства.  
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Въпрос 1:  Как да определя дали хората са изложени на респирабилен 

кристален силициев диоксид на моето работно място? 
 

Отговор: Респирабилният кристален силициев диоксид навлиза в тялото 

при вдишване на прах със съдържание на кристален силициев 

диоксид. Когато големината на частиците на прахът е достатъчно 

малка (дотолкова, че частиците да подлежат на вдишване), прахът 

попада дълбоко в белите дробове. Това е моментът, в който 

респирабилният кристален силициев диоксид може да окаже 

отражение върху здравето. Професионалната експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид може да се получи на 

всяко работно място, където във въздуха се отделя прах, 

съдържащ в състава си респирабилен кристален силициев 

диоксид. Експозиция на респирабилен кристален силициев 

диоксид на работното място се наблюдава в редица индустрии. 
 

Използвайте опростената алгоритмична диаграма, поместена по-

долу, за да направите първоначална оценка за определяне дали 

съществува значителен риск от експозиция на респирабилен 

кристален силициев диоксид. Евентуалното присъствие на фини 

частици от кристален силициев диоксид означава, че може да 

съществува риск. Ако не съществува предвидим риск, тогава не се 

налага да предприемате никакви конкретни мерки. Въпреки това 

трябва винаги да спазвате общите принципи за превенция.  
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Фигура:  Процедура за първоначална оценка.  

Не 

1. Промяна в: 
� процесите 
� законодателството 
� използваните материали 
 

2. Наличие на нова 
технология технология 

 

3. Резултати от 
� мониторинга върху 
личната експозиция 

� Програмата за здравен 

надзор 

Налице ли  
е рутинно присъствие 
на кристален силициев 
диоксид в материалите, 
използвани във вашия 
процес, или същият се 

генерира? 

Присъстват ли  
фини частици в състава на 
някои от материалите, 
използвани във вашия 

процес, или те  
се генерират?  

 

Проведете оценка на 
личната експозиция на 
респирабилен кристален 

силициев диоксид 
и документирайте 
констатациите.  

Преминете към въпрос 2 

Прилагайте 
общите 

принципи за 
превенция, 
включително 
непрекъснат 
преглед. 

Прилагайте 
общите 

принципи за 
превенция, 
включително 
непрекъснат 
преглед. 

Да/Не зная 

Да/Не зная 

Не 
 

Непрекъснат 
преглед 

Непрекъснат 
преглед 

Виж таблицата: Процеси, 
генериращи фини 

частици (приложение 2). 

За примери 
направете справка 
с таблицата в глава 

2.1 (Част 1) 
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Следващата таблица, взета от минната/каменоломната индустрия, служи 

за пример и може да бъде полезна за оценката дали процесите на вашето 

конкретно работно място причиняват генериране на фини частици, които, 

при попадането си във въздуха, могат да доведат до лична експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид.  

 
Таблица: Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до 
експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид: 
 

МИННИ/КАМЕНОЛОМНИ 
ПРОЦЕСИ 

Къде могат да се образуват фини частици? 

(Списъкът не е изчерпателен) 

ПРАХООТВЕЖДАНЕ  

(Мини и кариери) 

• Прах, носен от вятъра 

• Взривяване 

• Отпаряне/изгребване с булдозер 

• Движение на превозни средства 

• Пренос чрез транспортна лента 

• Товарене и разтоварване 

• Пробиване 

 

РАЗДРОБЯВАНЕ и СМИЛАНЕ  • Всички сухи процеси 

• Нисък риск при мокри процеси за смилане 

ИЗМИВАНЕ 

ХИМИЧЕСКА ОБРАБОТКА 

ОТДЕЛЯНЕ 

Нисък риск от отделяне на прах във въздуха 

ИЗСУШАВАНЕ 
И КАЛЦИНИРАНЕ  

Всички процеси за изсушаване и калциниране 

СУХО ПРЕСЯВАНЕ  

СУХО СТРИВАНЕ 

• Всички сухи процеси за пресяване 

• Всички сухи процеси за стриване 

ПАКЕТИРАНЕ • Пакетиране в чували 

• Палетизиране 

• Движение на превозни средства 

СКЛАДИРАНЕ • Носен от вятъра прах от складирани материали 

• Движение на превозни средства в близост 
до складирани материали 

ТОВАРЕНЕ и 
ТРАНСПОРТИРАНЕ 

• Натоварване на превозни средства 
(свободно падане на материали) 

• Движение на превозни средства 

• Пренос чрез транспортна лента 

ПОДДРЪЖКА Дейности, изискващи разглабяне/отваряне/достъп до 
оборудване, или влизане в упоменати по-горе зони 
с прашни процеси. 

ПОЧИСТВАНЕ Дейности за почистване, които включват влизане 
в посочени по-горе зони с прашни процеси и/или 
такива, при които се използва суха четка или въздух 
под налягане. 

 
Други примери са представени в приложение 2. 
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Въпрос 2:  Как да проведа оценка на личната експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид?  
 

Отговор: Използвайте опростената алгоритмична диаграма, поместена по-

долу, за да изпълните своята оценка на нивата на лична експозиция. Добра идея 

е на този етап да си водите подробни бележки относно мерките за контрол на 

запрашаването, които вече се прилагат на работното място. Тази информация 

ще ви е нужна по-късно, за да прецените дали изпълнявате общите принципи за 

превенция.  

 

 
 

Фигура: Оценка на нивата на лична експозиция на респирабилен 

кристален силициев диоксид. 

1 Промяна в: 
�   процесите 
�   законодателството 
�   използваните материали 

 

2 Наличие на нова технология 
 

3 Резултати от: 
�   мониторинга върху  
     личната експозиция 
�   програмата за  
      здравен надзор 

 

Метод 
съгласно 
норма на ЕС: 
EN 689 
 

Установете кои вещества и процеси 
на работното място могат да 

доведат до генериране на носен 
от въздуха респирабилен 

кварцов прах 
 

Установете кои работници 
може да са изложени на 
експозиция, на кои места 
и при какви обстоятелства 
се получава тази експозиция 

Установете честотата 
и продължителността 
на експозицията на 

всяко лице 
 

Определете 
съществуващите мерки 

за контрол 
 

Непрекъснат 
преглед 

 

Извършете мониторинг на 
личната експозиция 

Съпоставете резултатите 
с приложимите пределно 
допустими стойности за 

експозицията 

 

Непрекъснат 
преглед 

 

Преминете към въпрос 3 
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Мониторинг върху личната експозиция 

 

Единственият начин да се сдобиете с цифрово изражение на количеството 

респирабилен кристален силициев диоксид, който присъства в атмосферата на 

работното място, е да вземете проби от въздуха и да анализирате събрания прах. 

Оценката на експозицията на работното място представлява процес на 

измерване или оценка на интензивността, честотата и продължителността на 

човешкия контакт с подобни замърсители. 

 

Два са видовете измервания, които се използват най-често: 

- лично; 

- статично. 

Двата вида измервания могат да се използват съвместно, тъй като се допълват. 

От експертите, определени от представителите на работодателите 

и служителите, зависи да изберат най-адекватните решения, като съблюдават 

националните и европейските разпоредби. 

 

Общи изисквания за наблюдение на съдържанието на прах (взети от европейски 

норми EN 689 и EN 1232) са представени в „Протокол за наблюдение на 

съдържанието на прах“, Приложение 2 от Споразумението за здравословни 

условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване 

на кристален силициев диоксид и съдържащите го продукти. Производителите 

и крайните потребители на продукти и суровини, съдържащи кристален силициев 

диоксид, се насърчават да възприемат този протокол. 

 

Съвети относно организирането на програма за наблюдение на съдържанието на 

прах могат да бъдат търсени от компетентен хигиенист – специалист по 

почистването на работната среда. 

 

Пределно допустими граници на експозиция на химични агенти при работа 

 

Пределно допустимата граница на експозицията на работното място 

представлява максималната концентрация на замърсител на въздуха, за единица 

време, на който даден работник може да бъде изложен, което се измерва спрямо 

конкретен референтен период, обикновено осем часа. 

 

Към момента съществуват много различни видове пределно допустими граници 

на експозицията на работното място, определени от отделни държави-членки на 

Европейския съюз (виж приложението). Тези пределно допустими граници се 

различават помежду си и, освен това, не се поддават на пряко сравнение.  

 

В момента на равнище ЕС липсва пределно допустима граница на експозиция 

на кварцов прах при работа. 
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Въпрос 3:  Изпълних оценка на експозицията, но не съм сигурен как да 

тълкувам резултатите. Какво трябва да направя сега? 
 

Отговор: Трябва да направите сравнение между резултатите от вашата 

оценка и пределно допустимата граница на експозицията на 

респирабилен кристален силициев диоксид на работното място, 

която е приложима за вашата страна, и трябва да проверите дали 

спазвате общите принципи за превенция.  
 

Може да се наложи да въведете допълнителни мерки за контрол 

(следвайки общите принципи за превенция), за да елиминирате, 

или намалите, експозицията на респирабилен кристален силициев 

диоксид до ниво, при което спазвате приложимата пределно 

допустима граница на експозицията на работното място.  
 

Във всеки случай, ще трябва да осигурите обучение за 

работниците си относно рисковете за тяхното здраве, които могат 

да възникнат вследствие на експозицията на респирабилен 

кристален силициев диоксид и относно използването на 

наличните мерки за контрол. 
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Следващата алгоритмична диаграма ще ви напътства в хода 

на процеса. 

 

 

Фигура: Опростена алгоритмична диаграма за вземане на решения за контрол върху 

експозицията на респирабилен кристален силициев диоксид. 

 

 

Становище 2:Вашите 
мерки за контрол 
вече отговарят на 
изискванията за 
обща превенция.  

 

И двете 
становища ли са 
в сила за вашите 
обстоятелства? 

Вече изпълнявате 
препоръките за 
добрите практики 

Осигурете 
информация, 
инструктаж 

и обучение на 
работниците, Целеви 
формуляр 2.1.19. 

 

Редовно 
преглеждайте 

своята оценка на 
експозицията –––– 
върнете се към 

въпрос 1 

Приложете 
допълнителни 

мерки за контрол 
върху праха въз 

основа на 
насоките, 

предоставени 
в упътванията 

от Част 2 

Наръчник за 
добрите практики: 

изберете 
приложимия 

 целеви 
формуляр 

Приложете общите 
принципи за 
превенция, 
включително 
информация, 
инструктаж и 
обучение 

 

Редовно 
преглеждайте 

своята оценка на 
експозицията –––– 
върнете се към 

въпрос 2 

 

Да 
 

 Не 
 

Становище 1: Резултатите 
от оценката сочат, че няма 
потенциална опасност 
нивата на личната 

експозиция да надвишат 
националната пределно 
допустима граница на 

експозицията на 
работното място. 

 

Наръчник за 
добрите практики: 
Целеви формуляр 

2.1.19. относно 
обучението 

и информацията 
Наръчник за 

добрите практики: 
Целеви формуляр 

2.1.19. относно 
обучението 

и информацията  
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Общи принципи за превенция 

 

При разработването на този Наръчник за добрите практики, авторите са се 

придържали към стратегията за превенция, която е описана в Директива на 

Съвета 89/391/ЕИО и нейната реализация в националните законодателства.  

 

Девет принципа за превенция са описани, които следва да се разглеждат при 

спазване на следната йерархия на мерките за превенция: 

 

- избягване на рискове 
- оценяване на рисковете, които не могат да бъдат избегнати 

- борба с рисковете при източника им 

- адаптиране на работата към човека 

- адаптиране към техническия напредък 

- заменяне на опасното с безопасно или с по-малко опасно 

- изработване на съгласувана цялостна политика за превенция 

(включително осигуряване на здравен надзор върху работниците) 

- даване на приоритет на колективните спрямо индивидуалните мерки 

за защита 

- осигуряване на подходяща информация, инструктаж и обучение за 

работниците 

 

В контекста на боравенето с кристален силициев диоксид на работното място, 

ето примери за практическо приложение на горните принципи: 

 

• Заместване: вземайки предвид икономическите, технически и научни 

критерии, заменете процес, при който се генерира прах, с процес, при който 

се генерира по-малко прах (напр., използвайте мокър вместо сух процес или 

автоматизиран вместо ръчен процес). 

• Осигуряване на контролни техники: системи за обезпрашаване 

(отстраняване на праха
1
, улавяне

2
 и задържане

3
) и техники за изолация

4
. 

• Добри практики за подреждане 

• Модел на работа: разработете процедури за безопасна работа, смяна на 

заеманата длъжност на ротационен принцип. 

• Лични предпазни средства: осигурете защитно облекло и респираторни 

маски. 

• Образование: осигурете на работниците адекватно обучение за опазване на 

здравето и безопасност на работата, информация и инструктаж, специфични 

за тяхното работно място или задание. 

 

 

                                                 
1
 напр., пръскачки за вода, пара, лека или гъста мъгла. 

2
 напр., циклони, скрубери, ръкавни филтри, електростатични прахоуловители и прахосмукачки. 

3
 напр., капсуловане 

4
 напр., командно помещение с подаване на чист въздух 

Спазването на пределно допустимите граници на експозицията на 

работното място от страна на държавите-членки е само част от процеса 

по управление на риска. Би следвало в допълнение на това винаги да 

обезпечавате спазването на общите принципи за превенция, както са 

дефинирани Директива на Съвета 89/391/ЕИО. 
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Обучение на работниците 
 

Един от целевите формуляри в Част 2 на този наръчник предлага подробни 

указания относно формата и съдържанието на обучението, което следва да бъде 

осигурено на работниците с цел осигуряване на информация относно рисковете 

за тяхното здраве, които може да възникнат от третирането и използването на 

вещества, съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

Управление на риска – резюме 
 

Следващата диаграма представя в резюмиран вид процеса на управление 

на риска, от гледната точка както на работодателя, така и на служителя, 

по отношение на контрола върху респирабилния кристален силициев диоксид. 
 

Системите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които 

дружествата прилагат, трябва да бъдат спазвани както от работодателя, така 

и от служителя. 

 

СЛУЖИТЕЛИ 
Политика за управление на 

здравето и безопасността 
 

Оценка на риска с участие от 

страна на служителите 
 

Измерване на нивата на 

експозиция 
 

Инвестиране в контролни 

техники 
 

Разработване на безопасни 

процедури за работа 
 

Информиране, 

инструктиране и обучение 

за работниците 
 

Осигуряване на лични 

предпазни средства  
 

Осигуряване на здравен 

надзор 
 

Обезпечаване на активно 

участие от страна на 

представителите на 

служителите 
 

Вземайте предвид всички 

служители, например, изпълнители 

по договор, временни работници, 

такива с договор за определен 

срок, посредници, студенти 

придобиващи трудов опит, млади 

хора и нови служители.

СЛУЖИТЕЛИ 
Участие/Сътрудничество 

с работодателя  
 

Принос в процеса на 

управление на риска 

 

Следват безопасни 

процедури на работа 

 

Посещават здравния надзор 

 

 

Присъстват на обученията 

 

 

Носят личните предпазни 

средства 

 

 

Уведомяват работодателя за 

проблемите 

 

 

КОНТРОЛ 

ВЪРХУ 

РИСКОВЕ

ТЕ 
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Терминологичен речник 
 

Аеродинамичен диаметър: диаметър на сфера с плътност 1g.cm
-3

 със същата крайна 

скорост на падане във въздуха, свързан с въпросната частица, при същите условия – 

температура, налягане и относителна влажност. 
 

Алвеоларна зона: газообменната област на белите дробове, изградена от около 

300 милиона алвеоли, или въздушни торбички. 

 

Експозиция: експозицията при вдишване се получава в резултат от присъствието на 

замърсител на въздуха в рамките на дихателната зона на даден работник. Тя се описва 

въз основа на концентрацията на замърсителя, което се установява чрез измервания на 

експозицията и за него се прилага същия референтен период, който се използва за 

пределно допустимата граница на експозицията на работното място. 
 

Епидемиология: изучаването на разпространението и причинителите на свързани със 

здравето условия и събития в различни популации и приложението на тези знания за 

контрол върху здравословните проблеми. 

 

Здравен надзор: оценка на отделния работник за установяване на състоянието на 

здравословното му състояние. 

 

Измерване: процес, който се изпълнява, за да се определи въздушната концентрация 

на дадено вещество в работната среда. 

 

Инхалабилен прах (наричан също „общ вдишан прах““““): фракцията от носения от 

въздуха материал, който попада в носа и устата при дишането и която става налична за 

отлагане навсякъде в дихателния тракт (Метод за определяне на опасните химични 

вещества и препарати (MDHS) 14/2). Стандарт EN 481 дава процента от общото 

количество въздушни частици, които могат да бъдат вдишани, в зависимост от тяхната 

големина. 
 

Лични предпазни средства: оборудване, предназначено да бъде носено или държано 

по друг начин от работника, за да го защитава срещу една или повече опасности, които 

е вероятно да застрашават неговата безопасност и здраве по време на работа, или всяко 

допълнение или аксесоар, проектирани да изпълняват тази функция. 

 

Мерки за контрол: мерки, които се прилагат за намаляване на личната експозиция на 

замърсители на работното място до приемливо ниво. 

 

Оборудване за индивидуално вземане на проба (или устройство за вземане на 

лични проби): устройство, носено от даден човек, което взема проби от въздуха от 

дихателната зона на този човек, за да се определи неговата лична експозиция на 

замърсители на въздуха. 

 

Опасност: качество, присъщо за дадена субстанция, което може да предизвика 

увреждане. 

 

Оценка на експозицията: процесът на измерване или оценка на интензивността, 

честотата и продължителността на човешкия контакт с въздушни замърсители, които 

могат да присъстват в работната среда. 

 

Пакетиране в чували: процес, при който продукти се слагат в чували (ръчно или 

автоматично). 
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Прах: разпръснато разпределение на твърди частици във въздуха, предизвикано от 

механични процеси или от раздвижване на въздуха. 

 

Превенция: процесът на елиминиране или намаляване на професионалните рискове за 

здравето и безопасността. 

 

Пределно допустими граници на експозицията на работното място: максималната 

допустима експозиция на даден работник на замърсител на въздуха, който присъства във 

въздуха на работното място. Представлява максималната концентрация на въздушен 

замърсител, за единица време, на който даден работник може да бъде изложен, което се 

измерва спрямо конкретен референтен период, обикновено осем часа. 
 

Процедура за измерване: процедура за вземане на проби и анализ на един или повече 

замърсители във въздуха на работното място. 

 

Работно място: цялото пространство, предназначено за помещаване на работни 

станции и за настаняване (където се предлага), до което работниците имат достъп 

в контекста на своята работа.  

 

Раздробяване: процес, при който груб материал се разбива (раздробява) на по-малки 

фрагменти. 

 

Респирабилна прахова фракция: фракцията от въздушен материал, която прониква 

до газообменната област на белите дробове.  
 

Риск: вероятността потенциалната опасност от увреждане да се реализира при 

условията на използване и/или експозиция. 

 

Смилане: процесите за производство на минерали, при които минералните буци се 

раздробяват до отделни зърна. Виж още „стриване“. 
 

Стандарт: документ, детайлно формулиран въз основата на консенсус, и одобрен от 

утвърдена организация за стандартизация. Този документ предлага, за обичайните 

и повтарящи се практики, правила и насоки за правилното провеждане на дейността. 
 

Статично устройство за вземане на проби: устройство за вземане на проби, 

позиционирано на точно определено място на работното място за времето на 

измерването (за разлика от устройствата, носени от човек). 

 

Стриване: процесът на производство на минерали, при който отделни минерални 

зърна се разбиват до необходимата големина на частиците, обикновено до фино 

брашно. Този процес понякога се нарича „смилане“, тъй като се осъществява 

в мелница за стриване. 
 

Торакална прахова фракция: фракция от въздушен материал, която прониква отвъд 

ларинкса. 

 

IARC: международна агенция за изследване на рака. 

 

INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. 

 

ISO: международна организация за стандартизация. 

 

HSE: изпълнителният орган на Обединеното кралство по здравето и безопасността. 
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Приложение 1: Таблица на пределно допустимите граници на експозицията на работното място (в mg/m³) –––– 
м. януари 2006 г. (предстои да бъде разширена до ЕС във формат 25 страни-членки) 

Следващата таблица показва пределно допустимите граници на експозицията на работното място (ПДГЕ) за кварц, кристобалит и тридимит, които се прилагат в европейските страни. 
�����	� �� ����� ��	���������� ���� �������� �������� 	������ �� ������������ �� ��������� ���� (� mg/m�), �� �� ������������ �� ����� 
���"#��� � ���� �������.  
 

 Име на пределно допустимите граници 
на експозицията на работното място 

Приети от Кварц Кристобалит 
(c) 

Тридимит 

Австрия Maximale Arbeitsplatz Koncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0,15 0,15 0,15 

Белгия  Ministère de l’Emploi et du Travail 0,1 0,05 0,05 

Дания Пределно допустима стойност Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Финландия Норма на експозицията на работното място Национален съвет за защита на труда 0,2 0,1 0,1 

Франция Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 или 25k/Q   

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0,1 0,05 0,05 

Германия Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -
5
 - - 

Гърция  Законодателство за минните дейности 0,1
6
 0,05 0,05 

Ирландия  Кодекс за обезпечаване на безопасност, здраве и благополучие по време 
на работа (CoP), 2002 г, 

0,05 0,05 0,05 

Италия Пределно допустима стойност Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05 

Люксембург Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0,15 0,15 0,15 

Нидерландия Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075 

Норвегия Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I Arbeidsmiljøet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Португалия Пределно допустима стойност Instituto Portuges da Qualidade, Хигиена и безопасност на работното място 0,1 0,05 0,05 

Испания Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0,1 0,05 0,05 

  2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 или 25k/Q   

              2.1) Ново предложение (освен за въгледобива) 0,1 0,05 0,05 

Швеция Yrkeshygieniska Gränsvärden Национален съвет за трудова безопасност и здраве 0,1 0,05 0,05 

Швейцария Valeur limite de Moyenne d’Exposition  0,15 0,15 0,15 

Обединено 
кралство 

Граници на експозиция на работното място Изпълнителен орган по здравето и безопасността  0,3
7
 0,3 0,3 

 

Q: процент на кварца 
K: коефициент на вредност (равен на 1) 
Източник: Адаптирано от Асоциацията на производители на промишлени минерали – Европа, Дата: 07/01/04, актуализирана версия можете да откриете на адрес: http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html  
Пределно допустимите граници на експозицията на работното място са приложими на 100 % за кварц, кристобалит или тридимит. Някои страни имат специални правила за смесен прах, напр., във Франция 
се прилага следното уравнение: Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (C = означава концентрация, ns = съдържание, различно от силициев диоксид, q = съдържание на кварц, c = съдържание на кристобалит, 
t = съдържание на тримидит), където всички променливи са в mg/m

3
. 

                                                 
5

 В Германия от 2005 г. насам няма пределно допустими граници на експозицията на работното място за кристалния силициев диоксид; като вместо тях действа система за защита на здравето на 

работниците. 
6
 Съгласно Законодателния кодекс за минното дело и Президентски указ 307/1986, пределно допустимата граница на експозицията на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място се 

изчислява по следната формула: OEL = 10/(%Q+2) където Q = % концентрация на свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция от праха 
7
 В Обединеното кралство се очаква границата на експозиция да стане 0,1 mg/m3. 
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Приложение 2 
 
Таблици на процеси, генериращи фини частици, които могат да 
доведат до експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид 

 
1. Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до експозиция на 

респирабилен кристален силициев диоксид при производството на цимент: 
 
Нивото на РКСД може да зависи от вида на използваните материали. 
Рискът от присъствието на респирабилен кристален силициев диоксид (РКСД) е нисък и се 
ограничава до първите фази от процеса на производството на цимент (добив/извличане; 
транспортиране на суровини, стриване/раздробяване, грубо смилане). В и след пещната 
система рискът е пренебрежимо малък. 
 

Производство на 
цимент 

 Къде може да се образува РКСД? 

Извличане/Добиване Прах, носен от вятъра  

Взривяване 

Отпаряне/изгребване с булдозер 

Транспортиране 
на суровини 

Движение на превозни средства (предимно затворени системи) 

Пренос чрез транспортни ленти (предимно затворени системи) 

Товарене и разтоварване (предимно затворени системи) 

 

Стриване/раздробяване Обработка на суровини: глина, пясък, варовик, диатомит 

Сурово брашно Носен от вятъра прах (предимно затворени системи) 

Поддръжка (предимно затворени системи) 

Смесване, съхранение 
и транспортиране на 
сурово брашно 

-  

Пещ - 

Транспортиране 
и съхранение 

- 

Циментова мелница - 

Пакетиране Пакетиране в чували 

Палетизиране 

Транспортиране Натоварване на превозни средства 

Движение на превозни средства 

Поддръжка Дейности, изискващи разглабяне/отваряне/достъп до оборудване, 
или влизане в упоменати по-горе зони с прашни процеси, 
включително работа с филтри. 

Рискът зависи до голяма степен от вида на материалите 
(т.е. стъпка в производствения процес) 

Почистване Дейности за почистването, които включват влизане в описани 
по-горе зони с прашни процеси 
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2. Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до експозиция на 
респирабилен кристален силициев диоксид в индустриите за производство на 
стъкло и минерална вата: 

 
 

 
Производство на стъкло 

 

 
Къде могат да се образуват фини частици кристален 

силициев диоксид? 
Съхранение на суровини 
 
 
 

Когато няма силози за съхранение 
- разпиляване от вятъра 
- товарене/разтоварване 
- пренос (транспортна лента) 

 
Подготвяне на партиди 
 
 
 

 
- смесване 
- пренос 
- почистване 

Товарене и транспортиране 
 
 
 

 
- съставки на композити 
 

Зареждане на партиди 
 
 
 

 
- ръчно зареждане на партида 
- автоматизирано зареждане на партида 

Монтаж на филтри 
 
 
 

 
- работа 
- почистване 
- поддръжка 
- ремонт 

Операции за почистване 
 
 
 

 
- инсталиране на партиден конвейер 
- части на пещ 

Операции по ремонт и разглабяне 
 
 

 
- инсталиране на партиден конвейер 
- части на пещ 
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3. Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до експозиция на 
респирабилен кристален силициев диоксид в керамичната индустрия: 

 
 

КЕРАМИЧЕН (*) 
ПРОЦЕС 

Къде могат да се образуват фини частици? 
(Списъкът не е изчерпателен) 

Доставка, разтоварване, 
транспортиране, съхранение 

• Движение на превозни средства 

• Разтоварване на превозни средства/Разтоварване 
на насипни товари 

• Разтоварване на камиони-цистерни за превозване 
на насипни товари (източване) 

• Изпразване на чували 

• Пренос чрез транспортна лента 

• Други системи за транспортиране 
 

Подготовка на суровината за 
изграждане и глазура 

• Обезпечаване на пропорциите 

• Смесване на материали 

• Стриване/смилане 

• Пресяване 

• Обезводняване (изсушаване чрез разпръскване) 
 

Нисък риск при мокри процеси: 

• Мокро смилане 

• Пластификация 

• Разлагане 
 

Оформяне • Сухо пресоване 

• Изостатично пресоване 

• Зелено формоване чрез машини 

• Обогатяване на отлетите части 

• Поставяне на украса 
 

Нисък риск при мокри процеси: 

• Изготвяне на форми  
• Отливане чрез мокра глина 

• Пластично оформяне 
 

Изсушаване • Периодично и непрекъснато изсушаване 
 

Глазиране • Глазиране чрез пръскане 
 

Нисък риск при мокри процеси: 

• Глазиране чрез потапяне 

• Глазиране чрез намокряне 

• Декорация 
 

Изпичане • Изпичане (неглазирано, окончателно, 
декоративно, ...) 
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КЕРАМИЧЕН (*) 
ПРОЦЕС 

Къде могат да се образуват фини частици? 
(Списъкът не е изчерпателен) 

Последваща обработка • Стриване  
• Полиране 

• Рязане/рязане с трион 

• Пробиване 
 
Нисък риск от отделяне на прах във въздуха: 

• Сортиране 

• Пакетиране 
 

Поддръжка • Рязане на огнеупорни материали (за пещи) 

• Отстраняване на прах или шлака чрез модул 
за отвеждане 

 

Почистване • Сухо почистване  
 
Нисък риск от отделяне на прах във въздуха: 

• мокро почистване 
 

 

(*) не всички стъпки от процеса са необходими за всеки керамичен продукт 
 
 
 
 

4. Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до експозиция 
на респирабилен кристален силициев диоксид в леярската индустрия: 

 
 
 

Производство на 
отливки 

 Къде могат да се образуват фини частици? 

Транспортиране 
и съхранение на пясък 

Пневматичен пренос чрез транспортна лента 

 

Подготовка на пясъка Смесване 

Транспортиране 

 

Изготвяне на леярско 
сърце и формоване 

Смесване 

Транспортиране 

 

Стопилен цех Очертаване и отчупване на огнеупорен материал 
(черпаци, пещи) 

 

Разчупване Отделяне на отливките от пясъка 

 

Чистачен цех Песъкоструйна обработка 

Стриване на формите 
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5.  Процеси, генериращи фини частици, които могат да доведат до експозиция на 
респирабилен кристален силициев диоксид в индустрията за предварително 
отлят бетон: 

 
 
 

Производство на предварително 
отлят бетон 

Къде могат да се образуват фини 
частици кристален силициев диоксид? 

СУРОВИНИ Складиране (на закрито и на открито) 

(Доставка, разтоварване, 
транспортиране, съхранение) 

Системи за обработка и транспортиране 

  Изпразване на чували 

  
Товарене/разтоварване на насипни 
товари 

  Раздробяване/стриване на минерали 

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН Смесване на материали 

Общи мокри процеси 
Обезпечаване на пропорциите на 
насипните материали 

  Изсушаване 

  Потискане на прах с помощта на вода 

  Пластично оформяне 

СЛЕД-ПРОИЗВОДСТВЕНА РАБОТА Последна обработка (суха) 

  Складиране (на закрито и на открито) 

  Системи за обработка и транспортиране 

Почистване Почистване на формите 

  Системи за обработка и транспортиране 

  

  

Не всички стъпки от процеса са необходими за всеки бетонен продукт 
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 Част 2: Ръководство за задачите 
 

Целта на тази част от Наръчника за добрите практики за превенция на 

запрашаването е да се намалят рисковете, на които са изложени работниците 

по отношение на респирабилния кристален силициев диоксид. 

 

Първият раздел представлява въведение по въпросите за респирабилния кристален 

силициев диоксид. 

 

Вторият раздел съдържа набор от упътвания, които описват техниките за добрите 

практики при различни общи и конкретни задачи. Упътванията за общи насоки 

(раздел 2.1.) са приложими за всички индустрии, подписали Споразумението за 

здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка 

и използване на кристален силициев диоксид и съдържащите го продукти. 

Специфичните целеви формуляри (раздел 2.2.) се отнасят за задачи, които 

засягат само ограничен брой индустриални сектори. 

 

1. Въведение 
 

Какво представлява респирабилния силициев диоксид? 

 

По дефиниция, респирабилният кристален силициев диоксид представлява фракция 

от попадналия във въздуха прах със съдържание на кристален силициев диоксид, 

която е в състояние да проникне до алвеолите (газообменната област) на белите 

дробове. 

 

В случая с праха със съдържание на кристален силициев диоксид, от значение 

е респирабилната фракция прах, поради нейното въздействие върху здравето. Тези 

частици са толкова малки, че не могат да се видят с невъоръжено око. Веднъж 

попаднал във въздуха, респирабилният прах се задържа там много дълго преди да 

се слегне. Еднократното попадане на прах във въздуха на работното място може да 

доведе до значителна експозиция. В действителност, в ситуации, при които се 

наблюдава постоянно раздвижване на въздуха и няма достъп на пресен въздух, 

респирабилният прах може да остане във въздуха на работното място 

в продължение на дни. 

 

Как респирабилния кристален силициев диоксид попада в тялото? 

 

Респирабилният кристален силициев диоксид навлиза в тялото при вдишване на прах 

със съдържание на кристален силициев диоксид. Когато големината на частиците на 

прахът е достатъчно малка (дотолкова, че частиците да подлежат на вдишване), 

прахът попада дълбоко в белите дробове. Това е моментът, в който респирабилният 

кристален силициев диоксид може да окаже отражение върху здравето. 
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Какви са известните въздействия върху здравето, свързани с експозицията на 

респирабилен кристален силициев диоксид? 

 

Основната последица върху здравето, свързана с вдишването на прах със 

съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид, е силикозата. 

 

Силикозата е един от най-често срещаните видове пневмокониоза. Силикозата 

представлява възлеста прогресивна фиброза, причинена от отлагането в белите 

дробове на фини респирабилни частици кристален силициев диоксид. Когато човек 

бъде подложен на продължителна експозиция, естествените защитни механизми на 

тялото могат да не смогнат да изчистят респирабилния кристален силициев 

диоксид от белите дробове. Натрупване на прах, в дългосрочен план, може да 

доведе до необратими въздействия върху здравето. Тези въздействия върху 

здравето включват образуването на белези върху най-вътрешните части на белите 

дробове, които могат да доведат до затруднения при дишане и, в някои случаи, 

до смърт. За по-големите (не-респирабилни) частици има по-голяма вероятност да 

се слегнат в основните въздушни пътища на дихателната система, където могат да 

бъдат изчистени от действието на слузта. 

 

Силикозата е една от най-старите известни професионални заболявания на света 

и се предизвиква от вдишването на респирабилен кристален силициев диоксид 

(Stacey P.R, 2005 г.).  

 

Работниците рядко са изложени на чист кристален силициев диоксид. Прахът, 

който дишат на работното си място обикновено се състои от смесица от кристален 

силициев диоксид и други материали. 

 

Реакцията на даден човек най-вероятно ще зависи от: 

- характера на праха и съдържанието на силициев диоксид в него 

- големината на праховите частици 

- степента и характера на личното излагане (продължителност, честота 

и интензивност, които могат да бъдат повлияни от методите на работа) 

- личните физиологични характеристики 

- навиците за пушене 

 

Къде се открива респирабилния кристален силициев диоксид? 

 

Професионалната експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид може 

да се получи на всяко работно място, където във въздуха се отделя прах, съдържащ 

в състава си респирабилен кристален силициев диоксид. 

 

Експозицията на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място 

може да се наблюдава в много индустрии, включително при работа в кариери 

и мини, обработка на минерали (напр., изсушаване, стриване, опаковане в чували 

и обработване); работа с плочи, раздробяване на камъни и обогатяване на руда; 

работа в леярна; производство на тухли и керемиди; някои процеси за огнеупорно 

закаляване; строителна работа, включително работа с камък, бетон, тухли и някои 

изолационни плоскости; строителство на тунели, реставрация на сгради 

(боядисване), и в грънчарската и керамичната индустрии. 
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Как да използваме целевите формуляри 

 

На всеки един обект, преди пристъпването на всяка една дейност, която може да 

доведе до експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид на работното 

място, служителите трябва да направят оценка на риска, за да установят източника, 

характера и степента на експозицията. 

 

Когато при оценката на риска се установи, че работниците могат да бъдат 

изложени на респирабилен кристален силициев диоксид, тогава трябва да се 

приложат мерки за контрол върху експозицията. 

 

Следващите целеви формуляри установяват подходящи мерки за контрол, които ще 

помогнат на служителите да намалят нивата на експозиция при много обичайни 

работни дейности. Когато правите преценка кой(и) целеви формуляр(и) да 

приложите, винаги трябва да давате предимство на най-значимите източници на 

експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място.  

 

В зависимост от конкретните обстоятелства във всеки отделен случай може да не 

се налага да се прилагат всички мерки за контрол, посочени в настоящия целеви 

формуляр за ограничаването на експозицията на респирабилен кристален силициев 

диоксид, т.е. за прилагането на съответни мерки по защита и превенция, съгласно 

Раздел II на Директива 98/24. 
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2.  Упътвания 

 

 

 Агрегати Цимент Керамика 
Предварително 

отлят бетон 
Леярна Стъкло 

Индустриални 
минерали 

Минерална 
вата 

Добиване Хоросан 
Природни 
диаманти 

2.1.  Общи упътвания 

2.1.1.  Почистване X x x x x x x x x x x 

2.1.2.  Проектиране на сгради X x x x x x x x x x x 

2.1.3. Проектиране на командни помещения X x x x x x x x x x x 

2.1.4.  Проектиране на тръбопроводи X x x x x x x x x x x 

2.1.5.  Проектиране на прахоотвеждащи съоръжения X x x x x x x x x x x 

2.1.6. Наблюдение на съдържанието на прах X x x x x x x x x x x 

2.1.7. Складиране на закрито X x x x x x x x x x x 

2.1.8. Складиране на открито x x x x x x x x x x x 

2.1.9.  Обща вентилация X x x x x x x x x x x 

2.1.10. Добра хигиена X x x x x x x x x x x 

2.1.11. Системи за обработка и транспортиране x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Лабораторна работа X x x x x x x x x x x 

2.1.13. Локална вентилация за отвеждане на отходните газове X x x x x x x x x x x 

2.1.14. Дейности по поддръжка, обслужване и ремонт x x x x x x x x x x x 

2.1.14.     (a) Сухо прорязване на канали с помощта на ел. циркуляр 
за стени 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.     (b) Сухо прорязване и шлайфане с помощта на ръчни 
ъглошлайфи 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.      (c) Сухо шлайфане на бетон с помощта на ел. шлайф-
машини за бетон 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.      (d) Суха обработка с шкурка с помощта на електрически 
шлайф-машини 

x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Лични предпазни средства X x x x x x x x x x x 

2.1.16. Отстраняване на прах или шлака чрез модул за отвеждане X x x x x x x x x x x 

2.1.17. Наблюдение x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Системи за опаковане X x x x x x x x x x x 

2.1.19. Обучение X x x x x x x x x x x 

2.1.20. Сътрудничество с изпълнители x x x x x x x x x x x 
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2.2.  Специфични упътвания 

2.2.1. (a) Изпразване на чували – малки чували x x  x x x x  x x  

 (b) Изпразване на чували – обемни чували x x  x x x x  x x  

2.2.2. Обработване на партида в хода на производството – стъкло      x      

2.2.3. (a) Натоварване на камиони-цистерни за превозване на 
насипни товари 

x   x x  x  x x  

 (b) Товарене на насипни товари x x  x   x  x x  

2.2.4. (a) Разтоварване на камиони-цистерни за превозване на 
насипни товари (източване) 

x  x x x x x  x x  

 (b) Разтоварване на насипни товари x x  x x x x  x x  

2.2.5. Изготвяне на леярско сърце и формоване в леярните     x       

2.2.6. Раздробяване на минерали x x  x   x  x   

2.2.7. Разрязване и полиране на огнеупорни материали и стъкло   x  x x      

2.2.8. Изсушаване на минерали x x     x   x  

2.2.9. Сухо пресоване   x         

2.2.10. Отстраняване на остатъци от формата върху изделието 
при по-големи отливки в леярните 

    x       

2.2.11. Отстраняване на остатъци от формата върху изделието 
при по-малки отливки в леярните 

    x       

2.2.12. Последна обработка (суха)   x x        

2.2.13. Изпичане (неглазирано, глазирано, окончателно, декоративно)    x         

2.2.14. Зареждане със суровина на стъкларската пещ – стъклен 
амбалаж 

     x      

2.2.15. Песъкоструйна обработка на стъкло      x      

2.2.16. Стриване на минерали x x  x   x     

2.2.16. Шлифоване на стъкло      x      

2.2.18. Изостатично пресоване (сухо)    x         

2.2.19. Пакетиране в големи разфасовки x x   x  x   x  

2.2.20. Очукване и отръскване в леярните     x       

2.2.21. Флутеровки и демонтаж     x       

2.2.22. Смесване на материали  x x x x x x   x  

2.2.23. Периодично и непрекъснато изсушаване    x x x       

2.2.24. Пластично оформяне    x x        

2.2.25. Подготовка    x         
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2.2.26. Подготовка на пясък в леярните     x       

2.2.27. (a) Обезпечаване на пропорциите (малки количества)   x         

 (b) Обезпечаване на пропорциите на насипните материали    x x        

2.2.28. Подвижна техника в каменоломна – изкопни работи и извоз x x     x  x x  

2.2.29. Пресяване x x     x  x   

2.2.30. Песъкоструйна обработка в леярните     x       

2.2.31. (a) Пълнене на малки опаковки – необработени продукти       x   x  

 (b) Пълнене на малки опаковки – брашна  x     x   x  

2.2.32. Изсушаване чрез разпръскване    x x        

2.2.33. Глазиране чрез пръскане   x         

2.2.34. Системи за транспортиране на продукти с фин сух 
силициев диоксид 

  x    x     

2.2.35. Работа със сонда x x     x  x   

2.2.36. Потискане на прах с помощта на вода  x x x        

 



2.1.1 
 
 
 

 

 

Почистване 
Тази дейност се отнася до почистването на повърхности на 
работното място от субстанции, които могат да съдържат в състава 
си кварцов прах. Почистването следва да се извършва рутинно, но 
може да се наложи да бъде извършено в отговор на разсипването 
на субстанция, съдържаща кристален силициев диоксид. 

   

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на 
труд чрез контрол върху експозицията 
на респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, формулярът 
предоставя насоки относно контрола 
върху праха при операции по 
почистване на работното място. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще спомогне 
за намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кварцов прах.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция.  
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 

 Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 

Мокро почистване: 

� Контролът върху праха може да бъде осъществен 
с използването на методи за мокро почистване, които 
попречват на финия прах да бъде носен от въздуха, като 
го улавят във вода. 

� Методите за мокро почистване могат да включват 
почистване с мокър парцал, мокра четка или използването 
на системи за разпръскване или подаване на вода. 

� При използването на водни струи се уверете, че запасите 
с вода са достатъчни и че се поддържат. Вземете 
допълнителни предпазни мерки за защита срещу 
замръзване в студено време. 

� При отстраняване на разливи от фини, сухи, прашни 
материали в насипно състояние е най-добре да се 
използва фина мъгла. Използването на водна струя ще 
разнесе праха във въздуха. 

� При използването на методи за мокро почистване, 
електрическите инсталации трябва да бъдат проектирани 
със защита от навлизането на вода. 

� Осигуряването на подходящи дренажни системи е от 
съществено значение при използване на системи за 
разпръскване на вода и маркучи. 

Сухо почистване: 

� Контролът върху праха може да бъде осъществен 
с използването на методи за сухо почистване, които 
включват вакуумно почистване на сухия прах. 

� Промишлените прахосмукачки могат да бъдат преносими 
устройства, оборудвани с високоефективни филтри за 
абсорбация на фини прахови частици (HEPA филтри) или 
еквивалентна техника. Като алтернатива, една сграда 
може да бъде оборудвана с интегрирана система за 
вакуумно почистване, със стратегически разположени 
тръбопроводи, които водят към централен прахоуловител. 

� Вакуумните системи може да се наложи да бъдат от одобрен 
тип. 

� Ако на системите за вакуумно почистване се налага да 
отстраняват големи разливи или разливи в насипно 
състояние на прахов материал, те следва да са специално 
проектирани с цел избягването на претоварването или 
блокирането. 

� При невъзможност за мокро или вакуумно почистване 
и възможност само за сухо почистване с четки се уверете, 
че работниците носят подходящите лични предпазни 
средства и осигурете предприемане на мерки за 
превенция на разпространението на кварцов прах извън 
работната зона. 

� Системите за вакуумно почистване по принцип не са 
подходящи за почистването на разливи от влажни материали. 
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Поддръжка 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника начин, 
в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

Проверка и изпитване 
� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне веднъж 

седмично за признаци на увреда или, ако се използват постоянно, 
ги проверявайте по-често. Ако не се използват често, 
проверявайте ги преди всяка употреба.  

� Изпитвайте съоръженията за почистване спрямо стандартите за 
ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� С цел предотвратяване събирането на прах, почиствайте редовно 

работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. При отстраняване на 
разливи от фини, сухи, прашни материали в насипно състояние, 
осигурете предприемането на работи по почистването, като 
спазвате писмената процедура за безопасна работа 
и информацията в настоящия целеви формуляр. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

�  Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят респираторни 
маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

� При почистването на сух прах, работодателят трябва да 
предостави подходящо облекло, с което да се избегне поемането 
на прах. Доставчикът на работно облекло ще може да ви 
консултира относно подходящото облекло. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със съдържание 
на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват всички 
предоставени респираторни маски и какво да се направи, 
ако нещо се обърка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 
и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването 

на мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 
2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 При методите за мокро 

почистване се уверете, 
че водоснабдяването 
работи правилно преди 
започване на работа по 
почистването. 

 При методите за сухо 
почистване се уверете, 
че системата за 
вакуумно почистване 
работи ефективно. 

 Проверявайте всяка 
седмица състоянието 
на филтрите, 
използвани в 
прахосмукачките. 
Сменяйте ги при 
необходимост. 

 Следвайте съответните 
процедури при 
отстраняването на 
праха от 
прахосмукачките. 

 При отстраняване на 
разливи от фини, сухи, 
прашни материали 
в насипно състояние 
се уверете, че следвате 
писмените работни 
процедури за 
безопасност на 
компанията. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител.  

 При евентуални съмнения 
относно изправността на 
вашето оборудване за 
контрол на праха, 
осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел намаляване 
на експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени лични 
предпазни средства 
в съответствие 
с инструкциите. 
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2.1.2 
 
Проектиране на сгради 
 

Този формуляр предоставя насоки относно проектирането на 
сгради, в които се извършват дейности, които могат да доведат 
до образуването на респирабилен кварцов прах. 

  

 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, формулярът 
предоставя насоки относно 
проектирането на сгради, в които 
се извършват дейности, които 
могат да доведат до образуването 
на респирабилен кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. В 
зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция.  
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Осигурете адекватна вентилация на сградата чрез 

използване на принудителна вентилация при необходимост. 
Уверете се, че системата за вентилация не води до вдигане 
във въздуха на слегналия се прах, както и че замърсеният 
въздух не се разпространява до чистите зони. 

� Могат да бъдат използвани струи за отстраняване на прах 
(пръскачки или фина мъгла) за превенция на образуването 
на носен от въздуха прах от вътрешни и външни маршрути 
на движение и от транспортните ленти. 

� Емисиите от системите за отвеждане на прах от сградите 
в околната среда трябва да съответстват на местните 
екологични норми. 

� Използвайте стени и подови повърхности, които лесно се 
поддържат чисти и които не поемат/не събират прах. При 
необходимост от превенция на разпространението на прах 
между нивата, използвайте твърди подове при възможност 
и ги покривайте с устойчив на износване материал, който 
е така оцветен, че да изпъкне замърсяването с прах.  

� Ако трябва да бъдат използвани методи за мокро 
почистване или струи за отстраняване на прах (пръскачки) 
се уверете, че подовата настилка е проектирана с цел лесно 
отводняване. 

� Уверете се, че електрическите инсталации и др. разполагат 
с адекватна защита срещу рисковете на работната среда, 
в това число вода и прах от силициев диоксид. 

� Пултовете за управление могат да бъдат защитени 
с помощта на преграда. 

� Осигурете адекватен брой правилно позиционирани точки 
за водоподаване при използване на методи за мокро 
почистване. 

� Осигурете адекватен брой точки за свързване към 
вакуумната система, когато се използва централна система 
за вакуумно почистване. 

� Осигуряването на командни помещения спомага за 
изолирането на операторите от източниците на прах със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Командните помещения следва да разполагат със свое 
собствено въздухоподаване и следва да бъдат изолирани и 
физически отделени от прашните зони. С цел 
предотвратяване навлизането на замърсен с прах въздух в 
тези помещения, може да се наложи те да бъдат 
вентилирани с помощта на системи с позитивно налягане. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.3. за 
проектирането на командните помещения. 

� При възможност, трябва да бъде избрано оборудване 
с ниска потребност от поддръжка, например, използването 
на машини, оборудвани с автоматични системи за 
омасляване ще намали количеството време, прекарано от 
персонала по поддръжката в прашните зони. 

� Монтирането на затворени телевизионни системи (CCTV), 
които се наблюдават от чисто командно помещение, може 
да спомогне за намаляване на необходимостта операторите 
в завода да прекарват време в прашните зони. 
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Поддръжка 
� Поддържайте сградата и цялото оборудване, предоставено 

за контрол на праха, съгласно насоките на 
доставчика/монтажника. 

Проверки и изпитване 
� Проверявайте състоянието на сградата и работата на 

цялото оборудване за контрол на прахът поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или намалена ефективност. 
Ако се използва постоянно, проверявайте го по-често. Ако не 
се използва често, проверявайте го преди всяка употреба. 

� Изпитвайте оборудването за контрол на праха спрямо 
стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Почиствайте редовно подовете и другите повърхности. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух.    
� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства (напр. противопрахови маски) с  омощта 
на подходящи знаци. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Осигурете адекватни запаси от лични предпазни средства. 
Осигурете лесното им получаване. При необходимост, 
осигурете кутии за лични предпазни средства (напр. 
противопрахови маски) на входовете на сградите. 
Обозначете местоположението на тези запаси с помощта на 
подходящи знаци. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда или 
износване на частите на 
сградата. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 
Не продължавайте 
работа, ако мислите, че 
съществува проблем. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 
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2.1.3 
 
Проектиране на 
командни помещения 
Настоящият формуляр предоставя насоки относно 
проектирането на командни помещения. Осигуряването на 
такива съоръжения спомага за изолирането на операторите от 
източниците на прах със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на работното място. 

   

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, формулярът 
предоставя насоки относно 
проектирането на командни 
помещения, които могат да бъдат 
осигурени с цел изолиране на 
операторите от източници на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция.   
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Командните помещения следва да разполагат със свое 

собствено въздухоподаване и следва да бъдат изолирани 
и физически отделени от прашните зони.  

� С цел предотвратяване навлизането на замърсен с прах 
въздух в тези помещения, може да се наложи те да бъдат 
вентилирани с помощта на системи с позитивно налягане. 

� Вратите и прозорците трябва да бъдат държани затворени 
при необходимост с цел превенция на навлизането на прах. 
Помнете, че въздухът извън командното помещение може 
да бъде замърсен! 

� Използвайте подови повърхности и инвентар, които лесно 
се поддържат чисти и които не поемат прах. Използвайте 
твърди подове (вместо решетъчни/мрежести) и ги 
изолирайте с устойчив на износване материал, който е така 
оцветен, че да изпъкне замърсяването с прах.  

� Уверете се, че електрическите системи за управление и др. 
разполагат с адекватна защита срещу рисковете на 
работната среда, в това число прах от силициев диоксид. 

� Пултовете за управление могат да бъдат защитени 
с помощта на преграда. 

� Осигурете адекватен брой точки за свързване към 
вакуумната система, когато се използва централна система 
за вакуумно почистване. 

� Осигурете достатъчно прозорци с цел предоставяне на 
възможност за наблюдение на процеса от командното 
помещение. 

� Монтирането на системи за видеонаблюдение и охрана 
(CCTV) и друга телеметрия, които се наблюдават от чисто 
командно помещение, може да спомогне за намаляване на 
необходимостта операторите в завода да прекарват време 
в прашните зони. 

� Осигурете съоръжения, в това число информационни табла, 
за предоставянето на информация относно здравето 
и безопасността, безопасните процедури за работа и др. 
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Поддръжка 
� Поддържайте командното помещение и цялото оборудване, 

предоставено за контрол на праха съгласно насоките на 
доставчика/монтажника. 

Проверки и изпитване 
� Проверявайте състоянието и работата на цялото 

оборудване за контрол на прахът поне веднъж седмично за 
признаци на увреда или намалена ефективност. Ако се 
използва постоянно, проверявайте го по-често. Ако не се 
използва често, проверявайте го преди всяка употреба. 

� Изпитвайте оборудването за контрол на праха спрямо 
стандартите за ефективност съгласно местните нормативни 
изисквания при честота, която отговаря на препоръките на 
производителя и която съответства на резултатите от 
оценката на риска. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Почиствайте редовно подовете и другите повърхности. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства (напр. противопрахови маски) 
с помощта на подходящи знаци. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Осигурете адекватни запаси от лични предпазни средства. 
Осигурете лесното им получаване. Осигурете кутии за лични 
предпазни средства (напр. противопрахови маски) 
в командните помещения, така че да бъдат използвани при 
проблем в производствения процес. Обозначете 
местоположението на тези запаси с помощта на подходящи 
знаци. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 Поддържайте 

командните помещения 
чисти с цел превенция 
на вдигането на праха 
във въздуха. 

 За сух прах, 
използвайте методи за 
вакуумно или мокро 
почистване. 

 Дръжте вратите 
и прозорците на 
командните помещения 
затворени с цел 
превенция на 
навлизането на прах. 

 Помнете, че прахът във 
въздуха със 
съдържание на 
респирабилен 
кристален силициев 
диоксид не може да 
бъде видян с 
невъоръжено око. 
Събирането на фин 
прах по повърхностите 
в командното 
помещение, обаче, 
може да покаже, 
че мерките за контрол 
на праха не се прилагат 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 
Не продължавайте 
работа, ако мислите, 
че съществува 
проблем. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 
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2.1.4 
 

Проектиране на 
тръбопроводи 
Тази дейност обхваща проектирането на тръбопроводите, 
които съставляват част от системата за отвеждането на прах. 

Това упътване трябва да бъде прочетено заедно 
с формулярите, озаглавени „Локална вентилация за 
отвеждане на отходните газове“ и „Проектиране на 
прахоотвеждащи съоръжения“. 

   

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно проектирането 
тръбопроводите за свързване към 
уредбата за отвеждане на прах на 
работното място. Той описва 
основните точки, които трябва да 
следвате с цел проектирането на 
ефективна система тръбопроводи, 
която е лесна за поддръжка. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Използвайте известен доставчик на тръбопроводи. 

Контактувайте само с квалифицирани инженери за 
оценяването на работата. 

� Добре е тръбопроводите да бъдат къси и прави. 

� Избягвайте дългите участъци гъвкав тръбопровод, което 
добавя съпротивление и ограничава потока въздух. 

� Проектирате тръбопроводите така, че да се избегне 
улягането на прах в тръбопровода. 

� Улягането на прах може да бъде предотвратено чрез 
осигуряване на транспортна скорост, подходяща за 
размера и гъстотата на частиците. Например, за груб прах 
е нужна скорост от 15 m/s, а за много фин прах може да 
бъде достатъчна скорост от 5 m/s. 

� В случаите, когато тръбопроводите са разделени на 
няколко разклонения, оптималните транспортни скорости 
могат да бъдат постигнати с променяне на диаметъра на 
тръбопроводите, като той се увеличава с приближаването 
си до прахоуловителя. 

� Проектирайте тръбопроводите по начин, че вътрешното 
износване, свързано с абразивните прахове, да бъде 
сведено до минимум. 

� Изберете подходящ материал за тръбопроводите, който 
е устойчив на износване. 

� С цел свеждането до минимум на съпротивлението 
и износването, ограничете до минимум броя на извивките 
в тръбопроводите. В случаите, когато извивките са 
необходими, направете ги постепенни с цел ограничаване 
на шоковите загуби. 

� Осигурете подходящи тестови точки, които да бъдат 
използвани при проверка на работата на системата за 
отвеждане на прах. Осигурете подходящи уплътнения за 
тези тестови точки, когато не се използват. 
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Поддръжка 
� Поддържайте тръбопроводите съгласно спецификациите на 

доставчика, в ефективно състояние на изправност и годност. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте тръбопроводите поне веднъж 

седмично за признаци на увреда. Ако се използват постоянно, 
проверявайте ги по-често. Ако не се използват често, 
проверявайте ги преди всяка употреба. 

� Проверете за утечки в тръбопроводите и ги отстранете при 
необходимост с уплътнителна лента за тръбопроводи. 
Ремонтирайте или подменете всички участъци от 
тръбопроводите, които са се повредили. Всички неравности 
ще създадат съпротивление на потока въздух, като засегнат 
ефективността на цялата система. 

� Проверявайте и изпитвайте цялата система спрямо 
стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� При възникване на необходимост от почистване (или 

разблокиране) на вътрешните повърхности на 
тръбопроводите, тази дейност трябва да бъде извършена от 
квалифицирани и компетентни лица при спазване на 
писмената процедура за безопасна работа. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� При възможност, използвайте методи за вакуумно почистване 
с цел отстраняване на обструкциите в тръбите. Използвайте 
методи за вакуумно или мокро почистване с цел 
отстраняването на разливи прах в работната среда. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят респираторни 
маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Подменяйте респираторните маски на препоръчвания 
от доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. За сух прах, 
използвайте методи за 
вакуумно или мокро 
почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

    

м. март 2006 г. – 2.1.4 – страница 2 от 2    
 



2.1.5 
 
Проектиране на 
прахоотвеждащи 
съоръжения 
Тази дейност се отнася до проектирането на прахоотвеждащи 
съоръжения (т.е. вентилатор, филтър и прахоуловител), които 
съставляват част от системата за отвеждане на прах. 

Това упътване трябва да бъде прочетено заедно с формулярите, 
озаглавени „Проектиране на тръбопроводи“ и „Локална 
вентилация за отвеждане на отходните газове“. 

   

  
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно проектирането на 
прахоотвеждащи съоръжения, 
които съставляват част от 
системата за отвеждане на 
праха. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр 
ще спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на прах със 
съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 
Системите за отвеждане на прах 
се използват за улавяне на 
праха в точките на преход, 
ръкавите и много други точки на 
прахоотделяне в промишлените 
процеси. 
 
Всички инсталации трябва да 
съответстват на европейските 
стандарти. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал.  

Проектиране и оборудване 
� С цел превенция на емисиите на прах, съоръженията за 

обработка на материали, съдържащи кварцов прах, трябва да 
бъдат проектирани по такъв начин, че в тръбопроводите 
винаги да се поддържа подналягане, да са с подходяща 
изолация (при повреда в подналягането) и да няма повече 
фланци и контролни отвори, отколкото е необходимо. 

� Примерите за прахоотвеждащи съоръжения включват кутии 
за отпадъци, циклони, мокри скрубери, ръкавни филтърни 
елементи и електростатични прахоуловители. Някои 
съоръжения използват комбинация от техники. 

� При избора на филтърни елементи, вземете предвид  

� необходимостта от пресепаратор (предварителен 
циклон); 

� запрашеността, влагосъдържанието и гранулометричния 
състав; 

� общия въздушен поток и максималната температура на 
филтъра; 

� наличието на всякакви химически замърсители във 
въздуха; 

� допустимите емисии на прахови частици от комина; 
� допустимите стойности за външен шум; 
� необходимостта от поддръжка (честота, необходими 

дейности); 
� тяхното местоположение, което трябва да бъде извън 

главната работна зона, далеч от течения и вятър; 
� необходимостта от наклон от повече от 60° в основата на 

отвеждащия бункер с цел предотвратяване на 
запушвания. 

� При необходимост от почистване на непреработен въздух, 
трябва да бъде използван ръкавен филтър (използването на 
циклон не е подходящо) 

� Проектирайте комина с подходящ подстъп и преходници за 
мониторинг на емисиите. 
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Автономен филтър 

 
Филтър „право в бункера“ 



    
    

Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на прахоотвеждащите 

съоръжения съгласно спецификациите на 
доставчика/монтажника, в пълна работна функционалност 
и изправност. Подменяйте филтърната тъкан и другите 
консумативи в съответствие с препоръките на 
производителя. 

� Предприемете допълнителни мерки относно здравословните 
условия на труд по време на дейностите по поддръжка на 
системите за отвеждане на прах. 

Проверки и изпитване 
� Състоянието на един филтър може да бъде наблюдавано 

чрез проверка за понижаване на налягането през него 
с помощта на манометър. 

� С цел проверка на системата е необходимо да се извършват 
изпитвания на емисиите от комина и/или непрекъснато 
наблюдение от прахоотвеждащите съоръжения (със звукова 
и зрителна сигнализация). 

� Проверявайте и изпитвайте цялата система спрямо стандартите 
за ефективност при монтаж и поне веднъж годишно. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Отстранявайте незабавно всички разливи. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол на праха. 
При необходимост (напр. по време на дейности по поддръжката 
на прахоотвеждащите съоръжения), трябва да се предоставят 
и носят респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Подменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Проверявайте 

ежедневно пада на 
налягането през 
филтъра с оглед да се 
гарантира, че то остава 
в допустимите граници. 

 Проверявайте редовно 
състоянието на 
филтърната тъкан. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Следвайте 
подходящите 
процедури при работа 
със системите за 
отвеждане на прах. 
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2.1.6 
 
Наблюдение на 
съдържанието на прах 
 
Настоящият формуляр предоставя насоки относно начина на 
осъществяване на наблюдение на съдържанието на прах с цел оценка 
на равнищата на лична експозиция на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев диоксид. 
 

   

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно добрите практики за 
наблюдение на личната 
експозиция на прах. Той описва 
основните точки, които трябва да 
следвате при съставянето на 
програма за наблюдение на 
съдържанието на прах. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кварцов прах.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция.  
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 

 
 

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
Личните и статичните измервания могат да се използват съвместно, тъй 
като се допълват. От експертите, определени от представителите на 
работодателите и служителите, зависи да изберат по-адекватни 
решения, като съблюдават националните и европейските разпоредби. 
Трябва да бъдат спазвани следните общи изисквания (взети от 
европейските стандарти EN 689 и EN 1232): 
� Определете стратегия за наблюдението: изберете подходящо 

оборудване на вземане на проби, определете длъжностните 
функции, които да бъдат наблюдавани, определете съответния 
персонал, който ще отговаря за вземането на проби и анализа, 
планирайте датите на кампанията по измерване. 

� Използвайте оборудване за вземане на проби, което съответства 
на европейския стандарт EN 481. Използвайте призната аналитична 
техника за измерване на респирабилния кристален силициев 
диоксид: дифракция на рентгенови лъчи или инфрачервена 
спектроскопия. 

� Лицата, отговарящи за вземането на проби и анализа, трябва да 
притежават нужните квалификации и опит. 

� В случая на кристалния силициев диоксид, от значение 
е респирабилната фракция прах поради своите ефекти върху 
здравето. Следователно трябва да бъде улавяна респирабилната 
фракция прах. 

� При индивидуалното вземане на проба, оборудването за вземане на проби 
трябва да бъде носено от работника/служителя, а предната част на това 
оборудване трябва да бъде разположена в границите на дихателната зона 
на работника/служителя (не повече от 30cm от зоната на устата и носа). 

� Продължителността на вземането на проба трябва да бъде 
максимално близка до една пълна работна смяна с осигуряване на 
представителност на пробите.  

� Съберете достатъчен брой проби от кампания за всяка длъжностна 
функция с цел проследяването на всеки работник/служител. 
Вземете предвид изменението на трудовите дейности през 
различните дни, например, работата по почистването често се 
извършва в петъците. 

� Уведомете работниците/служителите, че ще бъде осъществено 
наблюдение на съдържанието на прах и причините за това. Това 
ще спомогне за осигуряването на пълно сътрудничество. 
Уведомете ги за резултатите от наблюдението на съдържанието 
на прах. 

� Запишете информацията по време на вземането на проби, в това 
число: дата, длъжностна функция, име на работника/служителя, 
продължителност на смяната, скорост на потока 
и продължителност на пробата, трудови дейности и практики на 
работа, метеорологичните условия, носените лични предпазни 
средства, коментари относно мерките за контрол на праха, 
производствен процес, товароносимост и др. 

� Проверявайте правилната експлоатация на оборудването за 
вземане на проби (включително дебита) през редовни интервали по 
време на смяната и запазете данните от тези проверки. 

Съхранявайте пълна документация относно кампаниите по наблюдение 
на съдържанието на прах и приложете система за качество, както 
е описано по-горе. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на съоръженията за вземане на 

проби прах съгласно спецификациите на 
доставчика/монтажника, в пълна работна функционалност 
и изправност. 

� Поддържайте оборудването за вземане на проби чисто с цел 
превенция на замърсяването на бъдещите проби. 

� Може да се наложи предната част на оборудването за 
вземане на проба да се разглоби, за да се почисти 
правилно. 

� При почистване на предната част на оборудването с омощта 
на методи за мокро почистване се уверете, че тя е оставена 
да изсъхне напълно преди повторната й употреба. 

� Сменяйте консумативите (батерии и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте оборудването за вземане на проби 

преди и след всяко използване за признаци на увреда. 

� Осигурете редовна поддръжка на оборудването за вземане 
на проби съгласно препоръките на производителя. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Персоналът, които извършва дейности по вземането на 
проби, трябва да даде добър пример, като носи 
респираторни маски в нужните зони. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Подменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. Ако 
откриете някакви 
проблеми, не 
използвайте 
оборудването за 
опробване. 

 Уверете се, че помпите 
на оборудването за 
вземане на проби са 
напълно презаредени 
преди започване на 
дейностите по вземане 
на проби във всяка 
смяна. 

 Редовно проверявайте 
правилната работа 
на оборудването за 
вземане на проби по 
време на смяната.  
По-конкретно. 
При възможност, 
проверявайте дали 
скоростта на потока на 
пробата все още 
е правилна и я 
регулирайте при 
необходимост. 

 Съхранявайте 
подробни протоколи 
от трудовата дейност 
на оператора и т.н., 
наблюдавана по време 
на вземането на проби. 

 Не се опитвайте да 
съберете прекалено 
много проби в една 
смяна. Качеството 
е за предпочитане 
пред количеството! 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
оборудването за 
вземане на проби 
в съответствие 
с инструкциите. 
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2.1.7 
 
Складиране на закрито 
 
Тази дейност обхваща проектирането на общи вътрешни 
складови съоръжения в заводи, в които има продукти, 
съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно контрола на праха при 
съхраняването на продукти, 
съдържащи малки, средни 
и големи количества кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
Общи аспекти на проектирането: 

� Определете конкретна зона за съхранение, която е ясно 
обозначена с помощта на съответни знаци. 

� Зоната трябва да бъде просторна, организирана, добре 
осветена и добре вентилирана. 

� Очертайте зоните на съхранение като нарисувате линии 
по пода и/или като използвате подходящи знаци. 

� Монтажът на прегради в сградите ще спомогне за 
намаляване на разпространението на прах. 

� При възможност, осигурете отделни трасета за пешеходци 
и превозни средства. 

� Уверете се, че подовете са непропускливи и лесни за 
почистване. 

� Леснозапалимите материали, като празни опаковки, 
трябва да бъдат съхранявани в отделно складово 
помещение. 

� Проектирайте разположението на складовите съоръжения 
с цел свеждане до минимум на рисковете от сблъсък 
между превозните средства и съхраняваните материали. 

� Ограничете височината, до която се подреждат палетите 
със съхранявани материали с цел свеждане до минимум 
на риска от падането им.  

� Създайте процедури за отстраняването на разливи 
и осигурете необходимото оборудване за почистване 
(напр., прахосмукачка). 

� Когато е разумно възможно, покрийте стоковите запаси, 
които не се използват, с брезент/найлоново покривало 
или, ако е уместно, използвайте системи от прегради 
с водоразпръскване. 

Силози: 

� Осигурете филтриране на праха за въздуха, който 
е изтласкан от силозите по време на пълнене. 

� Поставете бариери около силозите за 
предотвратяване на повреди, напр. от мотокарите. 

� Маркирайте индивидуално подаващите линии. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 

използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Възприемете система „разрешение за работа“ за работи по 
поддръжката по резервоарите за складиране и силозите. 

� Следвайте всички необходими специални процедури преди 
отварянето или влизането в резервоарите за складиране 
и силозите, например, продухване и измиване. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте силозите поне веднъж годишно за 

признаци на увреда. Трябва също така да бъде уредена 
периодична проверка и изпитване от специалист с цел 
проверка на състоянието на силозите. 

� Съхранявайте дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Поддържайте добри стандарти на подреждане в зоните за 

съхранение и незабавно отстранявайте разливите. 
Поддържайте подовете чисти с цел предотвратяване на 
вдигането на прах от преминаващи превозни средства и др. 
Отстранявайте по безопасен начин празните контейнери. 

� Опаковайте повторно всички нарушени или пропускащи 
опаковки или ги отстранете по безопасен начин. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Подменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 

 Уверете се, 
че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте помощни 
средства за 
преместване на 
чувалите и варелите. 

 Поддържайте трасетата 
за трафика 
и пешеходците 
свободни и 
съхранявайте 
материалите само 
в маркираните зони. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Незабавно 
отстранявайте 
разливите и ги 
изхвърляйте по 
безопасен начин. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.1.8 
 
Складиране на открито 
 
Тази дейност обхваща проектирането на общи складови 
съоръжения на открито в обекти, в които има продукти, 
съдържащи кристален силициев диоксид.   

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно контрола на праха при 
съхраняването на открито на 
продукти, съдържащи различни 
количества кристален силициев 
диоксид. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответните 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място.   
 

 

 

 

 

  
Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
Общи аспекти на проектирането: 

� Определете конкретна зона за съхранение, която е ясно 
обозначена с помощта на съответни знаци. 

� Зоната трябва да бъде просторна, организирана и добре 
осветена. 

� Внимателното разполагане и проектирането на складови 
зони на открито ще спомогне за намаляване отнасянето 
на праха от вятъра. 

� При възможност, осигурете отделни трасета за пешеходци 
и превозни средства. 

� Проектирайте разположението на складовите съоръжения 
с цел свеждане до минимум на рисковете от преобръщане 
и сблъсък между превозните средства. 

� Ограничете височината на стоковите запаси, съхранявани 
на открито, като вземете предвид фактори като ъгъла на 
естествения наклон; вида материал; влагосъдържание. 

� При натрупване на материалите на открито под 
транспортни ленти, при възможност, ограничете 
височината на пада или по друг начин намалете 
свободното падане на материала с помощта на каскадни 
устройства, ако е уместно; и/или с използването на завеса 
или сгъваеми вертикални улеи с цел предотвратяване на 
издухването на падащия материал от вятъра. 

� Поддържайте чисти зоните в близост до зоните на 
съхранение на открито. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 

използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте конструктивните елементи за 

намаляване на прах поне веднъж годишно за признаци на 
увреда.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Поддържайте добри стандарти на подреждане в зоните за 

съхранение.  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите работници информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с респирабилния 
кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща.       

 

  
Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол   
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Поддържайте 
трасетата за трафика 
и пешеходците 
свободни от 
препятствия и, при 
възможност, разделени 
едни от други. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията.  

 

    

м. март 2006 г. – 2.1.8 – страница 2 от 2     



2.1.9 
 

Обща вентилация 
 
Тази дейност обхваща проектирането и използването на обща 
вентилация в заводите, в които има кварцов прах.    

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно контрола на праха при 
проектирането и използването на 
обща вентилация на работното 
място.  
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 

  
Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Осигурете добър стандарт на обща вентилация като се 

използва естествената вентилация от врати и прозорци 
или принудителна вентилация в случаите, когато въздухът 
се подава или отвежда с вентилатор. 

� Вентилацията трябва да осигури отстраняването на 
замърсения въздух и да го замени с чист.  

� Монтираните на стените вентилатори могат да се 
използват за отвеждането или подаването на въздух. 
Вентилаторите могат също така да бъдат свързани 
с тръбопроводите с цел фокусиране върху подаването 
и отвеждането на въздуха в и от конкретни зони. 

� Уверете се, че подаваният или заместващият въздух идва 
от незамърсена зона, или се уверете, че въздухът се 
филтрира. 

� Изберете внимателно мястото, от което заместващият 
въздух влиза в сградата. Ако в близост работят хора, 
може да се наложи въздухът да бъде затоплен или 
предприемете други мерки за защита на тези лица при 
студено време.  

� Уверете се, че се подава достатъчно чист въздух (20%) на 
местата, където работят служителите, с цел разреждането 
и отстраняването на произведения носен от въздуха прах.  

� Почистеният и филтриран въздух може повторно да бъде 
подаден в работната зона, където работят служителите, 
при условие че са налични системи за проверка на 
състоянието и работата на системата за филтриране. 
Количествата рециркулиран въздух следва да 
съответстват на съществуващите норми и разпоредби. 

� Уверете се, при възможност, че въздухът идва от чист 
източник, минава покрай работника и след това покрай 
работното място към точката на отвеждане. 

� Уверете се, че естествената вентилация на пречи на 
работата на локалната вентилационна система за 
отвеждане на отходните газове, като причинява течения. 

� Възможно е проектът и спецификацията на 
вентилационните системи да трябва да бъдат одобрени 
съгласно националните разпоредби. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва за 

заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника начин, 
в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване (ако 
е осигурена вентилационна 
система) 
� Получете информация относно проектната 

производителност на вентилационните съоръжения от 
доставчика. Запазете тази информация с цел съпоставка 
с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Визуално проверявайте вентилационните съоръжения поне 
веднъж седмично за признаци на увреда. Ако се използват 
постоянно, проверявайте ги по-често. Ако не се използват 
често, проверявайте ги преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте работната зона. Почиствайте 

работното помещение веднъж седмично. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията.  
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2.1.10 
 

Добра хигиена 
Тази дейност обхваща добрите хигиенни практики, които трябва 
да бъдат спазвани на работното място, за работниците, които 
обработват или имат контакт с вещества, които съдържат 
кристален силициев диоксид. 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел 
оказване на съдействие за 
изпълнението на нормативните 
изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд 
чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно добрата хигиена за 
работниците, които използват 
продукти, съдържащи 
кристален силициев диоксид. 
Спазването на основните точки 
от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 

 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид на работното 
място. 
 

 

 

 

 

 Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Осигурете отделно складово помещение за чистите дрехи, 

работното облекло и личните предпазни средства на 
работниците. 

� Уверете се, че зоната е просторна, организирана и добре 
вентилирана. 

� В тази зона трябва да има тоалетни, душове и мивки, както 
и лични шкафчета. 

� Помислете дали да предвидите отделни шкафчета за 
„чисти“ и „изцапани“ дрехи когато работното облекло се 
зацапва прекомерно.  

� Обмислете дали да осигурите отделна, добре вентилирана, 
затоплена зона за изсушаване на влажното облекло.  

� Обърнете внимание, че изсушаването на влажно, 
замърсено облекло може да доведе до образуването на 
носен от въздуха прах. Когато гащеризоните са замърсени, 
заменете ги с чисти. 

� Определете конкретна чиста зона, в която работниците 
могат да си приготвят обяд, да се хранят и вземат напитка 
далеч от работното място. 

� Осигурете на работниците хладилници за съхранението на 
храни и напитки. 

� Осигурете на работниците достатъчни запаси чисто работно 
облекло, в това число и резервни комплекти. За 
ангажираните в обработката на кварцово брашно, 
гащеризоните трябва да бъдат произведени от фино 
изтъкани платове с цел превенция на поемането на прах. 
Служителите не трябва да отнасят мръсното си работно 
облекло вкъщи; то следва да бъде почистено от 
работодателя съгласно изискванията. 

� Работниците трябва да съблекат гащеризоните преди да 
влязат в столовите помещения. 

� Не използвайте сгъстен въздух за почистване на 
гащеризоните. 

� За почистване на гащеризоните могат да бъдат използвани 
кабини с въздушно почистване. 

� На работниците се забранява да пушат на работното място. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което 

се използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Следвайте всички специални процедури, необходими за 
гарантиране на добрата чистота на работното оборудване. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте тоалетните и зоната за хранене 

поне веднъж седмично за признаци на увреда. Ако не се 
използват често, проверявайте ги преди всяка употреба. 

� Визуално проверявайте всеки ден работното облекло за 
признаци на увреда и присъствие на прах. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване 

� Пазете хигиена в зоните за хранене/приготвяне на храната. 

� На работното място не трябва да бъдат съхранявани или 
консумирани храни и напитки. 

� Измийте ръцете си преди хранене и пиене. 

� Всеки ден в края на работната смяна работниците трябва 
да си вземат душ. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването 
на чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението 
на контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 
Не продължавайте 
работа, ако мислите, 
че съществува 
проблем. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Не носете замърсените 
гащеризони вкъщи. 

 Нека гащеризоните 
бъдат изпрани от 
работодателя. 

 Пазете хигиена при 
приготвянето на 
храната и в зоните 
за хранене. 

 Съблечете 
гащеризоните си преди 
да влезете в столовите 
помещения. 

 Не съхранявайте храни 
или напитки на 
работното място. 
Използвайте 
хладилните складови 
съоръжения, осигурени 
от работодателя. 

 Преди ядене измийте 
ръцете си обилно 
с вода. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Не пушете на работното 
място. 
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2.1.11 
 
Системи за обработка 
и транспортиране 
Настоящото се отнася до различните механични 
и пневматични системи за обработка и транспортиране 
за вътрешно придвижване на продукти, съдържащи 
кристален силициев диоксид, особено онези, които са сухи.     

Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно системите за 
транспортиране. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответните 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 

 

 

 

 

 

 Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Осигурете годността на пълначните съоръжения за 

предназначената цел и добрата им поддръжка. 

� За предпочитане е да се използват капсуловани 
системи за обработка при транспортирането на 
кристален силициев диоксид. 

� Навлажняването на сухите материали може да бъде 
алтернатива на пълното капсуловане. 

� Пневматичните системи трябва да бъдат доставени 
от специализиран изпълнител, както и да бъде 
обърнато специално внимание на абразивното 
естество на кристалния силициев диоксид. 

� При хоризонтално транспортиране в пневматични 
системи, тръбите трябва да са наклонени надолу, 
а по възможност извивките да имат голям радиус, 
за да се предотврати улягането на материала 
в тръбите и причиняването на запушване при загуба 
на системно налягане. 

� Тръбопроводите в пневматичните системи трябва 
да бъдат проектирани по такъв начин, че ненужните 
препятствия да бъдат сведени до минимум, както 
и броя на промените в посоката. Тръбните съединения 
трябва да са добре изолирани. 

� При проектирането на шнековите конвейери, трябва 
да се вземат предвид абразивните свойства 
на кристалния силициев диоксид. 

� Транспортните ленти трябва да бъдат оборудвани 
с почистващи устройства. Незадвижваната шайба 
трябва да бъде оборудвана с ротационен индикатор 
с алармена система. 

� При работа със сух материал, Пунктовете на 
товарене и разтоварване на транспортните ленти 
трябва да бъдат капсуловани. страничните уплътнения 
ще предотвратят разливите. при необходимост, трябва 
да бъдат монтирани филтрирани отдушници. 

� Кофъчните елеватори са подходящи за вертикално 
транспортиране, при условие че са напълно 
капсуловани. Предлага се кофъчните елеватори да 
бъдат оборудвани с контактен индикатор.

� Вибрационните питатели са подходящи за 
хоризонталното транспортиране на кристален 
силициев диоксид. в случай на сух материал, 
необходима е напълно капсулована система. 

� Трябва да бъде обърнато специално внимание на 
проектирането и изграждането на подходящи 

платформи за достъп до изискващите поддръжка 
части (мотори, предавателни кутии, лагери, лентови 
очистители и др). 
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Поддръжка 
� Осигурете поддръжката на оборудването съгласно 

спецификациите на доставчика, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Изберете машини с лесен достъп за поддръжка. 
� Проверявайте ежедневно почистващите устройства на 

лентовите транспортьори и ги регулирайте при 
необходимост. 

� Основните повреди по лентовите транспортьори трябва 
спешно да бъдат отстранени. 

� Редовно проверявайте и сменяйте износените части 
(лентови почистващи устройства, лагери, уплътнения и др.) 
съгласно препоръките на производителя с цел намаляване 
на потенциалните утечки до минимум. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте средствата поне веднъж седмично 

за признаци на увреда или, ако се използват постоянно, ги 
проверявайте по-често. Ако не се използват често, 
проверявайте ги преди всяка употреба.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� С цел предотвратяване събирането на прах, почиствайте 

редовно работното място. 
� Незабавно отстранявайте разливите. При отстраняване на 

разливи от фини, сухи, прашни материали в насипно 
състояние, осигурете предприемането на работи по 
почистването, като спазвате писмената инструкция за 
безопасна работа и информацията в настоящия формуляр. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 
� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 
� Може да се извърши оценка на риска с цел определяне 

уместността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да бъдат предоставени и носени 
респираторни маски. 

� Ако са нужни лични предпазни средства, осигурете складови 
съоръжения с цел съхраняването им на чисто, когато не се 
използват.  

� Ако се използват респираторни маски, те трябва да бъдат 
подменяни на препоръчания от доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 

 Уверете се, че 
работната зона е добре 
проветрена, както и че 
всяка система за 
отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Уверете се 
в съответното 
функциониране на 
лентовите почистващи 
устройства. Ако 
забележете някаква 
аномалия, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Незабавно почистване 
на разливи от фини, 
сухи прашни материали 
в насипно състояние 
с помощта на методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. Уверете 
се, че извършвате 
дейността съгласно 
указанията на вашата 
компания за безопасна 
работа. 

 В случай на утечка, 
незабавно 
информирайте прекия 
си ръководител. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени лични 
предпазни средства 
съгласно указанията. 
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2.1.12 
 
Лабораторна работа  
Настоящият формуляр предоставя насоки относно мерките за 
контрол, които да бъдат използвани в лабораторна среда, с цел 
контрол на експозицията на лабораторните служители на 
респирабилен кварцов прах на работното място.   

 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно мерките за контрол, 
които могат да бъдат използвани 
в лабораториите. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид.  
т.е. да прилага съответни мерки 
по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място.  
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Лабораториите трябва да разполагат със свое собствено 

въздухоподаване и следва да бъдат изолирани и физически 
отделени от всички прилежащи прашни зони.  

� Използвайте подови повърхности и инвентар, които лесно 
се поддържат чисти и които не поемат прах. Използвайте 
твърди подове (вместо решетъчни/мрежести) и ги 
изолирайте с устойчив на износване материал, който е така 
оцветен, че да изпъкне замърсяването с прах.  

� Осигурете локални вентилационни системи за отвеждане на 
отходните газове за специфичната лабораторна 
изпитвателна апаратура, в която може да се образува носен 
от въздуха прах. 

� Апаратурата за раздробяване е предоставена с интегрирана 
вентилационна система за отвеждане на отходните газове. 

� Използването на лабораторни камини може да бъде 
подходящо при обработката на проби от кварцови брашна 
и други подобни материали. 

� При възможност, използвайте методи за мокро почистване 
за почистването на части от лабораторната изпитвателна 
апаратура. 

� Съхранявайте пробите в специално складово помещение 
извън основното пространство на лабораторията. 

� Осигурете съоръжения, в това число информационни табла, 
за предоставянето на информация относно здравето 
и безопасността, безопасните процедури за работа и др. 
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Extraction airExtraction air



Поддръжка 
� Поддържайте лабораторната апаратура и цялото 

оборудване, предоставено за контрол на праха, съгласно 
спецификациите на доставчика/монтажника. 

Проверки и изпитване 
� Проверявайте състоянието и работата на цялото 

оборудване за контрол на прахът поне веднъж седмично за 
признаци на увреда или намалена ефективност. Ако се 
използва постоянно, проверявайте го по-често. Ако не се 
използва често, проверявайте го преди всяка употреба. 

� Изпитвайте оборудването за контрол на праха спрямо 
стандартите за ефективност съгласно местните нормативни 
изисквания при честота, която отговаря на препоръките на 
производителя и която съответства на резултатите от 
оценката на риска. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Почиствайте редовно подовете и другите повърхности. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства (напр., противопрахови маски) 
сáпомощта на подходящи знаци. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Осигурете адекватни запаси от лични предпазни средства. 
Осигурете лесното им получаване. Обозначете 
местоположението на тези запаси с помощта на подходящи 
знаци. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Поддържайте 

лабораториите чисти 
с цел превенция на 
вдигането във въздуха 
на прах. 

 За сух прах, 
използвайте методи за 
вакуумно или мокро 
почистване. 

 Дръжте вратите 
и прозорците затворени 
с цел превенция на 
навлизането на прах. 

 Помнете, че прахът 
във въздуха със 
съдържание на 
респирабилен 
кристален силициев 
диоксид не може 
да бъде видян 
с невъоръжено око. 
Събирането на фин 
прах по повърхностите 
в лабораторията обаче 
може да покаже, 
че мерките за контрол 
на праха не работят 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 
Не продължавайте 
работа, ако мислите, 
че съществува 
проблем. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прахът, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 
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2.1.13 
 Локална вентилация за 

отвеждане на отходните 
газове 
Настоящият формуляр предоставя общи насоки относно точките, които 
трябва да бъдат обхванати в договори за проектиране, монтаж и пускане 
в експлоатация на нови локални вентилационни съоръжения за отвеждане 
на отходните газове с цел контрол на пренасяните от въздуха замърсители. 
Настоящият формуляр трябва да бъде прочетен заедно с целевите 
формуляри, озаглавени „Проектиране на тръбопроводи“, „Проектиране на 

прахоотвеждащи съоръжения“ и „Обща вентилация“. 

  
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 

По-конкретно, настоящият 
формулярх предоставя насоки 
относно контрола на праха при 
проектирането и използването на 
локална вентилация за отвеждане 
на отходните газове на работното 
място. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответните 
мерки по защита и превенция. 
 
 

Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 

Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 

 Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Използвайте известен доставчик на стандартна локална 

вентилация за отвеждане на отходните газове. Контактувайте 
само с квалифицирани инженери за оценяването на работата.  

� Проектантът трябва да знае какъв е замърсителят и как се 
произвежда. На замърсителите, които водят до възможна 
експлозия на прах, трябва да бъде обърнато специално 
внимание.  

� В проекта трябва да бъдат включени следните елементи: 
лабораторна камина, всмукателен шкаф или друг всмукателен 
кожух за улавянето и задържането на замърсителя; 
тръбопроводи за отвеждането на замърсителя от източника; 
филтър или друго съоръжение за почистване на въздуха, което 
обикновено се поставя между лабораторната камина 
и вентилатора; вентилатор или друг задвижващ механизъм за 
въздуха за осигуряване на въздушния поток; допълнителни 
тръбопроводи за отвеждането на почистения въздух извън или 
на работното място.  

� Монтирайте локалната вентилация за отвеждане на 
отходните газове при източника на образуване с цел улавяне 
на праха. 

� Изолирайте източника на прах до максимална степен с цел 
превенциението му. 

� Локалната вентилация за отвеждане на отходните газове 
трябва да бъде свързана с подходящо прахоотвеждащо 
съоръжение (напр., ръкавен филтър/циклон). 

� Не позволявайте на работниците да застанат между 
източника на експозицията и локалната вентилация за 
отвеждане на отходните газове, в противен случай те ще 
попаднат директно на пътя на замърсения поток въздух. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват локалната вентилация за отвеждане на 
отходните газове и да доведат до разпространението на прах. 

� Осигурете подаването на чист въздух в работната зона за 
замяна на извлечения въздух. 

� Добре е тръбопроводите да бъдат къси и прави и избягвайте 
дългите участъци гъвкав тръбопровод. 

� Осигурете лесен начин за проверка на работата на локалната 
вентилационна система за отвеждане на отходните газове, напр., 
манометър, измервателен уред за налягането или контролно 
сигнално устройство. 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от 
врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. При 
необходимост обаче, почистеният, филтриран въздух може да 
бъде върнат повторно в работното помещение, при условие 
че са налични системи за проверка на ефективността на 
филтъра. Количествата рециркулиран въздух следва да 
съответстват на съществуващите норми и разпоредби. 

Възможно е проектът и спецификацията на вентилационните 
системи да трябва да бъдат одобрени съгласно националните 
разпоредби. 
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Поддръжка 
� Поддържайте локалната вентилационна система за отвеждане  

на ходните газове съгласно спецификациите на 
доставчика/монтажника, в пълна работна функционалност 
и изправност. Шумни и вибриращи вентилатори могат да са 
признак на проблем.  

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

� Никога не променяйте която и да било част от системата. Ако 
направите това, проверете при доставчика с цел да се гарантира, 
че системата продължава да отговаря на изискванията за „CE” 
маркировка. 

Проверки и изпитване 
� Трябва да получите указания за използване и скица на новата 

система. Трябва да получите протокол за пускането 
в експлоатация, който показва въздушните потоци при всички 
входни точки, скоростите на въздуха в тръбопроводите, пада 
в налягането през пречиствателя или филтъра. 

� Получете информация относно проектната производителност на 
локалната вентилационна система за отвеждане на отходните 
газове от доставчика. Запазете тази информация с цел съпоставка 
с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Визуално проверявайте локалната вентилация за отвеждане на 
отходните газове и видимите тръбопроводи поне веднъж 
седмично за признаци на увреда. Ако се използват постоянно, 
проверявайте ги по-често. Ако не се използват често, 
проверявайте ги преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте локалната вентилационна система за 
отвеждане на отходните газове спрямо стандартите за 
ефективност съгласно местните нормативни изисквания при 
честота, която отговаря на препоръките на производителя и която 
съответства на резултатите от оценката на риска. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте работната зона. 
� Отстранявайте всички разливи незабавно. 
� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 

адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на 
личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със съдържание 
на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за контрол 
и тяхното използване; кога и как да се използват всички 
предоставени респираторни маски и какво да се направи, ако 
нещо се обърка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 

и аст 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването 

на мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 
� Следвайте указанията от ръководството на производителя. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 
с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 

 Контролен списък за 
служителите с цел най-
доброто използване на 
средствата за контрол 

 Уверете се, 
че локалната 
вентилационна система 
за отвеждане на 
отходните газове 
е включена и работи. 

 Уверете се, че работи 
нормално и проверете 
манометъра, 
измервателния уред за 
налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прахът, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Уверете се, 
че в локалната 
вентилация за 
отвеждане на отходните 
газове не са засмукани 
хартиени чували 
и други отпадъчни 
материали. 

 Не заемайте място 
между източника на 
експозиция и локалната 
вентилация за 
отвеждане на отходните 
газове. Ако не можете 
да избегнете това, 
обсъдете как да 
преодолеете проблема 
с прекия си началник.  

 Незабавно почистете 
разливите. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.1.14 
 Дейности по поддръжка, 

обслужване и ремонт  
Настоящият формуляр предоставя насоки относно 
дейностите, свързани с поддръжката, обслужването и ремонта 
на завода и съоръженията, които могат да доведат до 
образуването на респирабилен кристален силициев диоксид.   

Това упътване е предназначено за 
работодателите и изпълнителите 
с цел оказване на съдействие за 
изпълнението на нормативните 
изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд чрез 
контрол върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място. 
 

По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах по време на 
поддръжката, обслужването 
и ремонта, в това число аварии. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще спомогне 
за намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства на всяко задание 
или трудова дейност може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. да прилага съответни мерки по 
защита и превенция. 
 

Този документ следва да се 
предостави на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се прилагат. 
 

Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно предпазването от прах 
със съдържание на силициев 
диоксид, който има за конкретна 
цел да контролира експозицията 
на лицата на респирабилен 
кварцов прах на работното място. 
 

Бележка: 
Освен възможната експозиция на 
респирабилен кварцов прах, други 
рискове могат да представляват по-
голяма опасност за работниците по 
поддръжката и трябва да бъдат взети 
под внимание преди започване на 
работа – те включват: 
 

� Работа на височини                         
� Преместване на съоръженията 
� Прекален шум 
� Ограничени пространства 

� Заваряване, изпичане, 
разрязване & раздробяване 

  

Достъп 
Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал.  

Естество на работата 
по поддръжката, 
обслужването и ремонта 

      Типично е за служителите и изпълнителите като 
монтьори, електротехници, патрул и работници, да 
бъдат трудово ангажирани в следните видове дейности 
(неизчерпателен списък). 

� Ежедневна планова профилактична 
поддръжка/обслужване/ремонт. Напр., смазване, 
визуален стъпков контрол, подреждане. 

� Рутинна планова профилактична 
поддръжка/обслужване/ремонт. Напр., сменяне на 
тъканите на мрежестите филтри, ръкавите на 
филтрите, облицовъчни плочи и извършване на 
калибрация. 

� Аварии и критични случаи. Напр., отказ на 
предавателни мотори, клиновидни ремъци, отказ 
в електрозахранването и блокировки. 

 

Предприемане на работата  
При предприемане на работа по поддръжката, 
обслужването и ремонта, заданието трябва да бъде 
разгледано във връзка със следните критерии с цел 
свеждане до минимум на риска от персонална 
експозиция на респирабилен кристален силициев 
диоксид:   

 

� Компетентност на служителите / изпълнителите 
� Приключила оценка на риска  
� Процедури за безопасна работа (включително 

разрешителни за работа и местни разпоредби, 
ако са приложими) 

� Въвеждащи обучения за изпълнителите 
� Използваното в заданието или работата 

оборудване се поддържа в ефективно състояние на 
изправност и годност за належащата работа 

� Разпоредби за личните предпазни средства 
� Мерки за контрол на опасните субстанции 
� Наличност на стратегия по наблюдението  

� Наблюдение 

� Мерки за критични случаи 

� Отстраняване на отпадъците 
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Проверки и изпитване 
� Проверете ефективността на респираторните маски преди 

употреба. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

� Уверете се, че локалната вентилационна система за 
отвеждане на отходните газове е ефективна и редовно се 
изпитва. 

Почистване и подреждане 
� Поддържайте добри стандарти на подреждане. 

� При възможност, преди започване на работа почистете 
около работната зона. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. Сменяйте респираторните маски на 
препоръчвания от доставчиците интервал. 

� Обърнете внимание, че падащата по лицето коса ще намали 
ефективността на противопраховата маска. Операторите 
с падаща по лицето коса трябва да бъдат снабдени 
с захранвани с въздух респиратори или сходни алтернативи. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол  
 Уверете се, че всички 

инсталации и съоръжения 
са изключени от източника 
на електрозахранване 
преди започване на 
работа, апр., 
електрообзавеждане, 
пневматика, хидравлика, 
съхранена енергия. 

 Уверете се, че 
капсулованите зони са 
добре проветрени, както 
и че всяка система за 
отвеждане на прах 
е ключена и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на прах от 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Оборудвайте 
транспортните ленти 
с почистващи стъргалки 
с цел ограничаване на 
разливите. 

 Оборудвайте екраните, 
транспортьорите 
и рошачките с капаци за 
задържане на праха. 

 Почистете капсулованите 
зони с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте най-добрите 
налични техники при 
проектирането и монтажа 
на нови инсталации 
и ъоръжения. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и ъхранявайте 
всички редоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.1.14a 
  

Сухо прорязване на 
канали с помощта на 
ел. циркуляр за стени 

 
 Този документ ви дава напътствия за добрата практика при 

сухо прорязване на канали в бетон, съдържащ силициев 
диоксид, с помощта на електрически циркуляри за стени. 

  

 

 
Този документ с упътвания е 
предназначен за работодателите, 
за да им помогне за удовлетворят 
изискванията на законите за 
здравословно и безопасно 
работно място, като контролират 
излагането на кристален силициев 
диоксид, който може да бъде 
вдишан. 
 
 
В частност, този документ дава 
указания за добрата практика при 
сухо прорязване на канали в 
бетон, съдържащ кристален 
силициев диоксид, с помощта на 
електрически циркуляри за стени. 
Като следвате основните точки от 
документа, ще спомогнете за 
намаляване на излагането на прах. 
Според специфичните 
обстоятелства във всеки 
конкретен случай може и да не се 
наложи да прилагате всички 
контролни мерки, указани в 
документа, за намаляване 
излагането на прах. 
 
 
Този документ трябва да е 
достъпен за хората, които могат да 
бъдат изложени на опасност от 
вдишване на кристален силициев 
диоксид на работното място, така 
че те да използват най-пълно 
предложените контролни мерки. 
 
 
Този документ е част от 
Ръководството за добра практика 
за предпазване от силикатен прах, 
специално предназначено за 
контрол на излагането на 
кристален силициев диоксид, 
който може да се вдиша. 
 
 

 
 

  

 
 

Достъп  

 Допускайте до работното място само оторизиран 
персонал. 

 
 

Организация и оборудване 
 

 Изберете правилната система от инструмент и отвеждане 

на праха за вашата работа.  

 Устройството за отвеждане на праха може да е отделно от 

инструмента или вградено в него.  

 Работете само с включено устройство за отвеждане на 

праха. Уверете се, че то винаги работи правилно.  

 Устройството за отвеждане на праха трябва да отговаря 
на изискванията за прах клас M според EN 60335-2-69.  
БЕЛЕЖКА: За повече информация относно 
съответствието на клас М за минерали вижте: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Уверете се, че всички настройки на устройството за 
отвеждане на праха са направени според наръчника за 
използване на инструмента и засмукващата система.  

 
 

Поддръжка 
 

 Поддържайте оборудването според наръчниците за 
употреба, пазете в добро работно състояние и ги 
поправяйте навреме. 
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Оглед и изпитания 

 Огледайте внимателно инструмента и прахоотвеждащото 

устройство за признаци на повреда преди всяка употреба. 

 Уверете се, че системата инструмент-прахоотвеждащо 

устройство работи правилно. 

 Пазете записите с резултатите от огледите толкова време, 
колкото изисква националното законодателство (минимум 5 
години). 

 
 

Почистване 

 Почиствайте оборудването редовно според препоръките на 

производителя. 

 Използвайте вакуумни или мокри методи за почистване. 

x Не чистете работното място със суха четка или със сгъстен 
въздух. 

 
 

Лични предпазни средства 

 Погледнете документ 2.1.15, който е посветен на личните 

предпазни средства. 

 Обозначете местата, където трябва да слагат лични 

предпазни средства. 

 Осигурете места, където личните предпазни средства да се 

държат чисти, когато не използват.  

 Заменяйте средствата за защита на дихателната система 

след изтичане на срока, указан от производителя. 

 Провеждайте оценка на риска, за да определите дали 

съществуващите мерки за контрол са подходящи.  

 
 

Обучение  

 Дайте на работниците си информация за здравните ефекти 

вследствие от вдишването на прах от кристален силициев 

диоксид. 

 Осигурете на работниците обучение за: предпазване от 

излагане на прах; как работят методите за контрол и как да 

ги използват; кога и как да носят дадените им лични 

средства за предпазване на дихателната система и какво да 

правят ако нещо не е в ред. Погледнете документ 2.1.19 и 

част 1 от Ръководството за добра практика.  

 
 

Надзор  

 Изградете система за проверка дали контролните мерки се 

прилагат на място и дали се следват. Погледнете документ 

2.1.17. 

 Работодателите трябва за направят така, че работниците да 

имат всички възможности да извършат проверките, указани 

вдясно. 

 Какво трябва да 
провери работника, 
за да използва най-
добре мерките за 
контрол 

 
   Проверете дали 

помещението е добре 
вентилирано и дали 
системата за 
отвеждане на праха е 
включена и работи. 

 
   Огледайте за признаци 

на повреда, износване 
или лоша работа на 
използваното 
оборудване. Ако 
видите проблеми, 
кажете на 
висшестоящия. Ако 
използвате 
диамантени дискове, 
проверете дали не са 
износени, пукнати или 
повредени в някакво 
отношение. 

 
   Ако смятате, че има 

проблем със 
средствата за контрол 
на праха, осигурете 
допълнителни мерки 
за контрол, така че да 
намалите вдишването 
на кристален 
силициев диоксид, 
докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 
   Не запречвайте 

вентилационните 
системи – те са там, за 
да предпазват 
работната ви среда. 

 

   Използвайте вакуумни 
или мокри методи за 
почистване. 

 
   Използвайте, 

поддържайте и 
складирайте всички 
средства за защита на 
дихателната система в 
съответствие с 
указанията. 

 
 

 

Януари 2011 - 2.1.14a  – страница 2 от 2    

 



2.1.14b 
  

Сухо прорязване  
и шлайфане  
с помощта на ръчни 
ъглошлайфи 

 
 Този документ ви дава напътствия за сухо прорязване на 

канали и шлайфане на бетон, съдържащ силициев диоксид, с 
помощта на ръчни ъглошлайфи и режещи машини. 

  
 
 
 
Този документ с упътвания е 
предназначен за работодателите, 
за да им помогне за удовлетворят 
изискванията на законите за 
здравословно и безопасно 
работно място, като контролират 
излагането на кристален силициев 
диоксид, който може да бъде 
вдишан. 
 
 
В частност, този документ дава 
указания за добрата практика при 
сухо прорязване и шлайфане на 
бетон, съдържащ кристален 
силициев диоксид, с помощта на 
ръчни ъглошлайфи. Като следвате 
основните точки от документа, ще 
спомогнете за намаляване на 
излагането на прах. Според 
специфичните обстоятелства във 
всеки конкретен случай може и да 
не се наложи да прилагате всички 
контролни мерки, указани в 
документа, за намаляване 
излагането на прах. 
 
 
Този документ трябва да е 
достъпен за хората, които могат да 
бъдат изложени на опасност от 
вдишване на кристален силициев 
диоксид на работното място, така 
че те да използват най-пълно 
предложените контролни мерки. 
 
 
Този документ е част от 
Ръководството за добра практика 
за предпазване от силикатен прах, 
специално предназначено за 
контрол на излагането на 
кристален силициев диоксид, 
който може да се вдиша. 
 

  
 

 

Достъп  

 Допускайте да работното място само оторизиран 
персонал. 

 
 

Организация и оборудване 
 

 Проверете дали вашият инструмент има възможност за 

включване към устройство за отвеждане на праха.  

 Изберете за вашата работа правилната система от 

инструмент и устройство за отвеждане на праха.  

 Работете само с включено устройство за отвеждане на 

праха. Уверете се, че то винаги работи правилно.  

 Устройството за отвеждане на праха трябва да отговаря 
най-малко на изискванията за прах клас M според EN 
60335-2-69.  
БЕЛЕЖКА: За повече информация относно 
приложимостта на клас М за минерални прахове вижте: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Уверете се, че всички настройки на устройството за 
отвеждане на праха са направени според наръчника за 
използване на инструмента и засмукващата система.  

 
 

Поддръжка 
 

 Поддържайте оборудването според наръчниците за 
употреба, пазете в добро работно състояние и ги 
поправяйте навреме. 
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Оглед и изпитания 

 Огледайте внимателно инструмента и прахоотвеждащото 

устройство за признаци на повреда преди всяка употреба. 

 Уверете се, че системата инструмент-прахоотвеждащо 

устройство работи правилно. 

 Пазете записите с резултатите от огледите толкова време, 
колкото изисква националното законодателство (минимум 5 
години). 

 
 

Почистване 

 Почиствайте оборудването редовно според препоръките на 

производителя. 

 Използвайте вакуумни или мокри методи за почистване. 

x Не чистете работното място със суха четка или със сгъстен 
въздух. 

 
 

Лични предпазни средства 

 Погледнете документ 2.1.15, който е посветен на личните 

предпазни средства. 

 Обозначете местата, където трябва да слагат лични 

предпазни средства. 

 Осигурете места, където личните предпазни средства да се 

държат чисти, когато не използват.  

 Заменяйте средствата за защита на дихателната система 

след изтичане на срока, указан от производителя. 

 Провеждайте оценка на риска, за да определите дали 

съществуващите мерки за контрол са подходящи.  

 

Обучение  

 Дайте на работниците си информация за здравните ефекти 

вследствие от вдишването на прах от кристален силициев 

диоксид. 

 Осигурете на работниците обучение за: предпазване от 

излагане на прах; как работят методите за контрол и как да 

ги използват; кога и как да носят дадените им лични 

средства за предпазване на дихателната система и какво да 

правят ако нещо не е в ред. Погледнете документ 2.1.19 и 

част 1 от Ръководството за добра практика.  

 

Надзор  

 Изградете система за проверка дали контролните мерки се 

прилагат на място и дали се следват. Погледнете документ 

2.1.17. 

 Работодателите трябва за направят така, че работниците да 

имат всички възможности да извършат проверките, указани 

вдясно. 

 

 Какво трябва да 
провери работника, 
за да използва  
най-добре мерките 
за контрол 

 
   Проверете дали 

помещението е добре 
вентилирано и дали 
системата за 
отвеждане на праха е 
включена и работи. 

 
   Огледайте за признаци 

на повреда, износване 
или лоша работа на 
използваното 
оборудване. Ако 
видите проблеми, 
кажете на 
висшестоящия. Ако 
използвате 
диамантени дискове, 
проверете дали не са 
износени, пукнати или 
повредени в някакво 
отношение. 

 
   Ако смятате, че има 

проблем със 
средствата за контрол 
на праха, осигурете 
допълнителни мерки 
за контрол, така че да 
намалите вдишването 
на кристален 
силициев диоксид, 
докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 
   Не запречвайте 

вентилационните 
системи – те са там, за 
да предпазват 
работната ви среда. 

 

   Използвайте вакуумни 
или мокри методи за 
почистване. 

 
   Използвайте, 

поддържайте и 
складирайте всички 
средства за защита на 
дихателната система в 
съответствие с 
указанията. 
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2.1.14c 
  

Сухо шлайфане на 
бетон с помощта на 
ел. шлайф-машини 
за бетон 

 
 Този документ дава указания за сухо шлайфане на бетон, 

съдържащ кристален силициев диоксид, с помощта на 
електрически шлайф-машини за бетон. 

  

 

 
Този документ с упътвания е 
предназначен за работодателите, 
за да им помогне за удовлетворят 
изискванията на законите за 
здравословно и безопасно 
работно място, като контролират 
излагането на кристален силициев 
диоксид, който може да бъде 
вдишан. 
 
 
В частност, този документ дава 
указания за добрата практика при 
сухо шлайфане на бетон, с 
помощта на електрически шлайф-
машини за бетон. Като следвате 
основните точки от документа, ще 
спомогнете за намаляване на 
излагането на прах. Според 
специфичните обстоятелства във 
всеки конкретен случай може и да 
не се наложи да прилагате всички 
контролни мерки, указани в 
документа, за намаляване 
излагането на прах. 
 
 
Този документ трябва да е 
достъпен за хората, които могат да 
бъдат изложени на опасност от 
вдишване на кристален силициев 
диоксид на работното място, така 
че те да използват най-пълно 
предложените контролни мерки. 
 
 
Този документ е част от 
Ръководството за добра практика 
за предпазване от силикатен прах, 
специално предназначено за 
контрол на излагането на 
кристален силициев диоксид, 
който може да се вдиша. 

 
 

  

 
 

Достъп  

 Допускайте да работното място само оторизиран 
персонал. 

 
 

Организация и оборудване 
 

 Изберете правилната система от инструмент и отвеждане 

на праха за вашата работа.  

 Устройството за отвеждане на праха може да е отделно от 

инструмента или вградено в него.  

 Работете само с включено устройство за отвеждане на 

праха. Уверете се, че то винаги работи правилно.  

 Устройството за отвеждане на праха трябва да отговаря 
на изикванията за прах клас M според EN 60335-2-69.  
БЕЛЕЖКА: За повече информация относно 
съответствието на клас М за минерали вижте: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Уверете се, че всички настройки на устройството за 
отвеждане на праха са направени според наръчника за 
използване на инструмента и засмукващата система.  

 
 

Поддръжка 
 

 Поддържайте оборудването според наръчниците за 
употреба, пазете в добро работно състояние и ги 
поправяйте навреме. 
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Оглед и изпитания 

 Огледайте внимателно инструмента и прахоотвеждащото 

устройство за признаци на повреда преди всяка употреба. 

 Уверете се, че системата инструмент-прахоотвеждащо 

устройство работи правилно. 

 Пазете записите с резултатите от огледите толкова време, 
колкото изисква националното законодателство (минимум 5 
години). 

 
 

Почистване 

 Почиствайте оборудването редовно според препоръките на 

производителя. 

 Използвайте вакуумни или мокри методи за почистване. 

x Не чистете работното място със суха четка или със сгъстен 
въздух. 

 
 

Лични предпазни средства 

 Погледнете документ 2.1.15, който е посветен на личните 

предпазни средства. 

 Обозначете местата, където трябва да слагат лични 

предпазни средства. 

 Осигурете места, където личните предпазни средства да се 

държат чисти, когато не използват.  

 Заменяйте средствата за защита на дихателната система 

след изтичане на срока, указан от производителя. 

 Провеждайте оценка на риска, за да определите дали 

съществуващите мерки за контрол са подходящи.  

 

Обучение  

 Дайте на работниците си информация за здравните ефекти 

вследствие от вдишването на прах от кристален силициев 

диоксид. 

 Осигурете на работниците обучение за: предпазване от 

излагане на прах; как работят методите за контрол и как да 

ги използват; кога и как да носят дадените им лични 

средства за предпазване на дихателната система и какво да 

правят ако нещо не е в ред. Погледнете документ 2.1.19 и 

част 1 от Ръководството за добра практика.  

 

Надзор  

 Изградете система за проверка дали контролните мерки се 

прилагат на място и дали се следват. Погледнете документ 

2.1.17. 

 Работодателите трябва за направят така, че работниците да 

имат всички възможности да извършат проверките, указани 

вдясно. 

 

 Какво трябва да 
провери работника, 
за да използва най-
добре мерките за 
контрол 

 
   Проверете дали 

помещението е добре 
вентилирано и дали 
системата за 
отвеждане на праха е 
включена и работи. 

 
   Огледайте за признаци 

на повреда, износване 
или лоша работа на 
използваното 
оборудване. Ако 
видите проблеми, 
кажете на 
висшестоящия. 

 
   Ако смятате, че има 

проблем със 
средствата за контрол 
на праха, осигурете 
допълнителни мерки 
за контрол, така че да 
намалите вдишването 
на кристален 
силициев диоксид, 
докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 
   Не запречвайте 

вентилационните 
системи – те са там, за 
да предпазват 
работната ви среда. 

 

   Използвайте вакуумни 
или мокри методи за 
почистване. 

 
   Използвайте, 

поддържайте и 
складирайте всички 
средства за защита на 
дихателната система в 
съответствие с 
указанията. 
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2.1.14d 
  

Суха обработка с 
шкурка с помощта 
на електрически 
шлайф-машини 

 
 Този документ ви дава напътствия за суха обработка с шкурка 

на материали, съдържащи силициев диоксид, с помощта на 
ръчни електрически машини, напр. орбитални, ексцентрични 
или лентови шлайф-машини. 

  

 

 
Този документ с упътвания е 
предназначен за работодателите, 
за да им помогне за удовлетворят 
изискванията на законите за 
здравословно и безопасно 
работно място, като контролират 
излагането на кристален силициев 
диоксид, който може да бъде 
вдишан. 
 
 
В частност, този документ дава 
указания за добрата практика при 
сухо шлайфане на материали, 
съдържащи кристален силициев 
диоксид, с помощта на ръчни 
електрически машини, като 
орбитални, ексцентрични или 
лентови шлайф-машини. Като 
следвате основните точки от 
документа, ще спомогнете за 
намаляване на излагането на прах. 
Според специфичните 
обстоятелства във всеки 
конкретен случай може и да не се 
наложи да прилагате всички 
контролни мерки, указани в 
документа, за намаляване 
излагането на прах. 
 
 
Този документ трябва да е 
достъпен за хората, които могат да 
бъдат изложени на опасност от 
вдишване на кристален силициев 
диоксид на работното място, така 
че те да използват най-пълно 
предложените контролни мерки. 
 
 
Този документ е част от 
Ръководството за добра практика 
за предпазване от силикатен прах, 
специално предназначено за 
контрол на излагането на 
кристален силициев диоксид, 
който може да се вдиша. 

  
 

Достъп  

 Допускайте до работното място само оторизиран 
персонал. 

 
 

Организация и оборудване 
 

 Изберете правилната система от инструмент и отвеждане 

на праха за вашата работа.  

 Устройството за отвеждане на праха може да е отделно от 

инструмента или вградено в него.  

 Работете само с включено устройство за отвеждане на 

праха. Уверете се, че то винаги работи правилно.  

 Устройството за отвеждане на праха трябва да отговаря 
на изискванията за прах клас M според EN 60335-2-69.  
БЕЛЕЖКА: За повече информация относно 
съответствието на клас М за минерали вижте: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Уверете се, че всички настройки на устройството за 
отвеждане на праха са направени според наръчника за 
използване на инструмента и засмукващата система.  

 
 

Поддръжка 
 

 Поддържайте оборудването според наръчниците за 
употреба, пазете в добро работно състояние и ги 
поправяйте навреме. 
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Оглед и изпитания 

 Огледайте внимателно инструмента и прахоотвеждащото 

устройство за признаци на повреда преди всяка употреба. 

 Уверете се, че системата инструмент-прахоотвеждащо 

устройство работи правилно. 

 Пазете записите с резултатите от огледите толкова време, 
колкото изисква националното законодателство (минимум 5 
години). 

 
 

Почистване 

 Почиствайте оборудването редовно според препоръките на 

производителя. 

 Използвайте вакуумни или мокри методи за почистване. 

x Не чистете работното място със суха четка или със сгъстен 
въздух. 

 
 

Лични предпазни средства 

 Погледнете документ 2.1.15, който е посветен на личните 

предпазни средства. 

 Обозначете местата, където трябва да слагат лични 

предпазни средства. 

 Осигурете места, където личните предпазни средства да се 

държат чисти, когато не използват.  

 Заменяйте средствата за защита на дихателната система 

след изтичане на срока, указан от производителя. 

 Провеждайте оценка на риска, за да определите дали 

съществуващите мерки за контрол са подходящи.  

 
 

Обучение  

 Дайте на работниците си информация за здравните ефекти 

вследствие от вдишването на прах от кристален силициев 

диоксид. 

 Осигурете на работниците обучение за: предпазване от 

излагане на прах; как работят методите за контрол и как да 

ги използват; кога и как да носят дадените им лични 

средства за предпазване на дихателната система и какво да 

правят ако нещо не е в ред. Погледнете документ 2.1.19 и 

част 1 от Ръководството за добра практика.  

 
 

Надзор  

 Изградете система за проверка дали контролните мерки се 

прилагат на място и дали се следват. Погледнете документ 

2.1.17. 

 Работодателите трябва за направят така, че работниците да 

имат всички възможности да извършат проверките, указани 

вдясно. 

 Какво трябва да 
провери работника, 
за да използва най-
добре мерките за 
контрол 

 
   Проверете дали 

помещението е добре 
вентилирано и дали 
системата за 
отвеждане на праха е 
включена и работи. 

 
   Огледайте за признаци 

на повреда, износване 
или лоша работа на 
използваното 
оборудване. Ако 
видите проблеми, 
кажете на 
висшестоящия.  

 
   Ако смятате, че има 

проблем със 
средствата за контрол 
на праха, осигурете 
допълнителни мерки 
за контрол, така че да 
намалите вдишването 
на кристален 
силициев диоксид, 
докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 
   Не запречвайте 

вентилационните 
системи – те са там, за 
да предпазват 
работната ви среда. 

 

   Използвайте вакуумни 
или мокри методи за 
почистване. 

 
   Използвайте, 

поддържайте и 
складирайте всички 
средства за защита на 
дихателната система в 
съответствие с 
указанията. 
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2.1.15 
 
Лични предпазни 
средства (ЛПС) 
 
Тази дейност обхваща използването и поддръжката на ЛПС на 
работниците, изложени на респирабилен кварцов прах.  

Използването на ЛПС трябва да се разглежда само в краен случай 
и да бъдат използвани само след прилагането на всички разумни 
инженерингови и организационни мерки за контрол и неуспеха им 
да осигурят адекватен контрол на експозицията.   

 
Това упътване 
е предназначено за 
работодателите с цел оказване 
на съдействие за 
изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно използването 
и поддръжката на лични 
предпазни средства (ЛПС). 
Спазването на основните 
точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на 
съответни мерки по защита 
и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има 
за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със 
съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид 
на работното място. 
 

  
Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. Работни зони, в които е задължително използването 
на лични предпазни средства, трябва да бъдат ясно маркирани 
посредством осигуряване на подходящите знаци. 

Проектиране и оборудване 
� Личните предпазни средства трябва да отговарят на 

съответните общностни разпоредби относно проектирането 
и производството по отношение на безопасността и здравето. 
Всички лични предпазни средства трябва да бъдат 
предоставени от компанията и да са обозначени със „CE” 
маркировка. 

� При използването на ЛПС, трябва да бъде съставена програма, 
обхващаща всички аспекти на избора, използването 
и поддръжката на средствата. 

� ЛПС трябва да бъдат избрани въз основа на 
експлоатационните си качества (напр., фактор на защита), 
удобство и издръжливост.  

� При необходимост от използването на повече от едно ЛПС, 
уверете се, че всички тези средства са съвместими помежду си. 

� Защитното облекло (гащеризони) трябва да бъде използвано 
по време на всички прашни задания. Тъмните цветове могат да 
бъдат използвани с цел изпъкване на замърсяването с прах. 
Доставчикът на работно облекло ще може да ви консултира 
относно подходящото облекло. 

� Използвайте пиктограмите по-долу на работното място, за да 
поясните къде се налага използването на ЛПС.  
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   Защитни очила 

   

                     Защитно облекло 

   
 
 

 
  Предпазна каска 

   
 

 
Антифони 

       
 

    
 

       Респираторна маска 



    
    

Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика начин, в пълна 
работна функционалност и изправност. 

� Защитното облекло (гащеризоните) не трябва да бъдат 
отнасяни вкъщи. Те трябва да бъдат почистени от 
работодателя. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте ЛПС за признаци на увреда. Ако не се 

използват често, проверявайте ги преди всяка употреба. 
� Проверете ефективността на респираторните маски преди 

употреба. Потърсете съвет от доставчика относно подходящите 
методи на изпитване за пригодност. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Съхранявайте чисти ЛПС, които не са за еднократна употреба.  
� Работодателите трябва да осигурят чисти складови съоръжения 

за ЛПС. 
� Не почиствайте облеклото със сгъстен въздух. 
� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Респираторни маски  
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 

адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят респираторни 
маски (със съответното ниво на защита). Трябва да бъдат 
избрани маски, които са съвместими с другите лични предпазни 
средства, напр., антифони, очила, заваръчни маски. 

� Уверете се, че операторът е постигнал съществена изолация на 
лицето с избраната маска. Това може да бъде проверено 
с използването на обикновени методи на изпитване, напр., във 
въздуха може да бъде разпръснат облак от захарен разтвор 
с цел проверка дали операторът може да почувства. Ако да, 
съществуват доказателства за утечка. 

� Обърнете внимание, че падащата по лицето коса ще намали 
ефективността на противопраховата маска. Операторите 
с падаща по лицето коса трябва да бъдат снабдени със 
захранвани с въздух респиратори или друга подходяща 
алтернатива. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� За всяка трудова дейност, направете оценка с цел определяне 
колко често трябва да бъдат сменяни респираторните маски, за 
да се гарантира тяхната ефективност. Сменяйте респираторните 
маски на препоръчвания от доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват всички 
предоставени респираторни маски и какво да се направи, ако 
нещо се обърка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 
и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 
� Работодателите следва да гарантират, че служителите 

разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

  
Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол  
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Дори ако обикновено не 
носите респираторна 
маска, може да се 
наложи временно да я 
носите при отказ на 
мерките за контрол. 

 Използвайте, 
поддържайте и 
съхранявайте всички 
предоставени лични 
предпазни средства 
в съответствие 
с инструкциите. 

 Нагласете ЛПС, така че 
да ви стоят правилно. 

 При падаща по лицето 
коса, тя може да намали 
ефективността на 
противопраховата 
маска. Изберете 
подходящ респиратор 
с одаване на въздух 
или съответна 
алтернатива. 

 При необходимост от 
използването на повече 
от едно ЛПС, уверете 
се, че всички средства 
са съвместими  
помежду си. 
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2.1.16 
 

Отстраняване на прах 
или шлака чрез модул 
за отвеждане 
 
Настоящото упътване трябва да бъде прочетено заедно 
с упътванията, озаглавени „Проектиране на тръбопроводи“, 
„Проектиране на прахоотвеждащи съоръжения“ и „Обща 
вентилация“. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, това упътване 
предоставя насоки относно 
процедурите за безопасна работа, 
които да се използват при 
отстраняването на прах чрез 
модул за отвеждане. Спазването 
на основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. Поставете предупредителни знаци.  

� Осигурете добър достъп, за да предоставите възможност 
за безопасното отстраняване на евентуално опасни мокри 
или сухи отпадъци.  

Проектиране и оборудване 
� При възможност, модулът за отвеждане на прах трябва да 

бъде разположен далеч от течения и вятър, както и извън 
работната зона. 

� Обмислете необходимостта от устройства за 
предотвратяване на експлозиите за лесно възпламеними 
твърди вещества и се уверете, че оборудването 
е заземено по подходящ начин. 

� При разрработката трябва бъде отчетена възможната 
абразивност на праха.  

� Уверете се, че уловеният прах се отлага в изолиран 
контейнер, например, вагонетка или кош. Обмислете 
използването на вътрешна облицовка. 

� Рецепторите за утайки и мокрите скрубери изискват 
шлаката и твърдата утайка да бъдат отстранени чрез 
остъргване. 

� Определете необходимата периодичност на изпразване 
на коша за отпадъци. 

� Обмислете как ще премествате коша, за да го изпразните, 
и осигурете съдействие ако това се налага. 

� При необходимост, почистеният и филтриран въздух може 
да бъде върнат обратно в работната зона. 

� Количествата рециркулиран въздух трябва да 
съответстват на съществуващите норми и разпоредби.  

� Възможно е проектът и спецификацията на системи за 
отвеждане да трябва да бъдат одобрени съгласно 
националните разпоредби. 
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Поддръжка 
� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно състояние 

на изправност.  
� Следвайте поместените в ръководствата за поддръжка 

инструкции и определете нужните ЛПС за тази поддръжка  
� Поддържайте въздуховода чист от смазки, водопроводните 

кранчета незапушени, а филтрите – чисти.  
� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 

с препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 
� Проверете нивото на водата в резервоара за влажно 

пречистване със скрубери.  
� Получете информация относно проектната производителност на 

прахоотвеждащия модул от доставчика. Запазете тази информация 
с цел съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Визуално проверявайте съединените вентилационни 
съоръжения (напр., тръбопроводи със сгъстен въздух) за 
признаци на увреда поне веднъж седмично. Ако се използват 
постоянно, проверявайте ги по-често. Ако не се използват 
често, проверявайте ги преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте съединените вентилационни съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Проверете опасните характеристики на останалите по 
ръкавния прахоуловител и/или скруберите вещества.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте работната зона. 
� Работниците трябва внимателно да боравят с остатъчните 

вещества - някои сухи остатъци може да са запалими.  
� Уверете се, че кошът за отпадъци се изпразва редовно и той 

не се препълва. 
� Отстранявайте незабавно всички разливи. 
� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 
� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 
� Прахът и шлаката може да увреди кожата и очите. Помолете 

вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства при 
избора на правилните ЛПС. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят респираторни 
маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

  

Контролен списък 
за служителите с 
цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 Уверете се, че при 
изпразването на 
прахоотвеждащите 
модули следвате 
работната процедура на 
вашия работодател за 
безопасна работа. 
Обмислете въпросите 
относно електрическата 
изолация и ръчната 
обработка. 

 Уверете се, че следвате 
работната процедура при 
влизането в ограничени 
участъци.  

 Може да се наложи да 
носите респираторна 
маска, тъй като при тази 
дейност може да се 
образува много прах  

 Редовно, както и преди 
да се препълни, 
изпразвайте коша за 
отпадъци. 

 Внимателно изпразнете 
коша и го преобърнете 
максимално ниско, за да 
избегнете образуването 
на облаци прах. Бъдете 
внимателни при 
боравене с прахове или 
шлака, които са 
запалими.  

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Почистете незабавно 
разливите. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.1.17 
 

Наблюдение 
 
Това упътване предоставя насоки относно потребностите от 
квалификация, обучение и информация на 
управителите/ръководителите в обекти, където съществува 
потенциална експозиция на прах със съдържание на силициев 
диоксид. 

То трябва да бъде приложено по начин, който съответства на 
специфичната ръководна схема на обекта, т.е. в някои обекти 
може да има разгъната управленска структура, докато в други 
може да има само един ръководен кадър с управленски функции. 

   

  
 

Това упътване 
е предназначено за 
работодателите с цел оказване 
на съдействие за 
изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, това упътване 
предоставя добри практически 
насоки относно ролята на 
управителите/ръководителите 
в намаляването на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на 
съответни мерки по защита 
и превенция.  
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат да разберат 
ролята и отговорностите на 
управителите/ръководителите. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има 
за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със 
съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид 
на работното място. 

 
 

Системи за управление на 
здравето и безопасността 

� Работодателите трябва да гарантират, че управляват здравето 
и безопасността съгласно призната система за управление на 
здравето и безопасността на работното място (напр., OHSAS 
18001:1999, МОТ OSH 2001). При отсъствието на формална система, 
работодателите трябва да са в състояние да демонстрират 
съществуването на система съгласно Директива 89/391/ЕИО 
(Рамкова директива), която подлежи на официален контрол. 

� Управителите/ръководителите трябва да разбират своята 
роля в системата за управление на здравето и безопасността. 

Изисквания към 
управителите/ръководителите 

� Познаване на рисковете за здравето на праха със 
съдържание на силициев диоксид. 

� Разбиране на процесите, които могат да доведат до 
проблеми. 

� Разбиране на мерките за контрол и тяхното прилагане. 

� Познаване и разбиране на Наръчника за добрите практики 
и прилагането на съответните целеви формуляри. 

Обучение  
� Работодателите трябва да осигурят обучение на 

управителите/ръководителите с цел изпълнение на 
поставените към тях изисквания от целевите формуляри. По-
конкретно, то трябва да им позволи да 

- бъдат ефективна част от система за проверка на 
наличността и съблюдаването на мерките за контрол 

- проверяват спазването на процедурите за почистване 
и поддръжка 

- осигурят провеждането на програмата за здравен надзор 
за всички нуждаещи се  

- се уверят, че служителите разполагат с всички средства 
за изпълнение на дейностите, обхванати в контролните 
списъци за служители във всеки съответен целеви 
формуляр 

� Обучението за управители/ръководители трябва да включва, 
по-специално, познаване и разбиране на „Наръчника за 
добрите практики за здравословни условия на труд 
посредством правилно обработване и използване на 
кристален силициев диоксид и съдържащите го продукти“. 

� Обучението също така трябва да включва развиване на 
умения за комуникация на управителите/ръководителите. 

� Обучението трябва да подчертае значението на личния 
пример на управителите/ръководителите при спазването на 
процедурите за безопасна работа. 

Информация 
� Работодателите трябва да предоставят достатъчно 

информация на управителите/ръководителите с цел 
посрещане на очертаните по-горе потребности. 
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2.1.18 
 
Системи за опаковане  
 
Тази дейност се отнася до избора на различни системи за 

опаковане на продукти със съдържание на силициев диоксид. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, това упътване 
предоставя насоки относно избора 
на най-подходящата форма за 
доставка на продукти със 
съдържание на силициев диоксид. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Изберете само оборудване със "CE" маркировка. 

� Изборът на опаковка често пъти се определя от 
предпочитанията на клиента/потребителя. Факторите, които 
трябва да бъдат взети под внимание при избора на опциите 
за доставка, включват: 

� Вид материал (малките по размер частици имат по-голям 
потенциал за образуването на носен от въздуха прах); 

� Количество използван материал; 

� Икономика (възвращаемост на инвестицията 
в съоръжения за обработка на материали в насипно 
състояние спрямо таксата, която се начислява за 
опаковката им); 

� Степен на автоматизация на процесите на 
производителя и крайния потребител; 

� Непрекъснатост на доставките (напр., малките опаковки 
могат да бъдат по-подходящи за пробни продукти); 

� Изисквания относно здравето и безопасността по 
отношение на ергономията, ръчната обработка, шума 
и др. 

� Използването на малки опаковки създава максимален 
потенциал за експозиция на респирабилен кварцов прах по 
време на пълненето и изпразването на опаковките. 

� Използването на обемни (големи) опаковки може да 
спомогне за намаляването на експозицията на 
производителя. Това, обаче, може да доведе до 
увеличаване на проблемите за клиента поради трудността 
при изпразване на опаковки в помещенията. 

� При възможност, трябва да се предпочете използването на 
капсуловани системи за транспортиране в насипно 
състояние вместо използването на опаковки. 
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Поддръжка 
� Изберете машини, които са с лесен достъп за поддръжка. 

� Подсигурете поддръжката на оборудването съгласно 
спецификациите на доставчика/монтажника, в пълна 
работна функционалност и изправност. 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте складовата зона поне веднъж 

седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, я проверявайте по-често. Ако не се използва 
често, проверявайте я преди всяка употреба.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Изберете машини, които са с лесен достъп за почистване. 

� Ежедневно почиствайте работната зона. 

� Отстранявайте незабавно всички разливи. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 
 
 Използвайте работното 

оборудване съгласно 
работните процедури за 
безопасна работа на 
компанията. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 При нарушени 
опаковки, вземете 
съответните мерки за 
защитата (лични 
предпазни средства). 

 Незабавно почистете 
разливите. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.1.19 
 
Обучение 
 
Тази дейност обхваща организирането и провеждането на 
обучение за работниците, които са изложени на прах със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, това упътване 
предоставя насоки относно 
организирането и провеждането на 
обучение за работниците, които са 
изложени на прах със съдържание 
на респирабилен кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 

  

Достъп 
� Уверете се, че персонала е преминал обучение за 

съзнателно боравене с кварцов прах преди да им 
позволите достъп до прашните зони. 

Организация 
� Новите служители трябва да преминат обучителна сесия 

относно всички аспекти на здравето и безопасността, 
включително работните процедури за безопасна работа на 
компанията за боравене с опасни субстанции, като 
респирабилен кварцов прах. На следващата страница е 
представен изчерпателен списък на предлаганите теми на 
обучението. 

� Обучителните сесии трябва да бъдат занимателни 
и информативни, с двустранен диалог между 
провеждащия обучението и служителите. 

� Обучението трябва да бъде проведено от работодателя и 
насочено към всички лица, изложени на риск, и трябва да 
включва примери от тяхното работно място и трудови 
дейности. 

� Ограничете броя на участниците, така че всеки да има 
възможност да обсъди въпроси, представляващи интерес 
и да задава въпроси. 

� Ограничете продължителността на обучителните сесии 
и правете редовни почивки. 

� Забранете използването на мобилни телефони 
и двупосочни радиостанции по време на обучителните 
сесии. 

� Използвайте разнообразни методи на обучение, които 
включват визуални пособия, видеоматериали, дискусии 
в група и листовки. 

� Като алтернатива на формалните обучителни сесии, 
разговорите по време на почивки са полезен начин за 
предаването на индивидуални послания относно здравето 
и безопасността в рамките на кратък период от време. 
Разговорите по време на почивки трябва да бъдат 
с максимална продължителност от 15 минути. 

� Познанията на работниците трябва да бъдат оценявани 
в края на всяка обучителна сесия с цел да се провери, 
дали те са вникнали в същността на обучителния 
материал. 

� Трябва да бъдат организирани опреснителни курсове 
с цел предоставяне на актуализирана информация на 
работниците относно аспектите на здравето 
и безопасността, свързани с работата с продукти със 
съдържание на кристален силициев диоксид. 

� На работниците трябва да бъде осигурен достъп до този 
Наръчник за добрите практики и целевите формуляри към 
него, заедно с цялата друга допълнителна информация, 
включително екземпляри на оценките на риска, 
информационни листове за безопасност и процедури за 
безопасна работа. 
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Теми на обучение 
� Предоставете информация на вашите работници 

относно задълженията на работодателя и служителя 
съгласно Закона за здравето и безопасността. 

� Осигурете информация на вашите работници относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев 
диоксид. 

� Осигурете им обучение относно факторите, които 
засягат експозицията на прах и съответната превенция. 

� Осигурете им обучение относно добрите практики, които 
трябва да бъдат използвани на работното място 
и относно процедурите за безопасна работа. 

� Осигурете им обучение относно превантивните мерки 
и начините за проверка на работата на тези средства за 
контрол. 

� Осигурете им обучение относно това кога и как да се 
използват всички предоставени респираторни маски 
(РМ) или други лични предпазни средства (ЛПС). 

� Осигурете им обучение как да се поддържат РМ/ЛПС, 
къде да се съхраняват, когато не се използват, как да 
бъзат получени нови и как да се докладват дефекти. 

� Осигурете им обучение относно това какво да бъде 
направено, ако нещо се обърка. 

� Осигурете информация на работниците относно 
програмите за наблюдение на съдържанието на прах 
и значението на съдействието им. 

� Служителите трябва да бъдат информирани и относно 
заключенията на всички кампании за наблюдение на 
личната експозиция. 

� В случай че измерената лична експозиция на един 
служител на респирабилен кристален силициев диоксид 
превишава съответната пределна стойност на 
професионална експозиция, на този служител трябва да 
бъдат предоставени подробности относно резултатите 
от наблюдението на личната му/й експозиция. 

� Служителите трябва да бъдат информирани относно 
процедурите за здравен надзор. 

Провеждане 
� Обучителните сесии трябва да бъдат организирани 

в рамките на обичайното работно време на 
служителите. 

� Трябва да бъдат провеждани опреснителни курсове 
поне веднъж на всеки две години или по-често при 
изменение на работните практики и пр. 

� Присъствието на обучителните сесии е задължително. 
Присъствието трябва да бъде отчетено, а дневниците - 
водени за разумно продължителен период от време.  

� От работниците трябва да бъде изискана обратна 
информация за всяка обучителна сесия, която може да 
спомогне за организирането на бъдещи такива. 

Наблюдение 
� Изградете система за проверка относно планирането на 

обучителните сесии, добрата им посещаемост, както и 
че тяхната ефективност се демонстрира от 
подходящите методи и че те обхващат всички 
работници и служители. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел най-
доброто използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, че посещавате 

всички организирани за вас 
здравни и обучителни сесии. 

 Не се колебайте да задавате 
въпроси по време на 
обучителните сесии. Можете 
да сте наясно за проблемни 
области или за решения на 
проблеми, които преди не са 
били идентифицирани. 

 Следвайте документа 
за добрите практики 
и упътванията към него. 

 Уверете се, че използвате 
правилното упътване за 
съответното задание. 

 Трябва да си сътрудничите 
с вашия работодател и 
другите работници, които 
имат конкретни задължения 
относно безопасността 
и здравето на работниците, 
за да позволите на вашия 
работодател да гарантира 
максимална безопасност на 
работната среда и условията 
на работа. 

 Незабавно уведомете вашия 
работодател или другите 
работници, които имат 
конкретни задължения 
относно безопасността 
и здравето на работниците, 
за всяка ситуация по време на 
работа, за която считате, 
че може да представлява 
сериозна и непосредствена 
заплаха за безопасността 
и здравето. 

 Използвайте работното 
оборудване и всички опасни 
субстанции съгласно 
указанията. 

 Използвайте личните 
предпазни средства, 
включително респираторните 
маски, съгласно указанията на 
вашия работодател. 
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2.1.20 
 
Сътрудничество 
с изпълнители 
 
Този целеви формуляр се отнася до наемането на външни 
изпълнители в заводите, в които може да се образува носен от 
въздуха респирабилен кварцов прах. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд, като от тях се 
изисква прилагането на едни 
и същи стандарти за защита както 
по отношение на външните 
изпълнители, така и за техните 
собствени служители. 
 
 
По-конкретно, предоставените 
в това упътване насоки посочват 
добрите практики за управление 
на всички договорени дейности, 
но формулировката е специално 
предназначена да съответства на 
обстоятелствата, при които 
съществува рикс от експозиция на 
респирабилен кварцов прах. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
Този документ следва да се 
предостави и на фирмите - 
изпълнители и техните служители, 
които има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
Винаги трябва да бъдат прилагани 
съществуващите национални 
разпоредби. 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Естество на работата на 
изпълнителите 
Обикновено изпълнителите се наемат за следните видове 
дейности (неизчерпателен списък): 

� Проектантска дейност 

� Строителни работи 

� Монтаж на инсталации и оборудване 

� Поддръжка и обслужване на оборудване  

� Изпитване и калибриране на оборудване  

� Специализирани инспекции (напр., азбест, структурни) 

� Опаковане (напр., опаковане в чували) 

� Добив на минерални ресурси и рудничен извоз на обекта 

� Сухопътен превоз  

� Почистване 

Критерии за избор на 
изпълнители 
При избора на изпълнители, критериите за избор на 
клиента трябва да включват оценка на изпълнението на 
изискванията за здраве и безопасност на изпълнителя.  

Вземете предвид всяка от изложените по-долу 
(неизчерпателен списък) и се уверете, че спазването от 
страна на изпълнителя на всеки един от тези критерии 
съответства на рисковете, свързани с работата 
и зоната(ите), в която тя ще се осъществява. 

� Документ за политиката по здравето и безопасността  

� Свидетелства за обучение/квалификации 

� Схема за предоставяне на насоки и оказване на подкрепа 
за здравето и безопасността 

� Оценка на риска и процедури за безопасна работа 

� Наличност на необходимото работно оборудване 

� Мерки за контрол на опасните субстанции  

� Разпоредби за личните предпазни средства  

� Схеми за здравен надзор  

� Дневник на предишни инциденти  

� Споразумения за застраховка за трудова злополука 
и гражданска отговорност на работодателя 

Не позволявайте на изпълнител да работи във вашия 
обект освен ако не сте напълно уверени, че същият 
съблюдава всички изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд. 
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Комуникационен обмен 
� Клиентът отговаря за предоставянето на информация на 

външните изпълнители относно разумно предвидимите 
рискове (включително относно праха със съдържание на 
респирабилен кристален силициев диоксид), които могат да 
съществуват на обекта. Тази информация трябва да бъде 
предоставена под формата на писмена документация на 
етапа преди търга. 

� На изпълнителя трябва да бъдат изпратени съответните 
раздели от Наръчника за добрите практики 
и фактологичните справки като част от предварителната 
тръжна документация. 

� За всички изпълнители преди започване на работа на обекта 
на клиента трябва да бъде проведено въвеждащо обучение, 
като условие за оторизиран достъп до работната зона. Ако 
поради някаква причина провеждането на въвеждащо 
обучение се окаже практически невъзможно, клиентът 
трябва да осигури непосредствено лично наблюдение на 
изпълнителите във всеки един момент. 

� Въвеждащото обучение трябва да включва подробности 
относно правилата и процедурите на обекта, включително 
всички конкретни мерки за контрол на праха, които са част 
от договора. Трябва да бъдат осигурени подробности за 
зоните и дейностите, при които трябва да бъдат носени 
лични предпазни средства.  

� По време на въвеждащата сесия, трябва да бъдат тествани 
познанията на изпълнителите относно собствените им 
процедури за безопасна работа. Не позволявайте работата 
да започне докато не сте уверени, че всички индивидуални 
изпълнители са напълно запознати с изискванията на 
фирмената документация за безопасността. 

� Съгласно националните разпоредби може да бъде 
необходимо да се определи централен координатор за 
специфичните дейности по договор. 

Писмени споразумения 
с изпълнителите 

� Споразуменията за изпълнение от външни изпълнители за 
дейности, които включват потенциална експозиция на 
респирабилен кристален силициев диоксид, трябва да 
съдържат клауза относно защита на здравето. 

� Наръчникът за добрите практики, заедно с фактологичните 
справки, съставляват неразделна част от договора. Това 
означава, че изпълнителят не само трябва да спазва всички 
общи нормативни разпоредби относно здравето 
и безопасността, но и препоръките на документа за добрите 
практики. 

Наблюдение на изпълнителите 

Клиентът трябва да осигури съответно ниво на наблюдение 
на всички изпълнители, които работят на фирмените обекти. 
Степента на наблюдението зависи от сложността на 
дейността и трябва като минимум да включва документиран 
контрол на място на работните практики на изпълнителя. Ако 
провеждането на пълно въвеждащо обучение е окаже 
практически невъзможно, обаче, тогава върху изпълнителите 
трябва да се осигури непосредствено лично наблюдение във 
всеки един момент. 

Клиентът трябва да разполага с документирани процедури за 
управление на всички ситуации, в които изпълнителят не 
спазва процедурите за безопасна работа. Трябва да бъдат 
водени дневници за всички дейности, предприети от клиента 
и фирмата - изпълнител, ангажирана в намирането на 
решение за несигурните работни практики. 

  

Контролен списък за 
клиенти с цел най-
доброто използване на 
средствата за контрол 
 

 При избора на 
изпълнители, направете 
оценка на адекватността 
на техните системи за 
управление на личната 
експозиция на 
респирабилен кварцов 
прах. 

 Осигурете 
предоставянето на 
информация до 
изпълнителите относно 
рисковете за здравето 
и безопасността на 
обекта, които имат 
връзка с тяхната работа.  

 Осигурете въвеждащо 
обучение на 
изпълнителите преди 
да им позволите да 
започнат работа на 
обекта. 

 Осигурете адекватно 
наблюдение върху 
изпълнителите с цел да 
се уверите, че те 
следват практиките за 
безопасна работа. 

 Не се колебайте да 
преустановите работа, 
ако изпълнителите не 
извършват дейностите 
по безопасен начин. 

Контролен списък за 
изпълнители с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 

 Направете оценка на 
риска за всички ваши 
дейности 
и я документирайте. 
Необходимо е да 
предоставите копия на 
съответната 
документация на 
вашите клиенти. 

 Осигурете 
провеждането на 
обучение за 
индивидуалните 
изпълнители относно 
изискванията на 
оценката на риска. 

 Уверете се, 
че поддържате 
комуникация с клиента 
относно въпросите на 
здравето 
и безопасността във 
всеки един момент. 
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2.2.1a 
 

Изпразване на чувалите – 
малки опаковки  
 
Настоящият формуляр предоставя насоки относно изпразването 
на малки чували продукти със съдържание на кристален 
силициев диоксид в едно производствено звено, особено онези, 
съдържащи сухи материали. 
 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на операции по 
изпразването на малки чували. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 

 

 

 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Уверете се, че съоръженията за изпразване на чувалите са годни за 
предназначената цел. 

� Изолирайте в максимална степен съоръженията за изпразване на 
чували и поддържайте в тях подналягане с помощта на локална 
вентилационна система за отвеждане на отходните газове – виж целеви 
формуляр 2.1.13.  

� За изпразването на малки чували се препоръчва използването на 
автоматични или полу-автоматични станции за разтоварване на чували. 

� Уверете се, че работниците изсипват внимателно съдържанието на 
чувалите – и че не ги изтърсват. Чувалите трябва да бъдат изпразнени, 
като отвореният край гледа настрани. 

� Изсипването на съдържанието на чувалите от високо води до 
образуването на много прах. Работниците трябва да навият празните 
чували в границите на зоната за прахоотвеждане. 

� За изхвърлянето на празните чували без образуването на прах, 
ги пуснете в голям найлонов чувал, поставен отворен на метална 
стойка. При напълване, запечатайте чувала и го изхвърлете 
в подходяща вагонетка за отпадъци. Не позволявайте чувала за 
отпадъци да прелива. Вместо това, използвайте компактор, оборудван 
със система за отвеждане на прах или който е изцяло изолиран. 

� Съоръженията за изпразване на чувалите трябва да бъдат свързани 
с подходяща система за улавяне на праха (напр., ръкавен 
филтър/циклон). За предпочитане е неподвижна система за 
прахоотвеждане, въпреки че е приемлив автономен мобилен модул. 

� Съоръженията за изпразване на чувалите следва да бъдат проектирани 
с лесен достъп до всички части за поддръжка, деблокиране 
и почистване. Когато трябва да се предотврати достъпа на персонал до 
опасните части на съоръженията, панелите за достъп трябва да са 
блокирани или да бъдат оборудвани с прекъсвач. 

� Обмислете използването на механични/пневматични устройства за 
обработването на чувалите. 

� При възможност, дръжте съоръженията за изпразване на чувалите 
далеч от врати, прозорци и пешеходни зони с цел да се попречи на 
теченията да окажат влияние върху работата на системите за 
отвеждане на прах. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 

 

 

 
 
Ръчно изпразване на чувалите         Автоматизирано изпразване на чувалите 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че вентилационната 
система работи 
нормално. Преди да 
започнете работа се 
уверете, че системата 
за отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, 
когато те са на 
разположение. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Почистете работните 
помещения с помощта 
на техники за вакуумно 
или мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 
веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.1b 
 

Изпразване на чувалите – 
обемни чували 
 
Настоящият формуляр предоставя насоки относно изпразването 
на обемни чували (големи чували) продукти със съдържание на 
кристален силициев диоксид в едно производствено звено, 
особено онези, съдържащи сухи материали. 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на операции по 
изпразването на обемни чували. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат изложени 
на респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Уверете се, че съоръженията за изпразване на чувалите са годни за 
предназначената цел. 

� Изолирайте в максимална степен съоръженията за изпразване на 
чували и поддържайте в тях подналягане с помощта на локална 
вентилационна система за отвеждане на отходните газове – виж целеви 
формуляр 2.1.13. 

� Не се препоръчва ръчното разрязване на чувалите без използването 
на лични предпазни средства. 

� За обемни чували за еднократно ползване без вътрешна обшивка, 
използвайте съоръжения за изпразване на чувалите с пирамидални 
ножове и гумен мембранен предпазител за запушване на дъното на 
чувала. 

� За обемни чували за многократно ползване, трябва да бъде използвана 
система за разтоварване с вибраторна пластина и тя трябва да бъде 
оборудвана с локална вентилация за отвеждане на отходните газове. 

� При използването на обемни чували за многократно ползване, 
с вътрешна обшивка, са налице специални системи за свързване 
с изход за обезпрашаване, които имат двойни пръстеновидни 
уплътнения и напълно капсулован изпускателен отвор за продукта. 

� С цел отстраняване на празните чували без да се създава прах, не ги 
свивайте на ръка. Вместо това ги пуснете в голям найлонов чувал, 
поставен отворен на метална стойка. При напълване, запечатайте 
чувала и го изхвърлете в подходяща вагонетка за отпадъци. 
Не позволявайте чувала за отпадъци да прелива. Вместо това, 
използвайте компактор, оборудван със система за отвеждане на прах 
или който е изцяло изолиран. 

� Съоръженията за изпразване на чувалите трябва да бъдат свързани 
с подходяща система за задържане на праха (напр., ръкавен 
филтър/циклон). 

� Съоръженията за изпразване на чувалите следва да бъдат проектирани 
с лесен достъп до всички части за поддръжка, деблокиране 
и почистване. Когато трябва да се предотврати достъпа на персонал до 
опасните части на съоръженията, панелите за достъп трябва да са 
блокирани или да бъдат оборудвани с прекъсвач. 

� Обмислете използването на механични/пневматични устройства за 
обработването на чувалите. 

� При възможност, дръжте съоръженията за изпразване на чувалите 
далеч от врати, прозорци и пешеходни зони с цел да се попречи на 
теченията да окажат влияние върху работата на системите за 
отвеждане на прах. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че вентилационната 
система работи 
нормално. Преди да 
започнете работа се 
уверете, че системата 
за отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, 
когато те са на 
разположение. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Почистете командните 
помещения с помощта 
на техники за вакуумно 
или мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 
веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.2 
 

Обработване на партида 
в хода на производството 
– стъкло 
 
Тази дейност се отнася до операцията по зареждане на 
влажната смес със специални машини за зареждане от 
подаващия бункер до топилната пещ, при която поради 
експлоатационните условия (високи температури в съчетание 
с позитивно налягане) се образува определено количество прах. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
операцията по зареждане на 
влажната смес със специални 
машини за зареждане от 
подаващия бункер до топилната 
пещ. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 
 

Проектиране и оборудване 
 

� Осигурете годността на пълначните съоръжения за 
предназначената цел и добрата им поддръжка. 

� Регулирайте системата за изолация на пясъка съгласно 
препоръките на доставчика. 

� Капсуловайте зоната на зареждане, доколкото е технически 
възможно. 

� Уверете се, че сместа се зарежда в пещта със съответния 
фактор на влажност. 

� Подаващите бункери за влажната смес трябва да имат 
максимално малък отвор. 

� Подаващите бункери трябва да бъдат оборудвани 

с устройство за определяне на високо равнище, свързано 

с алармена система с цел да се избегне препълването. 

� Осигурете подходящо проветрение в зоната на зареждане. 
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Поддръжка 
� Осигурете поддръжката на оборудването съгласно 

спецификациите на доставчика в пълна изправност. 

� Ежедневно проверявайте системата за изолация на пясъка 
и я регулирайте при необходимост съобразно препоръките 
на доставчика.  

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се в правилното 

функциониране на 
системата за 
изолация на пясъка. 
Ако забележете някаква 
аномалия, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Незабавно почистване 
на разливи от фини, 
сухи прашни материали 
в насипно състояние 
с помощта на методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. Уверете се, 
че извършвате 
дейността съгласно 
указанията на вашата 
компания за безопасна 
работа. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
лични предпазни 
средства съгласно 
указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте съоръженията поне веднъж 

седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� С цел предотвратяване събирането на прах, почиствайте 

редовно работното място. 

� Незабавно отстранявайте разливите. При отстраняване на 
разливи от фини, сухи, прашни материали в насипно 
състояние, осигурете предприемането на работи по 
почистването, като спазвате писмената процедура за 
безопасна работа и информацията в настоящия формуляр. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� При необходимост, трябва да бъдат предоставени и носени 
респираторни маски.  

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

� Може да се извърши оценка на риска с цел определяне 
уместността на съществуващите методи за контрол. 

  

Обучение 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.3a 
 
Натоварване на 
камиони-цистерни за 
превозване на насипни 
товари 
 
Тази дейност обхваща операциите по товарене на насипни 
товари на камиони-цистерни за превоза на продукти, 
съдържащи кристален силициев диоксид, особено онези, 
съдържащи сухи материали. 
 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на операции по 
натоварването на камиони-
цистерни. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Уверете се, че съоръженията за натоварване са подходящи 
и добре поддържани. 

� Осигурете гофрирана тръба за товарене, която да отвежда 
достатъчно въздух с цел поддържане на подналягане в пункта 
на товарене. 

� Гофрираната тръба за товарене трябва да бъде свързана 
с подходяща прахоотвеждаща система (напр., ръкавен 
филтър/циклон). 

� Предприемете мерки за отвеждането на въздуха, който се 
измества при товаренето на насипни материали, така че да не 
може да бъде изпуснат от съда. 

� Осигурете при възможност затворена и разхерметизирана 
транспортна техника със съответни съоръжения за 
обезпрашаване. 

� При възможност, наклонете тръбопроводите за обезпрашаване 
с цел избягване на слягането на прах. Осигурете минималното 
вътрешно износване на тръбопроводите с избора на устойчиви 
на износване материали, използването на подходящи по 
размери тръбопроводи и избягване на резки извивки. 

� Проектирайте тръбопроводи с подходящ вътрешен диаметър 
(увеличаващ се при приближаване на системата за 
обезпрашаване) с цел поддържане на подходящи скорости на 
транспортиране и превенция на слягането на прах. 

� Опитайте се да избегнете утечките в максимална степен. 

� Кабините за управление трябва да разполагат със свое 
собствено подаване на чист въздух или могат да бъдат 
оборудвани с принудителна филтрация на въздуха. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   м. март 2006 г. – 2.2.3a – страница 1 от 2 

 



    
    

Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че съоръженията за 
натоварване работят 
нормално. Уверете се, 
че системата за 
отвеждане на прах 
е включена и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, 
когато те са на 
разположение. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Почистете всяка 
кабина за управление 
с помощта на методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 
веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 
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2.2.3b 
 

Натоварване в насипно 
състояние 
 
Тази дейност обхваща операциите по товарене на насипни 
товари на сухопътни (с изключение на камиони-цистерни), 
железопътни и водни транспортни средства за превоза на 
материали със съдържание на кристален силициев диоксид, 
особено сухи материали. 
Формуляр 2.2.2a предлага насоки относно товаренето на 
камиони-цистерни. 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на операции по 
натоварването на сухопътни 
(с изключение на камиони-
цистерни), железопътни и водни 
превозни средства. Спазването 
на основните точки от този 
целеви формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Осигурете годността и добрата поддръжка на цялата товарачна 
техника.  

� Съответната техника може да включва използването на 
транспортни ленти , винтови питатели, багерни кофи, кофъчните 
елеватори, подаващи бункери, улеи и захранващи тръби. 

� Капсуловайте максимално добре транспортните ленти, улеите и т.н. 

� Сведете до минимум скоростта на спускане на материала: 

� Сведете до минимум отстоянието на пад – проектирайте 
улеите и т.н., така че материалът да пада каскадно, т.е. на 
няколко кратки спускания вместо на едно голямо. 

� Монтирайте вътрешни прегради в дългите захранващи тръби. 

� Сведете до минимум ъгъла на наклона в улеите, захранващите 
тръби и т.н. 

� Не товарете брашнени продукти на открито; трябва да бъдат 
използвани капсуловани системи. 

� Трябва да бъде подсигурено закритие за съоръженията за товарене 
с цел превенция на образуването на прах от вятъра, като в същото 
време се осигури добър стандарт на проходна вентилация. 

� Кабините за управление следва да бъдат добре уплътнени и да 
разполагат със свое собствено подаване на чист въздух. 
При необходимост, те следва да бъдат оборудвани с принудителна 
филтрация на въздуха и да се поддържа позитивно налягане.  

� Могат да бъдат използвани системи за видеонаблюдение и охрана 
(CCTV) с цел намаляване на необходимостта операторите да 
посещават прашните зони.  

� Виж целеви формуляр 2.2.3a, озаглавен „Натоварване на камиони-
цистерни за превозване на насипни товари“ за насоки относно 
натоварването на камиони-цистерни. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че съоръженията 
за натоварване 
работят нормално. 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Носете респираторна 
маска (напр. 
противопрахова маска) 
в зоните, в които това 
се счита за необходимо. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 

веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват често, 
ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация относно проектната производителност на 
вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете тази 
информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 

адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Обозначете необходимостта от носенето на респираторна маска 
с помощта на подходящи пиктограми. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват всички 
предоставени респираторни маски и какво да се направи, ако 
нещо се обърка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 и 
част 1 от Наръчника за добрите практики. 

� Уверете се, че операторите по транспорта разполагат с копие на 
процедурите за натоварване и са преминали съответното 
обучение, ако е необходимо. 

  

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването 

на мерките за контрол. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 
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2.2.4a 
 Разтоварване на камиони-

цистерни за превозване на 
насипни товари (източване) 
 
Тази дейност обхваща източването на пясък от силициев 
диоксид и брашнени продукти от камион-цистерна в силажна 
яма, особено сухи материали. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно начина на свеждане до 
минимум на изпускането на носен 
от въздуха прах при източване на 
камион-цистерна с пясък или 
брашно от силициев диоксид. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 

 

 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
Камион-цистерна 

� Ограничете скоростта на разтоварване до проектния 
капацитет на приемащата силажна яма и прахоотвеждащия 
модул. Налягането на разтоварването трябва да бъде 
съгласувано с оператора на силажната яма. 

� Тръбопроводите за разтоварване на цистерната, 
съединителните връзки и уплътненията трябва да бъдат 
проектирани да издържат на високите въздушни налягания 
и абразията, свързани с операциите по източването. 

� Обърнете внимание, че ще има рязко нарастване на 
въздушното налягане при източването на последната част 
пясък/брашно в силажната яма. Оттук и необходимостта от 
непрекъснато наблюдение на операциите по разтоварване. 

Силажна яма на клиента 

� Силажните ями трябва да бъдат закупувани само от известни 
доставчици. 

� Трябва да бъдат използвани подходящи методи за 
техническо проектиране за гарантиране на адекватна 
здравина на конструкцията. 

� Трябва да бъдат използвани контролни техники за превенция 
на създаването на свръхналягане в силажната яма при 
пълненето й. Уверете се, че силажните ями са оборудвани 
с устройства за освобождаване на налягането и аларми за 
високо ниво в силоза. Те трябва също така да разполагат 
с прахоотвеждащи системи с цел отстраняване и почистване 
на изместения въздух.  

� Прахоотвеждащите модули на силажната яма трябва да 
бъдат оборудвани с филтри, които съответстват на 
гранулометричния състав на продукта. 

� Налягането на разтоварването трябва да бъде съгласувано 
с оператора на цистерната. 

� Обърнете внимание, че брашнените продукти имат различно 
обемно тегло. Разработете процедури за да се подсигурите, 
че силажните ями не са препълнени. 

� Силажните ями трябва да бъдат оборудвани 
с прахоотвеждаща система с цел превенция на емисиите на 
прах от силажната яма по време на разтоварването на 
цистерната. 

� Тръбопроводите и вентилационните тръби трябва да бъдат 
проектирани по начин, който да ограничи загубите при 
сблъскване (причинени от извивки, стеснения и т.н.); да сведе 
до минимум мъртвите пространства, където може да се 
задържа материал, и да улесни лесното отстраняване на 
запушванията. 

� Точките за свързване със силажната яма трябва да бъдат 
разположени максимално близо до зоната за паркиране на 
доставящата цистерна. Това ще елиминира нуждата от дълги 
гъвкави маркучи. 

� Трябва да бъде осигурен безопасен начин за достъп до онези 
части от силажната яма, които изискват контрол и поддръжка. 
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Поддръжка 
� Поддържайте тръбопроводите/маркучите, съединителните 

връзки и уплътненията в добро състояние с цел намаляване 
на вероятността от изпускането на прах по време на 
операциите по източване.  

� Прахоотвеждащите системи на силажните ями трябва да 
бъдат поддържани съгласно указанията на производителя. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Шофьорите на цистерни 

трябва да наблюдават 
операциите по 
разтоварването им във 
всеки един момент. 

 Договорете налягане на 
разтоварването 
с клиента. 

 Ежедневно проверявайте 
състоянието на 
тръбопроводите, 
маркучите 
и съединителните 
връзки. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Почистете незабавно 
разливите на пясък 
иФбрашно, като 
използвате методи 
на мокро почистване. 

 Носете противопрахова 
маска, когато 
е необходимо да влизате 
в прашни зони с цел 
отстраняването на всяко 
изтичане на прах или при 
отказ на другите мерки за 
контрол. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
� Поне веднъж годишно компетентно лице следва да изпита 

експлоатационните характеристики на системите за 
отвеждане на прах. 

� Шофьорите на цистерни ежедневно трябва да проверяват 
състоянието на тръбопроводите/маркучите и уплътненията 
и да ги заменят при необходимост. 

� Всички повреди по тръбопроводите/маркучите/съединителните 
връзки и прахоотвеждащите системи на силажната яма трябва 
да бъдат докладвани възможно най-скоро, за да могат да 
бъдат предприети коригиращи действия. 

  

Почистване и подреждане 
� Зоната за разтоварване на цистерната трябва да се 

поддържа чиста и подредена. 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел проверка на 
ефективността на мерките за контрол.  

� Може да се наложи да бъдат носени респираторни маски 
(със съответното ниво на защита) при разединяване на 
тръбата за разтоварване в задната част на цистерната, при 
отстраняването на всяко изтичане на прах или при отказ на 
мерките за контрол. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. Сменяйте тези средства на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Осигурете процедури за предотвратяване на препълването 

на силажните ями. 

� Установете система за проверка на съществуването 
и спазването на мерки за контрол на праха. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.4b 
 
Разтоварване на 
насипни товари 
 
Тази дейност обхваща операциите по разтоварване в насипно 
състояние на сухопътни (с изключение на камиони-цистерни), 
железопътни и водни транспортни средства за превоза на 
материали със съдържание на кристален силициев диоксид, 
особено сухи материали. Формуляр 2.2.4a предлага насоки 
относно разтоварването на камиони-цистерни. 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на операции по 
разтоварването на насипни 
товари. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр 
ще спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за 
контрол, посочени в настоящия 
целеви формуляр за свеждането 
до минимум на експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Осигурете годността и добрата поддръжка на цялата 
разтоварваща техника. 

� При разтоварването на сухи продукти, монтирайте 
прахоотвеждащи системи в зоните, в които може да има 
емисии на прах във въздуха на работното място.  

� Обмислете изолирането на зоната за разтоварване 
и поддържането на подналягане в нея. Като алтернатива, 
осигурете командни помещения, които са уплътнени и в тях 
се поддържа позитивно налягане. 

� Проектирайте размера и формата на приемащите бункери, 
за да съответстват на капацитета на сухопътните превозни 
средства, железопътните вагони, багерни кофи и т.н., които 
ги захранват.  

� Съставете процедури за разтоварване. Уверете се, че 
бункерите и зоните за разтоварване са ясно обозначени със 
своето съдържание.  

� Не разтоварвайте брашнени продукти на открито; трябва да 
бъдат използвани капсуловани системи. 

� Виж целеви формуляр 2.2.4a, озаглавен „Разтоварване на 
камиони-цистерни за превозване на насипни товари“ за 
насоки относно източването на сухи продукти от камиони-
цистерни. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 

използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че съоръженията за 
разтоварване работят 
нормално. 

 Уверете се, 
че системата за 
отвеждане на прах 
е включена и работи. 

 Носете респираторна 
маска (напр. 
противопрахова маска) 
в зоните, в които това 
се счита за необходимо. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялотоФизползвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 

веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация относно проектната 
производителност на прахоотвеждащите съоръжения от 
доставчика. Запазете тази информация с цел съпоставка 
с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Обозначете необходимостта от носенето на респираторна 
маска с помощта на подходящи пиктограми. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
� сигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

� Уверете се, че шофьорите-снабдители разполагат с копие от 
процедурите за разтоварване и са преминали съответното 
обучение, ако е необходимо. 

  

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.5 
 

Изготвяне на леярско 
сърце и формоване 
в леярните 
 
Тази дейност обхваща цеха за изработване на леярски сърца 
и формовъчния цех в леярните 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно изготвянето на леярско 
сърце и формоването в леярните. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Контролирайте разливите на пясък. Уверете се, че се 
използва правилното количество формовъчен пясък. 

� Обикновено е нужна скорост на въздуха между 
0,5 и 1,5 метра в секунда в огражденията. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Винаги, преди започване на работа, проверявайте 
дали системата за отвеждане е включена и работи. 
Проверете измервателния уред. 

� Изпуснете почистения, извлечен въздух на безопасно 
място извън сградата, далеч от врати, прозорци 
и отвори за въздухоподаване. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното 
помещение за замяна на извлечения въздух. 

� Консултирайте се с квалифициран инженер по 
вентилацията за проектирането на нови системи за 
контрол. 

Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за 

поддръжка. 
� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно 

състояние на изправност. 
� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за 

отвеждане. Междувременно, носете респираторна 
маска (РМ). 

� Пясъкът е силно абразивен и инсталацията бързо се 
износва. Планирайте редовни прегледи. 

 



 
   

    

Проверки и изпитване 
� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда в тръбопроводите, 

вентилатора и въздушния филтър. Шумни или вибриращи вентилатори 
могат да са признак на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за отвеждане 
и измервателният уред работят нормално. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за експлоатационните 
характеристики на производителя с цел да се установи дали 
отвеждането функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен инженер 
по техниките на вентилиране с цел определяне на нейните 
експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва целевите скорости на 
въздуха. 

� Запазете тази информация в дневника за изпитвания. 
� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на нейните 

експлоатационни характеристики от страна на компетентен инженер по 
техниките на вентилиране поне веднъж на всеки 12 месеца или 
съблюдавайте националните разпоредби. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който съответства 
с разпоредбите на националното законодателство (поне пет години).  

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват някакви 
тенденции в повредите, които да улеснят планирането на 
техническото обслужване. 

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, в които 

непрекъснато работят хора. 
� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, за да 

попречите на вдигането на прах и за да намалите броя на 
подхлъзванията. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, за почистването на 
праха. 

� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 
� Избутайте контейнерите на безопасно място. 
� Поставете капаците на контейнерите, когато те не се пълнят или 

изпразват. 
� Изхвърлете празните контейнери по безопасен начин. 
� Изхвърляйте отпадъците по безопасен начин. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 
� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства 

при избора на правилните ЛПС. 
� Не са необходими респираторни маски, ако отвеждането 

е проектирано правилно и функционира нормално. 
� Респираторните маски са необходими в случаите на техническо 

обслужване и почистване, както и при почистването на разливи. 
� Използвайте респираторна маска - стандарт P3 (присвоено ниво 

на защита 20) или равностоен стандарт. Обърнете се за съвет към 
вашия доставчик. 

� Сменяйте филтрите на респираторната маска съгласно 
препоръките на вашия доставчик. Изхвърляйте маските за 
еднократна употреба след всяко използване. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на 
личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Осигурете защитни очила. 
� Никога не използвайте сгъстен въздух за издухване на прах от 

облеклото. 
� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи   своите 

работни гащеризони Използвайте пералнята по договор. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно пораженията 

върху здравето, свързани с праха със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за контрол 
и тяхното използване; кога и как да се използват всички предоставени 
респираторни маски и какво да се направи, ако нещо се обърка. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за 
добрите практики.   

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 
� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 

с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел най-
доброто използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.6 
 
Раздробяване на 
минерали 
 
Могат да се образуват големи количества носен от въздуха 
прах при операции по раздробяване на минерали със 
съдържание на кристален силициев диоксид. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно използването на трошачка 
за раздробяването на едри късове 
кариерни материали на по-малки. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. Това ще спомогне за защита на лицата от опасност 
от носен от въздуха прах и от други рискове, свързани 
с раздробяването, напр,. шум и изхвърлени частици. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Не може да бъде направено почти нищо за превенция на 
образуването на носен от въздуха прах по време на 
дейността по раздробяване, ето защо контролът на 
експозицията разчита на изолиране на операторите на 
инсталацията от образувания прах. 

� Контролното управление на машините трябва да бъде 
разположено достатъчно далеч от източниците на образуване 
на носен от въздуха прах. 

� При необходимост някой непрекъснато да наблюдава 
работата на трошачката, трябва да бъде осигурена 
капсулована, изолирана кабина. 

� Използването на системи за видеонаблюдение и охрана 
(CCTV) ще позволи на операторите да проверяват работата 
на трошачката без да бъдат изложени на голяма 
концентрация прах. 

� Кабините на операторите (командните помещения) трябва да 
бъдат физически отделени от прашните зони и захранвани 
с чист външен въздух, подаван с позитивно налягане. Като 
алтернатива, кабините трябва да бъдат оборудвани 
с климатична инсталация с въздушен филтър, проектиран да 
издържа на голяма концентрация на респирабилни прахови 
частици. 

� С цел осигуряване на най-висока степен на защита от 
експозиция на прах за системата за въздухоподаване 
с позитивно налягане или климатичната инсталация, вратите 
и прозорците на кабината трябва да бъдат държани 
затворени по всяко време, докато трошачката работи. 

� Времето на операциите по раздробяване, при съвпадане с по-
влажните сезони на годината, ще спомогне за намаляване на 
образуването на носен от въздуха прах. Трябва да се 
обмисли и използването на системи за разпръскване на вода 
за утаяване на праха. 

� Разполагането на трошачката на открито ще доведе до по-
добро проветрение, като по този начин ще се намалят 
и концентрациите на носен от въздуха прах. 

� При разполагане на трошачката вътре в сградата ще се 
наложи добро ниво на проходна вентилация с цел контрол на 
концентрацията на прах. 
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Поддръжка 
� Поддържайте климатичната инсталация на кабината 

съгласно спецификациите на доставчика, в ефективно 
състояние на изправност и годност. 

� Филтърът на климатичната инсталация трябва да бъде 
сменян на посочения от производителя интервал (на базата 
на отработени машиночасове). 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Дръжте затворени 

вратите и прозорците на 
кабината или командното 
помещение по всяко 
време, докато 
трошачката работи. 

 Проверявайте 
състоянието на филтъра 
на климатичната 
инсталация веднъж 
седмично. 

 Водете записите от 
всички проверки по 
безопасността върху 
ежедневен контролен 
формуляр. 

 Преглеждайте 
за признаци на 
натрупан прах върху 
повърхностите на 
кабината. Това може да 
е признак, че въздушният 
филтър 
е в неизправност. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Поддържайте 
вътрешността на 
кабината чиста. 

 Носете противопрахова 
маска, когато 
е необходимо да влизате 
в прашни зони с цел 
ръчното раздробяване на 
големи късове, по време 
на рутинни проверки на 
инсталацията и при 
дейности по поддръжка. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
� Операторите на трошачките трябва да проверяват 

състоянието на филтъра на климатичната инсталация 
съгласно препоръките на производителя. 

� Всички повреди по климатичната инсталация/система за 
филтрация трябва да бъдат докладвани възможно най-
скоро, за да могат да бъдат предприети коригиращи 
действия. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Натрупването на фин прах по вътрешните повърхности на 

кабината на оператора може да е признак за проблем 
с климатичната инсталация. 

� За предпочитане е да се използват методи за вакуумно или 
мокро почистване. Избягвайте използването на суха четка 
при почистването на вътрешните повърхности на кабината 
на оператора. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел проверка на 

ефективността на мерките за контрол. 

� Може да се наложи да бъдат носени респираторни маски 
(със съответното ниво на защита), ако е необходимо ръчно 
да бъдат раздробявани големи късове, при извършването на 
рутинна проверка или ремонт на инсталацията, или при 
отказ на другите мерки за контрол. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. Сменяйте респираторните маски на 
препоръчвания от доставчиците интервал. 

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Установете система за проверка на съществуването 

и спазването на мерки за контрол на праха. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.7 
 

Разрязване и полиране 
на огнеупорни 
материали и стъкло 
 
Тази дейност се отнася до разрязването на огнеупорни 
материали и стъкло, при което могат да се образуват големи 
количества носен от въздуха прах. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно разрязването 
и полирането на огнеупорни 
материали и стъкло. Спазването 
на основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 

 

 

 

 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

 
 

Проектиране и оборудване 
 

� Контролът върху праха може да бъде осъществен 
с използването на методи за подводно рязане, които 
пречат на финия прах да бъде носен от въздуха, като го 
улавят във вода. 

� Уверете се, че запасите с вода са достатъчни и че се 
поддържат. Вземете предпазни мерки за защита срещу 
замръзване в студено време. 

� Вземете предпазни мерки, за да гарантирате контрола 
върху легионелата и другите биологични агенти. Ако 
използваната за подводно рязане вода се рециркулира се 
уверете, че тя се проверява редовно по отношение на 
стойността на pH и замърсяването с микроорганизми. 

� Осигуряването на подходящи дренажни системи е от 
съществено значение при използване на системи за 
разпръскване на вода и маркучи. 

� Уверете се, че електрическите инсталации и др. 
разполагат с адекватна защита срещу рисковете на 
работната среда, в това число вода и прах от силициев 
диоксид. 

� Използвайте режещи и полиращи инструменти, които не 
съдържат кристален силициев диоксид. 
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Поддръжка 
 

� Поддържайте оборудването съгласно спецификациите на 
доставчика, в ефективно състояние на изправност и годност. 

 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 

 Уверете се, че следвате 
процедурите за 
безопасна работа на 
вашия работодател. 

 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на 
цялото използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Почистете 
оборудването след 
използване. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 
� Визуално проверявайте съоръженията поне веднъж 

седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

 

  

Почистване и подреждане 
 
� Редовно почиствайте оборудването. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или сгъстен въздух. 

� Не позволявайте на наслоения прах/наноси да изсъхнат 
преди да ги почистете. 

 

  

Лични предпазни средства 
 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчания от 
доставчиците интервал. 

� Може да се извърши оценка на риска с цел определяне 
уместността на съществуващите методи за контрол. 

 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.8 
 

Изсушаване на минерали 
 
Тази дейност обхваща операцията по изсушаване и охлаждане на 
продукти със съдържание на кристален силициев диоксид. 
 

  
 

Това упътване 
е предназначено за 
работодателите с цел оказване 
на съдействие за 
изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
за добрите практики по 
контрола на прах по време на 
операции по изсушаване. 
Спазването на основните 
точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на 
съответни мерки по защита 
и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има 
за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със 
съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид 
на работното място. 

 Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 
� Осигурете годността и добрата поддръжка на всички съоръжения 

за изсушаване/охлаждане. 

� Инсталацията трябва да бъде максимално капсулована. 
Сушилните с псевдокипящ слой са по принцип по-добре 
изолирани, отколкото ротационните изсушители. 

� Инсталацията за изсушаване и охлаждане на минерали на 
открито ще спомогне за намаляване на експозицията на лицата 
на респирабилен кварцов прах, като се използва естествено 
проветрение. Сушилните и охладителите, монтирани на открито, 
обаче, ще трябва да бъдат проектирани с повишена устойчивост 
на атмосферни влияния. 

� В случаите, когато сушилните и охладителите са монтирани на 
закрито, в сградата може да е нужна принудителна вентилация 
с цел осигуряване на адекватно разреждане и отстраняване на 
прашния въздух. 

� Монтирайте прахоотвеждаща система за обслужване на всички 
точки, от които може да има изтичане на прах от съоръженията за 
изсушаване/охлаждане и за поддържане на подналягане 
в системата. Тя трябва да бъде свързана с подходящо 
прахоотвеждащо съоръжение (напр., ръкавен филтър, циклон 
или мокър скрубер). 

� Финият прах, уловен от прахоотвеждащия модул, може да бъде 
върнат обратно към изсушения продукт, ако са предприети 
допълнителни предпазни мерки (напр., затворен цикъл) за 
защита на лицата, за които има вероятност да бъдат изложени по 
направлението на потока прах, например, по време на операции 
по товарене на насипни товари. 

� Кабините за управление следва да разполагат със свое 
собствено подаване на чист въздух. При необходимост, те 
следва да бъдат оборудвани с принудителна филтрация на 
въздуха и да се поддържа позитивно налягане. Управлението на 
сушилните/охладителите трябва да се извършва посредством 
телеметрия с цел намаляване на необходимостта операторите 
да посещават прашните/шумните зони. 

� Сушилните и охладителите на минерали подлежат на пределни 
стойности за емисиите на частици и трябва да бъдат проектирани 
по начин, който да отговаря на местните разпоредби. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 
използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 Уверете се, 

че системата за 
отвеждане на прах 
е включена и че 
работи правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано 
оборудване. При 
установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Почистете командните 
помещения с помощта 
на методи за вакуумно 
или мокро почистване. 

 Проверете дали 
командните помещения 
са под налягане, 
дръжте вратите 
и прозорците 
затворени. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Проверявайте и изпитвайте оборудването спрямо 
стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.9 
 

Сухо пресоване - 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до пресоването на материали 
(прахообразни или гранулати) със съдържание на кристален 
силициев диоксид, като част от процеса по формоване. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола на 
прах по време на пресоването на 
материали със съдържание на 
кристален силициев диоксид, като 
част от процеса по формоване. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
ристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за 

оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Капсуловайте максимално системата за пренос на 

материали и системата за пресоване. 

� Осигурете локална вентилация за отвеждане на отходните 
газове около системата за пресоване с насочен навътре 
въздушен поток със скорост поне 1 m/s на мястото на 
образуване на прах. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.13. 

� Обмислете необходимостта от допълнителна вентилация 
при разтоварването на пресованите части и точките на 
пренос. Уверете се, че изпускането на въздух от 
пневматичните системи не възпрепятства мерките за 
контрол на праха. 

� Проектирайте някакво ограждение в отсеците, за да 
осигурите лесен достъп за почистване и поддръжка. 

� Предотвратете падането на материала с помощта на 
подходящо устройство. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от 
врати, прозорци и пешеходни зони, за да попречите на 
теченията да възпрепятстват вентилацията 
и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за 
замяна на извлечения въздух. 

� Добре е тръбопроводите да бъдат къси и прави. 

� Избягвайте дълги участъци гъвкав тръбопровод. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на 
контрол, напр. манометър, измервателен уред за 
налягането или контролно сигнално устройство (малък 
флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч 
от врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Можете да върнете почистения и филтриран въздух 
обратно в работното помещение в количества, които се 
препоръчват от съществуващите стандарти. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 

използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната 
производителност на вентилационните съоръжения от 
доставчика. Запазете тази информация с цел съпоставка 
с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Съхранявайте контейнерите на безопасно място 
и изхвърляйте празните контейнери по безопасен начин. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. При 
необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 

  
Контролен списък за 
служителите с цел 
най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, че 
вентилационната система 
е включена и работи. 

 Уверете се, че 
функционира нормално; 
проверете манометъра, 
измервателния уред за 
налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за признаци 
на увреда, износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални съмнения 
относно изправността на 
вашето оборудване за 
контрол на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел намаляване 
на експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 Уверете се, че във 
вентилационния канал не 
са засмукани хартиени 
чували и други отпадъчни 
материали. 

 Почистете незабавно 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 
Отстранете разливите по 
безопасен начин. 

 Не почиствайте със суха 
четка или със сгъстен 
въздух. 

 Незабавно поставете 
капаците на контейнерите 
след използване. 

 Използвайте, поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.10 
 

Отстраняване на остатъци 
от формата върху 
изделието при по-големи 
отливки в леярните 

   
Тази дейност обхваща чистачния цех при отстраняване на 
остатъци от формата върху изделието при по-големи отливки. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
отстраняването на остатъци от 
формата върху изделието при по-
големи отливки. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция.  
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Необходими са респираторни маски (РМ). 

� Осигурете вентилирана камера за отстраняването на остатъци от 
формата върху изделието при по-големи отливки. 

� При по-големи отливки се налага използване на РМ. 

� Обикновено е нужна скорост на въздуха между 1 и 1,5 метра 
в секунда в камерата и по принцип между 2,5 и 10 метра 
в секунда в точката на отвеждане. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.13. 

� Винаги, преди започване на работа, проверявайте дали 
системата за отвеждане е включена и работи. Проверете 
измервателния уред. 

� Изпуснете почистения, извлечен въздух на безопасно място 
извън сградата, далеч от врати, прозорци и отвори за 
въздухоподаване. 

� Уверете се, че се подава достатъчно чист въздух (20%) на 
местата, където работят служителите, с цел разреждането 
и отстраняването на образувания носен от въздуха прах. 

� Позиционирайте детайла максимално близо до точката на 
отвеждане. 

� Уверете се, че прахът, образуван при отстраняването на остатъци 
от формата върху изделието, се насочва към камерата. 

� Осигурете обръщателна платформа за преместването 
на отливката. 

� Работниците не трябва да стоят между отливката и точката 
на отвеждане. 

� Консултирайте се с квалифициран инженер по вентилацията за 
проектирането на нови системи за контрол. 
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Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 

� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно състояние на изправност. 

� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за отвеждане. 
Междувременно, носете респираторна маска (РМ). 

� Футеровките са силно абразивни и инсталацията бързо се износва. 
Футеровките могат да блокират точките за отвеждане. Планирайте 
редовни прегледи. 

Проверки и изпитване 
� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда в тръбопроводите, 

вентилатора и въздушния филтър. Шумни или вибриращи вентилатори 
могат да са признак на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за отвеждане 
и измервателният уред работят нормално. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за експлоатационните 
характеристики на производителя с цел да се установи дали 
отвеждането функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен инженер 
по техниките на вентилиране с цел определяне на нейните 
експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва целевите скорости на въздуха. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който съответства 
с разпоредбите на националното законодателство (поне пет години).  

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, в които 

непрекъснато работят хора. 

� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, за да 
попречите на вдигането на прах и за да намалите броя на подхлъзванията. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, за почистването на 
финия прах. 

� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 

� Внимателно отстранете с лопата големите разливи с цел да се предотврати 
вдигането на прах. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства при 
избора на правилните ЛПС. 

� Респираторните маски (РМ) са необходими за работа в камера, 
за поддръжка и почистване, както и за отстраняване на разливи от 
химически вещества. 

� Използвайте захранвана с въздух или електрическа РМ с присвоено 
ниво на защита поне 40. 

� Обърнете се за съвет към вашия доставчик. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на 
личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Осигурете защитни очила. 

� Предпазните ръкавици са необходими за предотвратяване на наранявания. 

� Никога не допускайте използването на сгъстен въздух за издухването 
на праха от облеклото. 

� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи своите 
работни гащеризони Използвайте пералнята по договор. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно пораженията 

върху здравето, свързани с праха със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от излагането 
на прах; проверка на работата на методите за контрол и тяхното 
използване; кога и как да се използват всички предоставени 
респираторни маски и какво да се направи, ако нещо се обърка. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за 
добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 
с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.11 
 

Отстраняване на остатъци от 
формата върху изделието при 
по-малки отливки в леярните 
 

  Тази дейност обхваща отстраняването на остатъци от 
формата върху изделието при по-малки отливки. 
 

  

 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
отстраняването на остатъци от 
формата върху изделието при 
по-малки отливки. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Контролирайте футеровки и праха. Отстранявайте остатъци от 

формата върху малки отливки във вентилирана камера. 
� Отстранявайте остатъци от формата върху много малки отливки 

с използването на шлифовъчен кръг или телено колело, 
оборудвано с локална вентилация за отвеждане на отходните 
газове (ЛВООГ). 

� Обикновено е нужна скорост на въздуха между 1 и 2,5 метра 
в секунда в чистачната камера или по принцип между 
2,5 и 10 метра в секунда в отворите в основата на шлифовъчната 
машина. Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Винаги, преди започване на работа, проверявайте дали 
системата за отвеждане е включена и работи. Проверете 
измервателния уред. 

� Изпуснете почистения, извлечен въздух на безопасно място 
извън сградата, далеч от врати, прозорци и отвори за 
въздухоподаване. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение за 
замяна на извлечения въздух. 

� Позиционирайте детайла максимално близо до точката на 
отвеждане. 

� Уверете се, че прахът, който се образува при отстраняването на 
остатъци от формата върху изделието, се насочва към камерата 
и че пневматичните инструменти не издухват прах извън камерата. 

� Осигурете обръщателна платформа за преместването на отливката. 
� Консултирайте се с квалифициран инженер по вентилацията за 

проектирането на нови системи за контрол. 

Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 
� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно състояние 

на изправност. 
� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за отвеждане. 

Междувременно, носете респираторна маска (РМ). 
� Футеровките са силно абразивни и инсталацията бързо се износва. 

Футеровките могат да блокират точките за отвеждане. 
Планирайте редовни прегледи. 
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Проверки и изпитване 
� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда в тръбопроводите, 

вентилатора и въздушния филтър. Шумни или вибриращи вентилатори 
могат да са признак на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за отвеждане 
и измервателният уред работят нормално. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за експлоатационните 
характеристики на производителя с цел да се установи дали отвеждането 
функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен инженер 
по техниките на вентилиране с цел определяне на нейните 
експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва целевите скорости на въздуха. 

� Запазете тази информация в дневника за изпитвания. 

� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на нейните 
експлоатационни характеристики от страна на компетентен инженер по 
техниките на вентилиране поне веднъж на всеки 12 месеца или 
съблюдавайте националните разпоредби. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който съответства 
с разпоредбите на националното законодателство (поне пет години).  

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват някакви 
тенденции в повредите, които да улеснят планирането на техническото 
обслужване. 

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, в които 

непрекъснато работят хора. 

� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, за да попречите 
на вдигането на прах и за да намалите броя на подхлъзванията. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, за почистването на 
финия прах. 

� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства (ЛПС) 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства при 
избора на правилните ЛПС. 

� Респираторните маски (РМ) обикновено не са необходими при работа на 
вентилиран работен плот. Респираторните маски са необходими за друг 
вид отстраняване на остатъци от формата върху изделието, за техническо 
обслужване и почистване, както и за почистването на разливи. 

� Използвайте респираторна маска – стандарт P3 (присвоено ниво на 
защита 20) или равностоен стандарт. Обърнете се за съвет към вашия 
доставчик. 

� Сменяйте филтрите на респираторната маска съгласно препоръките на 
вашия доставчик. Изхвърляйте маските за еднократна употреба след 
всяко използване. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на личните 
предпазни средства, когато не се използват.  

� Осигурете защитни очила. 

� Предпазните ръкавици са необходими за предотвратяване на наранявания. 

� Никога не допускайте използването на сгъстен въздух за издухването 
на праха от облеклото. 

� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи своите работни 
гащеризони Използвайте пералнята по договор. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно въздействията 

върху здравето, свързани с праха със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от излагането 
на прах; проверка на работата на методите за контрол и тяхното 
използване; кога и как да се използват всички предоставени респираторни 
маски и какво да се направи, ако нещо се обърка. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 
с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени 
с цел защита на 
работната среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.12 
 

Последна обработка 
(суха) – керамични 
изделия 

   
Тази дейност се отнася до сухите машинни операции (напр., 
шлифоване, отрязване, пробиване) на керамични изделия, 
съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
сухи машинни операции по 
керамични изделия, съдържащи 
кристален силициев диоксид. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
ристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

� Работната зона и оборудването следва да бъдат ясно обозначени. 

� Пътните платна трябва да бъдат обозначени. 

Проектиране и оборудване 
� Капсуловайте максимално добре станцията за машините. 

� Осигурете локална вентилация за отвеждане на отходните газове 
около станцията за машините с насочен навътре въздушен поток 
обикновено със скорост поне 1 m/s на мястото на образуване на 
прах. Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Обмислете необходимостта от допълнителна вентилация при 
разтоварването на обработените на машина части и точките 
на пренос. 

� Уверете се, че изпускането на въздух от пневматичните системи 
не възпрепятства мерките за контрол на праха. 

� Проектирайте някакво ограждение в отсеците, за да осигурите 
лесен достъп за почистване и поддръжка. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 

� Добре е тръбопроводите да бъдат къси и прави. 

� Избягвайте дълги участъци гъвкав тръбопровод. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на контрол, 
напр. манометър, измервателен уред за налягането или 
контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от врати, 
прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Можете да върнете обратно почистения филтриран въздух 
в работното помещение. Количествата рециркулиран въздух 
следва да съответстват на съществуващите норми. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 
 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, 
че функционира 
нормално; проверете 
манометъра, 
измервателния уред 
за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със 
суха четка или със 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.13 
 

Изпичане (неглазирано, 
глазирано, окончателно, 
декоративно) – керамични 
изделия 

   
Тази дейност се отнася до изпичането на керамични изделия 
в пещи с периодично или с непрекъснато действие. Мерките 
за неглазирано, глазирано, окончателно или декоративно 
изпичане са сходни. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
изпичането на керамични изделия, 
съдържащи кристален силициев 
диоксид. Процесът на изпичане 
може да бъде с периодично или 
непрекъснато действие. Спазването 
на основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен ристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 

  
Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Следва да бъде приложена добра топлоизолация. 

� Локалната вентилация за отвеждане на отходните газове трябва 
да бъде приложена към входните и изходните точки на пещта 
с непрекъснато действие или към отвора на пещта с периодично 
действие (с цел превенция на загубата на пара, замърсяване 
и емисии на прах). 

� Вентилационните системи за отвеждане на отходните газове 
трябва да бъдат лесно управляеми, взаимно свързани с пулта за 
управление на нагряването на пещта и оборудвани 
с предупредителни светлини/аларми. 

� При захранване на пещта, избягвайте всяко триене на 
изделията, които трябва да бъдат изпечени (проектиране на 
транспортни модули). 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на контрол, 
напр. манометър, измервателен уред за налягането или 
контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от врати, 
прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Не се препоръчва рециркулация на въздуха. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 
 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, 
че функционира 
нормално; проверете 
манометъра, 
измервателния уред 
за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Отстранете незабавно 
счупената продукция от 
подаващите механизми. 

 Почистете незабавно 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със 
суха четка или със 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.14 
 

Зареждане със суровина 
на стъкларската пещ 
(стъклен амбалаж) 
Тази дейност се отнася до зареждането на стъклотопилната 
пещ със суровина, която съдържа кристален силициев 
диоксид, за производството на стъкло. 
Настоящото упътване трябва да бъде прочетено заедно 
с упътването, озаглавено „Почистване“ (2.1.1). 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
контрола на праха при зареждането 
на пещта със суровина за 
производството на стъкло. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще спомогне 
за намаляване на експозицията. 
 В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 

 

 

 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

 
 

Проектиране и оборудване 
� Степента, до която съоръженията за зареждане със суровина, 

могат да бъдат изолирани срещу изтичането на носен от въздуха 
прах, е ограничена от експлоатационните им свойства 
и необходимостта от работа при сурови температурни условия. 
Различна конструкция и експлоатационни качества могат да 
намалят изтичането на прах. 

� Поточното подаване на материали в зареждащото със суровина 
устройство от подаващия бункер на пещта ще: 

a) Предотврати обратното изпускане на прах в атмосферата 
в резултат на поддържането на позитивно налягане в пещта.  

б) Предотврати образуването на прах от материали, които падат 
отвисоко в зареждащото устройство. 

� Ако вместо поточно подаване се използва съоръжение за 
подаване, свързващо дозаторния подаващ бункер със 
зареждащото със суровина устройство, тогава дозаторният 
подаващ бункер трябва да бъде оборудван с устройство за 
определяне/контрол на нивото с цел предотвратяване на 
изпразването му и осигуряването на възможност за обратно 
изпускане на прах в атмосферата. 

� Ако вместо поточно подаване се използва съоръжение за 
подаване, свързващо дозаторния подаващ бункер със 
зареждащото със суровина устройство, тогава то трябва да бъде 
изолирано срещу изтичането на прах при възможност. 

� В стъкларската индустрия нормалната практика е използването 
на мокра смес (обикновено с 1 – 3% съдържание на влага), което 
допринася за улавянето на прах. 

� Ако се използва суха смес, тогава е препоръчително да е монтирана 
някакъв вид система за отвеждане или улавяне на праха. 

� Подаващият бункер на пещта трябва да бъде оборудван 
с устройство за определяне на нивото за избягване на 
препълването. 
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Поддръжка 
� Поддържайте всички уплътнения срещу прах, с които са 

оборудвани съоръженията. 

� Поддържайте в изправност системата за зареждане с цел 
превенция на всички разливи на суровина. 

� Поддържайте в изправност всички устройства за откриване 
на нивото, с които са оборудвани съоръженията. 

� Ако е монтирана прахоотвеждаща система, тя трябва да 
бъде поддържана съгласно указанията на производителя. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че съоръженията 
работят нормално. 

 Преглеждайте за 
признаци на износване, 
което може да доведе 
до разлив на суровина. 

 Ако са монтирани се 
уверете, че всички 
прахоотвеждащи 
системи функционират 
правилно. 

 Облаците прах 
могат да говорят за 
проблем в системата. 
Разследвайте ги 
незабавно. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на 
инсталацията или 
оборудването за 
контрол на праха, 
осигурете 
предприемането 
на допълнителни 
мерки за контрол 
с цел намаляване 
на експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
� Поне веднъж годишно компетентно лице следва да изпита 

експлоатационните характеристики на системите за 
отвеждане на прах. 

� Системата за зареждане със суровина трябва да бъде 
проверявана веднъж седмично за дефекти или признаци на 
износване, които могат да доведат до разливи на суровина 
или ако се използва непрекъснато, по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Почиствайте редовно зареждащото със суровина устройство 

и околната зона. 

� Не почиствайте със сгъстен въздух. 

� Ако е практично, използвайте средства за вакуумно или 
мокро почистване. 

� Разработете писмени процедури за безопасна работа за 
отстраняването на големи разливи от прашни материали. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да бъдат осигурени подходящи респираторни 
маски при извършването на почистване и, при 
необходимост, процедури по поддръжката. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват, 

и ги сменяйте съгласно указанията на производителя. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 
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2.2.15 
 
Песъкоструйна 
обработка на стъкло 
 
Тази дейност се отнася до песъкоструйната обработка на 
стъкло. Образувалият се от пясъка прах може да съдържа 
респирабилен кристален силициев диоксид. Това упътване за 
безопасност се отнася до линия за песъкоструйна обработка 
със съответното капсуловано оборудване. Това оборудване за 
песъкоструйна обработка е напълно автоматизирано 
в нормален режим на работа (не са налични ръчни операции 
по време на производството). 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
песъкоструйната обработка на 
стъклото. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 
 

Проектиране и оборудване 
 

� Осигурете годността на оборудването за предназначената 
цел и добрата му поддръжка. 

� Оборудването трябва да бъде капсуловано, доколкото 
е технически възможно. 

� Оборудването трябва да бъде свързано с подходяща 
прахоотвеждаща система.  

� Осигурете лесен достъп до цялото оборудване за работи 
по техническото обслужване. 

� Уверете се, че съоръженията са проектирани по начин, 
при който няма индивидуален контакт с кристалния 
силициев диоксид. 
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Поддръжка 
� Поддържайте оборудването съгласно спецификациите на 

доставчика, в ефективно състояние на изправност и годност. 

� Ежедневно проверявайте системата за изолация на пясъка 
и я регулирайте при необходимост съобразно препоръките 
на доставчика. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, че 

оборудването за 
песъкоструйна 
обработка на стъкло 
работи нормално. 

 Уверете се, че следвате 
процедурите за 
безопасна работа на 
вашия работодател. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на цялото 
използвано 
оборудване. 
При установяване 
на проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Редовно почиствайте 
оборудването. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Сменяйте работното 
облекло, когато се 
налага. 

 

 

Проверки и изпитване 
� Преди употреба, визуално проверете оборудването. 
� Водете дневниците за проверка за период от време, който 

съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте оборудването. 

� Незабавно отстранявайте утечките. 

� Незабавно отстранявайте разливите. При отстраняване на 
разливи от фини, сухи, прашни материали в насипно 
състояние, осигурете предприемането на работи по 
почистването, като спазвате писмената процедура за 
безопасна работа и информацията в настоящия формуляр. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или сгъстен въздух. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчания от 
доставчиците интервал. 

� Може да се извърши оценка на риска с цел определяне 
уместността на съществуващите методи за контрол.  

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Установете система за проверка на съществуването 

и спазването на мерки за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.16 
 
Стриване на минерали 
 
Това упътване предоставя насоки относно операциите по сухото 
стриване на продукти, съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

  
 

Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола 
на прах по време на операции 
по стриването. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид на работното 
място. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

 Проектиране и оборудване 
� Осигурете годността на инсталацията за стриване за 

предназначената цел и добрата й поддръжка. 

� При възможност, използвайте процеси на мокро вместо операции по 
сухо стриване. Това ще намали в значителна степен образуването 
на носен от въздуха прах. 

� Капсуловайте инсталациите за стриване до максимална степен и ги 
монтирайте в добре проветрявани сгради. 

� При необходимост от превенция на изтичането на прах, 
инсталациите за стриване трябва да бъдат свързани с подходяща 
прахоотвеждаща система, която е в състояние да отвежда 
достатъчно въздух с цел поддържането на подналягане 
в съответните части на инсталацията.  

� Предприемете мерки за безпраховото отвеждане на продукта 
от мелницата към другите технологични съоръжения. 
При необходимост точките на пренос и последващата инсталация 
също трябва да бъдат свързани с прахоотвеждаща система с цел 
превенция на изтичането на прах. 

� Обърнете внимание, че някои части от системата ще функционират 
при по-високо от атмосферното налягане. Осигурете добри 
уплътнения между различните части на инсталацията.  

� Осигурете лесен достъп до цялото оборудване за работи по 
техническото обслужване. 

� Осигурете тръбопроводи с достатъчен наклон с цел да се избегне 
натрупване на продукта.  

� Осигурете минимално вътрешно износване на тръбопроводите, като 
използвате такива с подходящ диаметър, като изберете устойчиви 
на износване материали и като избягвате резките извивки. 
Алуминият е добър за използване материал за линейни 
тръбопроводи, които са подложени на силно износване. 

� Командните помещения следва да разполагат със свое собствено 
въздухоподаване и следва да бъдат физически отделени от 
прашните зони. При необходимост, те следва да бъдат оборудвани 
с принудителна филтрация на въздуха и да се поддържат под 
позитивно налягане с цел превенция на достъпа на прашен въздух. 

� Монтирайте контролни системи с цел избягване на претоварването 
на мелниците. 

� При възможност, осигурете автоматизирано вземане на проби, анализ на 
гранолуметричния състав, телеметрия и системи за видеонаблюдение 
и охрана (CCTV) с цел намаляване на периода от време, който 
операторите трябва да прекарат в прашните/шумните зони. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че инсталацията 
за стриване работи 
нормално. 

 Преди да започнете 
работа се уверете, че 
всички прахоотвеждащи 
системи са включени 
и работят правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Облаците прах могат 
да говорят за проблем 
в системата. Разследвайте 
ги незабавно. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на 
инсталацията или 
оборудването за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид, 
докато проблемът не 
бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Почистете командните 
помещения с помощта на 
техники за вакуумно или 
мокро почистване.  

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж седмично за 
признаци на увреда или, ако се използва постоянно, 
го проверявайте по-често. Ако не се използват често, 
ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или отвеждане на 
прах. Запазете тази информация с цел съпоставка с бъдещите 
резултати от изпитвания. 

� Проверявайте и изпитвайте оборудването за отвеждане спрямо 
стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Разработете писмени процедури за безопасна работа за 
отстраняването на големи разливи от прашен материал. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 
предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват всички 
предоставени респираторни маски и какво да се направи, ако 
нещо се обърка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 
и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването 
на мерките за контрол. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 
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2.2.17 
 
Шлифоване на стъкло 
 
Тази дейност се отнася до шлифоването на стъкло с пясък 
преди полиране. Образувалият се от пясъка прах може да 
съдържа респирабилен кристален силициев диоксид. 
 

  
 

Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
шлифоването на стъкло с пясък 
преди полиране. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 

 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

 
 

Проектиране и оборудване 
 

� Контролът върху праха може да бъде осъществен 
с използването на методи за подводно шлифоване, които 
пречат на финия прах да бъде носен от въздуха, като го 
улавят във вода. 

� Уверете се, че запасите с вода са достатъчни и че се 
поддържат. Вземете предпазни мерки за защита срещу 
замръзване в студено време. 

� Вземете предпазни мерки, за да гарантирате контрола 
върху легионелата и другите биологични агенти. 
Ако използваната за подводно шлифоване вода се 
рециркулира се уверете, че тя се проверява редовно по 
отношение на стойността на PH и замърсяването 
с микроорганизми. 

� Осигуряването на подходящи дренажни системи е от 
съществено значение при използване на системи за 
разпръскване на вода и маркучи. 

� Уверете се, че електрическите инсталации и др. 
разполагат с адекватна защита срещу рисковете на 
работната среда, в това число вода и прах от силициев 
диоксид. 

� Капсуловайте инсталациите за шлифоване до максимална 
степен и ги монтирайте в добре проветрявана сграда. 

� Осигурете лесен достъп до цялото оборудване за работи 
по техническото обслужване. 

� Осигурете на работниците достатъчни запаси чисто 
работно облекло, в това число и резервни комплекти. 
Гащеризоните трябва да бъдат произведени от фино 
изтъкани платове с цел превенция на поемането на прах. 
Служителите не трябва да отнасят мръсното си работно 
облекло вкъщи; то следва да бъде почистено от 
работодателя съгласно изискванията. 
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Поддръжка 
 

� Поддържайте оборудването съгласно спецификациите на 
доставчика, в ефективно състояние на изправност и годност. 

� Ежедневно проверявайте системата за изолация на пясъка 
и я регулирайте при необходимост съобразно препоръките 
на доставчика. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, че следвате 

процедурите за 
безопасна работа на 
вашия работодател. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 Почистете 
оборудването 
след използване. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Сменяйте работното 
облекло, когато се 
налага. 

 

 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Преди употреба, визуално проверете оборудването. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте оборудването. 

� Незабавно отстранявайте разливите. При отстраняване на 
разливи от фини, сухи, прашни материали в насипно 
състояние, осигурете предприемането на работи по 
почистването, като спазвате писмената процедура за 
безопасна работа и информацията в настоящия формуляр. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или сгъстен въздух. 

� Не позволявайте на наслоения прах/наноси да изсъхнат 
преди да ги почистете. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Обозначете зоните, в които трябва да бъдат носени лични 
предпазни средства. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчания 
от доставчиците интервал. 

� Може да се извърши оценка на риска с цел определяне 
уместността на съществуващите методи за контрол.  

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Установете система за проверка на съществуването 
и спазването на мерки за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.18 
 

Изостатично пресоване 
(сухо) – керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до изостатичното пресоване на 
керамични изделия, съдържащи кристален силициев диоксид. 
Възможно е образуването на прах при запълване на формите 
и последващото им отстраняване. 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
изостатичното пресоване на 
керамични изделия, съдържащи 
кристален силициев диоксид. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
ристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 
 

Проектиране и оборудване 
� Контролирайте разливите на суровина. Уверете се, че се използва 

правилното количество суровина за формата, напр., чрез 
осигуряването на измервателен уред. 

� Капсуловайте максимално станцията за пълнене/неформоване. 

� Направете ограждението достатъчно дълбоко, за да поеме 
оборудването и материалите. 

� Запазете откритото пространство максимално малко, като 
в същото време осигурите достатъчно пространство за безопасна 
работа. Използвайте прозрачни прегради и пластмасови панели 
за ограничаване на откритото пространство. 

� Общият въздушен поток в ограждението обикновено следва да 
бъде поне 0,5 м/сек. Въздушният поток към вентилационните 
отвори обикновено следва да бъде поне 1 м/сек. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Не съхранявайте предмети във вентилираната зона; те ще 
възпрепятстват въздушния поток. Уверете се, че големите 
предмети не възпрепятстват работния отвор. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на контрол, 
напр. манометър, измервателен уред за налягането или 
контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от врати, 
прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Можете да върнете почистения и филтриран въздух обратно 
в работното помещение, в количества, които се препоръчват от 
съществуващите стандарти. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 
� Получете информация относно проектната производителност 

на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, че функционира 
нормално; проверете 
манометъра, измервателния 
уред за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за признаци 
на увреда, износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални съмнения 
относно изправността на 
вашето оборудване за 
контрол на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел намаляване 
на експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Уверете се, че във 
вентилационния канал 
не са засмукани хартиени 
чували и други отпадъчни 
материали. 

 Уверете се, че големите 
предмети не възпрепятстват 
работния отвор. 

 Незабавно отстранете 
счупената продукция от 
работната зона. 

 Незабавно поставете 
капаците на контейнерите 
след използване. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. За течности, 
задръжте или абсорбирайте 
с гранули или мата или 
измийте с обилно 
количество вода. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със суха 
четка или със сгъстен 
въздух. 

 Използвайте, поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.19 
 
Пакетиране в големи 
разфасовки 
 
Тази дейност обхваща операциите по пакетиране в големи (обемни) 
чували (500 кг – 1 500 кг) на продукти, съдържащи кристален силициев 
диоксид, особено сухи материали. 
 

  
 

Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел 
оказване на съдействие за 
изпълнението на нормативните 
изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд 
чрез контрол върху експозицията 
на респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола 
на прах по време на пакетирането 
в големи разфасовки. 
Спазването на основните точки 
от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени в 
настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 

 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Уверете се, че чувалите и пълначните съоръжения за чувалите са 
годни за предназначената цел. При пакетирането на брашнени 
продукти, качеството на шевовете на чувалите има решаващо 
значение за превенция на емисиите на фин прах през шевовете 
на чувала. 

� Използването на чували с вътрешна найлонова облицовка 
ще спомогне за намаляване на емисиите на прах през шевовете 
на чувала. 

� Използвайте главина за опаковане, при която продукта преминава 
през центъра и при която се използва пръстеновиден кръг за 
целите на отвеждането на прах и за отстраняване на изместения 
въздух.  

� Пръстеновидният кръг трябва да бъде свързан с прахоотвеждащ 
модул (напр., ръкавен филтър). 

� С цел да предотвратите изтичането на прах по време на 
пълненето на чувалите, закрепете яката на чувала към главината 
за опаковане. За тази цел може да се използва самозалепваща се 
лента тип „Велкро“, клампа или надуваема уплътнителна 
маншета. 

� Монтирайте съоръженията за пакетиране на насипни материали 
в зона с добро проветрение. Монтирането на открито (в защитена 
от валежи зона) ще спомогне за намаляване на експозицията на 
лицата на респирабилен кварцов прах, като се използва 
естественото проветрение. 

� При пакетирането на брашнени продукти, обмислете монтирането 
на вибрационно устройство към главината за опаковане с цел 
разронване на материала от вътрешността на главината за 
опаковане преди отстраняването на всеки чувал. 

� При пакетирането на брашнени продукти, обмислете монтирането 
на вибрационна поставка под чувала с цел компактиране на 
материала и подобряване на устойчивостта по време на 
последващото съхранение и транспортиране. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че пакетажната машина 
работи нормално. 

 Уверете се, 
че системата за 
отвеждане на прах 
е включена и че 
функционира правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Уверете се, че чувалите 
са без дефекти, 
особено клуповете, 
впускателните 
и изпускателните 
наструйници и 
вътрешната облицовка, 
ако има такива. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Проверявайте и изпитвайте оборудването за отвеждане 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Съхранявайте чувалите на безопасно място и изхвърляйте 
празните чували по безопасен начин. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 
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2.2.20 
 

Очукване и отръскване 
в леярните 

   
Тази дейност обхваща цеховете за очукване и отръскване 
в леярните. 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
очукването и отръскването 
в леярните. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� При ръчно очукване са необходими респираторни маски (РМ). 

� Контролирайте праха и изпаренията с маса за очукване 
с отвеждане на въздуха, камери и съоръжения за триене. 

� При възможност, монтирайте гъвкави прегради към предната 
част на камерата за отръскване.  

� Обикновено е нужна скорост на въздуха между 1 и 1,5 метра 
в секунда в камерата и при масата за очукване с низходяща 
тяга. Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Винаги, преди започване на работа, проверявайте дали 
системата за отвеждане е включена и работи. Проверете 
измервателния уред. 

� Изпуснете почистения, извлечен въздух на безопасно място 
извън сградата, далеч от врати, прозорци и отвори за 
въздухоподаване. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение 
за замяна на извлечения въздух. 

� С цел намаляване на експозицията, накарайте работниците 
да работят от едната страна на камерата. 

� Уверете се, че работниците стоят настрани при барабанната 
очистка. 

� Консултирайте се с квалифициран инженер по вентилацията 
за проектирането на нови системи за контрол. 

Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 

� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно състояние 
на изправност. 

� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за отвеждане. 
Междувременно, носете респираторна маска (РМ). 

� Пясъкът е силно абразивен и инсталацията бързо се износва. 
Планирайте редовни прегледи. 
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Проверки и изпитване 
� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда в тръбопроводите, 

вентилатора и въздушния филтър. Шумни или вибриращи вентилатори 
могат да са признак на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за отвеждане 
и измервателният уред работят нормално. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за експлоатационните 
характеристики на производителя с цел да се установи дали отвеждането 
функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен инженер 
по техниките на вентилиране с цел определяне на нейните 
експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва целевите скорости на въздуха. 

� Запазете тази информация в дневника за изпитвания. 

� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на нейните 
експлоатационни характеристики от страна на компетентен инженер по 
техниките на вентилиране поне веднъж на всеки 12 месеца или 
съблюдавайте националните разпоредби. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който съответства 
с разпоредбите на националното законодателство (поне пет години).  

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват някакви 
тенденции в повредите, които да улеснят планирането на техническото 
обслужване. 

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, в които 

непрекъснато работят хора. 

� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, за да попречите 
на вдигането на прах и за да намалите броя на подхлъзванията. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, за почистването 
на праха. 

� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 

� Внимателно отстранете с лопата големите разливи с цел да се предотврати 
вдигането на прах. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. За това е нужно работен 
гащеризон, респиратор и ръкавици за еднократна употреба. 

Лични предпазни средства (ЛПС) 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства при 
избора на правилните ЛПС. 

� Респираторните маски (РМ) са необходими при ръчно очукване, 
за поддръжка и почистване, както и за отстраняване на разливи. 

� Използвайте респираторна маска – стандарт P3 (присвоено ниво на 
защита 20) или равностоен стандарт. Обърнете се за съвет към вашия 
доставчик. 

� Сменяйте филтрите на респираторната маска съгласно препоръките на 
вашия доставчик. Изхвърляйте маските за еднократна употреба след 
всяко използване. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на личните 
предпазни средства, когато не се използват.  

� Предпазните ръкавици са необходими за предотвратяване на наранявания. 

� Никога не допускайте използването на сгъстен въздух за издухването на 
праха от облеклото 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно пораженията 

върху здравето, свързани с праха със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от излагането 
на прах; проверка на работата на методите за контрол и тяхното 
използване; кога и как да се използват всички предоставени 
респираторни маски и какво да се направи, ако нещо се обърка. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за 
добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 
с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 

 

 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.21 
 
Футеровки и демонтаж 
 
Тази дейност обхваща монтажа и демонтажа на огнеупорна 
футеровка в леярните. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
контрола на прах при монтажа или 
демонтажа на огнеупорна 
футеровка на работното място 
в леярните. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията до 
приемливо ниво. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

и квалифициран персонал. 

 
Проектиране и оборудване 
� При практическа възможност, използвайте преформовани 

или изтегляеми футеровки с цел намаляване на 
образуването на прах. 

� Използвайте локална вентилация за отвеждане на 
отходните газове, напр., при отстраняването на остатъци 
от леярски кофи, при възможност.  

Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 

� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно 
състояние на изправност. 

� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за 
отвеждане. Междувременно, носете респираторна 
маска (РМ). 

� Планирайте редовни прегледи. 

Проверки и изпитване 
� Преди употреба, визуално проверете оборудването. 

Шумни или вибриращи вентилатори могат да са признак 
на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Проверете дали системата за отвеждане и измервателния 
уред работят правилно. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за 
експлоатационните характеристики на производителя 
с цел да се установи дали отвеждането функционира 
нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете 
компетентен инженер по вентилацията с цел определяне 
на нейните експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва търсените 
скорости на въздуха. 

� Запишете тази информация в дневника за изпитвания. 

� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на 
нейните експлоатационни характеристики от страна на 
компетентен инженер по вентилацията поне веднъж на 
всеки 12 месеца или съблюдавайте националните 
разпоредби. 

� Водете дневниците за всички проверки и изпитвания поне 
пет години. 

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват 
някакви тенденции в повредите, които да улеснят 
планирането на техническото обслужване. 
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Почистване и подреждане 
� Непрекъснато почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, 

в които работят хора. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, 
за почистването на финия прах. 

� Внимателно отстранете с лопата големите разливи с цел да 
се предотврати вдигането на прах. 

� Не използвайте суха четка или сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства  
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно ЛПС. 

� При монтаж и демонтаж на футеровка, обикновено са 
необходими респираторни маски (РМ). 

� Използвайте РМ с позитивно налягане с присвоено ниво на 
защита (ПНЗ) минимум 40. 

� Уверете се, че всички РМ са изпитани за годност по 
съответен начин – получете указания от доставчика. 

� Уверете се, че преди употреба, работниците проверяват 
дали техните РМ функционират правилно. 

� Поддържайте РМ чиста и я съхранявайте далеч от прах. 

� Проверявайте въздушния поток и качеството на въздуха към 
захранваната с въздух РМ минимум на всеки 3 месеца или 
преди употреба. 

� Никога не допускайте използването на сгъстен въздух 
за издухването на праха от облеклото. 

� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи 
своите работни гащеризони Използвайте пералнята по 
договор. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Проверете дали прахоотвеждането работи нормално; дали 

ЛПС се използват по съответен начин и дали се следват 
правилата за лична хигиена. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 

 

 

 

 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Проверете вашата 
респираторна маска 
и подаването на чист 
въздух. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.22 
 
Смесване на материали 
 
Настоящият формуляр предоставя насоки относно 
проектирането и използването на съоръжения за смесването 
на продукти – по-специално сухи продукти – съдържащи 
кристален силициев диоксид. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
контрола на прах при смесването 
на материали, съдържащи кварцов 
прах. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 

 

 

 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

  

Проектиране и оборудване 
 

� Осигурете годността на смесителите и добрата им поддръжка. 

� Капсуловайте смесителите в максимална степен. 

� Капаците на смесителите и другите точки за достъп трябва да 
бъдат уплътнени с цел превенция на изтичането на прах. 

� Всички капаци и врати за достъп трябва да бъдат плътно 
затворени преди стартиране на смесителя. 

� Входната точка на зареждане на смесителите трябва да бъде 
капсулована и оборудвана с локална вентилация за отвеждане 
на отходните газове. 

� Като алтернатива, локалната вентилация за отвеждане на 
отходните газове може да бъде разположена в точки в капака 
или в задната част на корпуса на смесителя, така че да има 
свеж приток на въздух от мястото на зареждане към 
смесителя. 

� Всички системи за отвеждане трябва да бъдат проектирани 
по начин, който да не отвежда прекомерни количества 
суровина от смесителя.  

� При производството на суха смес, обмислете мерки за 
безпраховото отвеждане на смесените продукти, напр., пряко 
отвеждане към капсулована конвейерна система. Като 
алтернатива, осигурете локална вентилация за отвеждане на 
отходните газове в точката на отвеждане. 

� Локалните вентилационни системи за отвеждане на 
отходните газове трябва да бъдат свързани с подходящ 
прахоотвеждащ модул. 

� При възможност, входните точки на зареждане на 
смесителите трябва да са разположени далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони с цел да се попречи на теченията 
да окажат влияние върху работата на локалната 
вентилационна система за отвеждане на отходните газове. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение 
за замяна на извлечения въздух. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че работната зона 
е добре проветрена, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи правилно. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
незабавно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 

веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, го проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място. 

� Съхранявайте контейнерите на безопасно място и изхвърляйте 
празните контейнери по безопасен начин. 

� Незабавно поставете капаците на контейнерите след 
използване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно 

въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.23 
 

Периодично 
и непрекъснато 
изсушаване 

   
Тази дейност се отнася до изсушаването на формовани фино- 
и грубокерамични изделия, произведени от материали, 
съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
изсушаването на формовани 
фино- и грубокерамични изделия, 
произведени от материали, 
съдържащи кристален силициев 
диоксид. Процесът на изсушаване 
може да бъде с периодично или 
непрекъснато действие. Спазването 
на основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 
 

Проектиране и оборудване 
� Следва да бъде приложена добра топлоизолация. 

� Въздушните завеси трябва да бъдат приложени към входните 
и изходните точки на сушилните с непрекъснато действие 
(с цел превенция на загубата на пара, замърсяване и емисии 
на прах). 

� Светлинните индикатори/знаковата сигнализация трябва ясно 
да посочва кога се използва сушилнята. 

� Вентилационните системи за отвеждане на отходните газове 
трябва да бъдат лесно управляеми, взаимно свързани с пулта 
за управление на температурата в сушилнята и оборудвани 
с предупредителни светлини/аларми. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.13. 

� Когато сушилнята е в употреба, отвеждането трябва да бъде 
сведено до минимално ниво с цел поддържането на леко 
подналягане в сушилнята. 

� При зареждане на сушилнята, избягвайте всяко триене на 
изделията, които трябва да бъдат изсушени (проектиране на 
транспортни модули). 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за 
замяна на извлечения въздух. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на 
контрол, напр., манометър, измервателен уред за налягането 
или контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от 
врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Не се препоръчва рециркулация на въздуха. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете тази 
информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 
 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, че 
функционира 
нормално; проверете 
манометъра, 
измервателния уред 
за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Отстранете незабавно 
счупената продукция от 
подаващите механизми. 

 Почистете незабавно 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със 
суха четка или със 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.24 
 

Пластично оформяне – 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до полусухото оформяне на 
материали, съдържащи кристален силициев диоксид, 
посредством различни видове процеси, напр., екструзия или 
пресоване. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
пластичното оформяне на 
материали, съдържащи кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

� Работната зона и оборудването следва да бъдат ясно 
обозначени. 

Проектиране и оборудване 
� Проектирайте така дозатора към оформящото устройство, 

че да няма риск материалът да падне в работната зона.  

� Осигурете транспортни ленти за обратното подаване на 
керамични отломки за рециклиране.  

� Около инсталацията трябва да има достатъчно свободно 
пространство с цел осигуряване на възможност за лесното 
отстраняване на паднал материал.  

� При възможност, проектирайте така повърхностите на 
инсталациите, че да се избегне натрупването на 
отпадъчен материал.  

� Не допускайте засъхването на отпадъчния материал; 
отстранете го в подходящ контейнер още преди да 
е засъхнал.  

� Проектирайте повърхностите на помощните съоръжения 
(напр., палети за сушилнята, плочи) за лесно безпрахово 
почистване.  

� Трябва да бъде осигурено прахоотвеждане за оформящите 
устройства и дейностите, които имат отношение към 
емисиите на прах.  
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, 
който съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 
 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, 
че функционира 
нормално; 
проверете манометъра, 
измервателния уред 
за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не допускайте 
полувлажните 
материали да изсъхнат. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със 
суха четка или със 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.25 
 

Подготовка – 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до полусухата подготовка на 
материали, съдържащи кристален силициев диоксид, 
посредством различни видове процеси, напр., раздробяване 
в колерганг, шнеков питател или валцова мелница, 
съхранение в силози за отлежаване, захранващи 
бункери или силажни ями и смесване на адитиви. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
полусухата подготовка на 
материали, съдържащи кристален 
силициев диоксид, посредством 
различни видове процеси. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

� Работната зона и оборудването следва да бъдат ясно 
обозначени. 

Проектиране и оборудване 
� Инсталацията трябва да разполага с достатъчно пътни 

платна с цел осигуряването на възможност за лесното 
почистване и поддръжка. 

� Трябва да бъде осигурено прахоотвеждане за машини 
и дейности, които имат отношение към емисиите на прах.  

� Смесването при силозите (пепел, шлака) трябва да бъде 
добре защитено посредством всмукателни шкафове. 

� При възможност, осигурете всмукателни шкафове при 
разтоварване в силажните ями и спускане от транспортните 
ленти. 

� Проектирайте всмукателен шкаф в отсеците, за да осигурите 
лесен достъп за почистване и поддръжка. 

� При възможност, разположете работната зона далеч 
от врати, прозорци и пешеходни зони, за да попречите 
на теченията да възпрепятстват вентилацията 
и разстилането на прах. 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч 
от врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Можете да върнете почистения и филтриран въздух 
обратно в работното помещение в количества, които се 
препоръчват от съществуващите стандарти. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 
 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, 
че функционира 
нормално; проверете 
манометъра, 
измервателния 
уред за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте 
за признаци на 
увреда, износване 
или неизправност 
по цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.26 
 

Подготовка на пясък 
в леярните 
 

  Тази дейност обхваща подготовката на пясък в леярните. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
подготовката на пясък в леярните. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Спрете разпространението на прах. При възможност, отделете 

дейността по подготовката на пясъка от останалите операции. 
� Капсуловайте максимално добре участъка за подготовката на 

пясъка. Използвайте гъвкави прегради за отворите. 
� Обикновено е нужна скорост на въздуха между 1 и 1,5 метра 

в секунда за всмукателния шкаф в участъка за подготовка на 
пясъка. Направете справка с целеви формуляр 2.1.11. 

� Винаги, преди започване на работа, проверявайте дали 
системата за отвеждане е включена и работи. Проверете 
измервателния уред. 

� Изпуснете почистения, извлечен въздух на безопасно място 
извън сградата, далеч от врати, прозорци и отвори за 
въздухоподаване. 

� Осигурете подаване на чист въздух в работното помещение 
за замяна на извлечения въздух. 

� Ако използвате мини товарач („bobcat“) в участъка за подготовка 
на пясъка, респираторната маска може да влоши зрителното 
поле. Капсуловайте кабината и подавайте филтриран въздух. 
Сменяйте филтрите съгласно инструкциите на доставчика. 
Уверете се, че шофьорът държи прозорците затворени. 

� Консултирайте се с квалифициран инженер по вентилацията 
за проектирането на нови средства за контрол 

Поддръжка 
� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 
� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно състояние 

на изправност. 
� Незабавно ремонтирайте неизправните системи за отвеждане. 

Междувременно, носете респираторна маска (РМ). 
� Пясъкът е силно абразивен и инсталацията бързо се износва. 

Планирайте редовни прегледи. 

Проверки и изпитване 
� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда 

в тръбопроводите, вентилатора и въздушния филтър. Шумни 
или вибриращи вентилатори могат да са признак на проблем. 
Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за 
отвеждане и измервателният уред работят нормално. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за 
експлоатационните характеристики на производителя с цел 
да се установи дали отвеждането функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен 
инженер по техниките на вентилиране с цел определяне на 
нейните експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва търсените скорости 
на въздуха. 

� Запишете тази информация в дневника за изпитвания. 
� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на 

нейните експлоатационни характеристики от страна на 
компетентен по вентилационните техники инженер поне 
веднъж на всеки 12 месеца или съблюдавайте националните 
разпоредби. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години).  

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват 
някакви тенденции в повредите, които да улеснят планирането 
на техническото обслужване. 

� Обмислете извършването на оценка на риска с цел определяне 
на необходимостта от респираторна маска и проверка на 
добрата работа на средствата за контрол. 

 

   м. март 2006 г. – 2.2.26 – страница 1 от 2 



    
    

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, 

в които непрекъснато работят хора. 

� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, 
за да попречите на вдигането на прах и за да намалите броя 
на подхлъзванията. 

� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, 
за почистването на финия прах. 

� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 

� Внимателно отстранете с лопата големите разливи с цел да 
се предотврати вдигането на прах. 

Лични предпазни средства (ЛПС) 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви 
съдейства при избора на правилните ЛПС. 

� Могат да са необходими респираторни маски (РМ) за 
извършването на дейност до участъка за подготовка 
на пясъка. 

� За дейности по поддръжката и почистването се налага 
използването на РМ. 

� Използвайте РМ, захранвани с въздух или с електрическо 
филтриране, за влизане в участъка за подготовка на пясъка 
с цел отстраняване на запушвания и пр. 

� Използвайте респираторна маска – стандарт P3 (присвоено 
ниво на защита 20) или равностоен стандарт. Обърнете се 
за съвет към вашия доставчик. 

� Сменяйте филтрите на респираторната маска съгласно 
препоръките на вашия доставчик. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� За дейности по поддръжката и почистването се налага 
използването на предпазни ръкавици. 

� Никога не допускайте използването на сгъстен въздух за 
издухването на праха от облеклото. 

� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи 
своите работни гащеризони Използвайте пералнята по 
договор. 

Обучение 

� Осигурете информация на вашите служители относно 
пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид.  

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 

 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.27a 
 

Обезпечаване на пропорциите 
(малки количества) – 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до обезпечаване на пропорциите на 
малки количества сухи материали, съдържащи кристален 
силициев диоксид, посредством ръчни методи.  
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
обезпечаване на пропорциите на 
малки количества сухи материали, 
съдържащи кристален силициев 
диоксид, посредством ръчни 
методи. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

Проектиране и оборудване 
� Капсуловайте максимално добре мястото за измерване 

на теглото (виж илюстрацията). 

� Направете лабораторната камина достатъчно дълбока, 
за да поеме оборудването и материалите. 

� Запазете откритото пространство максимално малко, като 
в същото време осигурите достатъчно пространство за 
безопасна работа. Използвайте прозрачни прегради 
и пластмасови панели за ограничаване на откритото 
пространство. 

� Общият въздушен поток в лабораторната камина обикновено 
следва да бъде поне 0,5 м/сек. Въздушният поток към 
всмукателните кожуси обикновено следва да бъде поне 
1 м/сек. Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Избягвайте използването на дълбоки бурета или 
кегове/чували над 25 кг. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията 
да възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за 
замяна на извлечения въздух. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на 
контрол, напр., манометър, измервателен уред за налягането 
или контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от 
врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Можете да върнете почистения и филтриран въздух обратно 
в работното помещение в количества, които се препоръчват 
от съществуващите стандарти. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, че 
функционира нормално; 
проверете манометъра, 
измервателния уред 
за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Уверете се, че във 
вентилационния 
канал не са засмукани 
хартиени чували и други 
отпадъчни материали. 

 Уверете се, че големите 
предмети не 
възпрепятстват 
работния отвор. 

 Незабавно поставете 
капаците на контейнерите 
след използване. 

 Почистете незабавно 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте 
със суха четка или 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.27b 
 

Обезпечаване на 
пропорциите на 
насипните материали 

  Тази дейност се отнася до обезпечаване на пропорциите на 
сухи насипни материали, съдържащи кристален силициев 
диоксид, от силажни ями или големи обемни пълнители, 
или големи чували. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
обезпечаване на пропорциите на 
средно големи и големи количества 
материали, съдържащи кристален 
силициев диоксид. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

� Работната зона и оборудването следва да бъдат ясно 
обозначени. 

Проектиране и оборудване 
� Осигурете прахонепропускливи съединения между 

захранващия бункер, везната и приемния контейнер. 

� Осигурете управляемо подаващо устройство между 
захранващия бункер и везната. 

� Осигурете максимално голямо пространство във 
всмукателните шкафове. Това ще спомогне за ограничаване 
на праха. 

� Обмислете начин за превенция или отстраняване на 
запушвания без да се нарушава целостта на затворената 
система, напр., вибриращи подложки или пневматични дюзи. 

� Проектирайте всмукателен шкаф в отсеците с цел 
осигуряването на лесен достъп за почистване и поддръжка. 

� Не позволявайте влизането в захранващия бункер с цел 
отстраняването на запушвания без оборудването да 
е изолирано, без атмосферата да е проверена за 
евентуален недостиг на кислород и без да са избрани 
подходящи лични предпазни средства. 

� Съхранявайте технологичното оборудване в подналягане 
с цел предотвратяването на утечки. 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч 
от врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Възприемете система „разрешение за работа“ за работи по 
поддръжката. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, че всяка 
система за отвеждане 
е включена и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на утечки, 
износване или увреди 
по цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно поставете 
капаците на 
контейнерите 
след използване. 

 Почистете незабавно 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със 
суха четка или със 
сгъстен въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Следвайте всички 
необходими специални 
процедури преди 
отварянето или 
влизането в системата, 
напр., продухване 
и измиване. 
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2.2.28 
 
Подвижна техника 
в каменоломните – 
изкопни работи и извоз 
 
При експлоатацията на подвижната техника в каменоломните 
могат да се образуват големи количества носен от въздуха 
прах. Прахът се образува при операциите по добив на 
минерални ресурси и товарене, както и по време на 
придвижването на превозни средства между дъното на 
кариерата и по пътищата за рудничен извоз. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 

По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно 
проектирането и експлоатацията 
на подвижна техника 
в каменоломната. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще предотврати 
личната експозиция на изпуснат 
във въздуха прах при 
експлоатация на подвижна техника 
в каменоломните, в това число 
изкопни работи и извоз.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 

Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 

Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Не може да бъде направено почти нищо за превенция на 
образуването на носен от въздуха прах при дейности по 
експлоатацията на подвижната техника, ето защо контролът 
на експозицията разчита на изолиране на оператора на 
машината в капсулована, херметична кабина. 

� Кабините трябва да бъдат оборудвани с климатична 
инсталация или система за подаване на чист въздух 
с въздушен филтър, проектиран да издържа на голяма 
концентрация на респирабилни прахови частици. 

� С цел осигуряване на най-висока степен на защита от 
експозиция на прах за климатичната инсталация или 
системата за подаване на чист въздух, вратите 
и прозорците на кабината трябва да бъдат държани 
затворени по всяко време, докато машината работи. Това 
ще спомогне за поддържането на позитивно налягане 
в кабината. 

� При възможност, времето на добивните операции да 
съвпадне с по-влажните сезони на годината, тъй като това 
ще спомогне за намаляване на образуването на носен от 
въздуха прах. 

� При сухо време, използвайте система за потискане на 
праха чрез разпръскване на водна мъгла с цел 
намаляване на образуването на носен от въздуха прах. 
Разкъртвачите могат да бъдат оборудвани с рейка за 
разпръскване на вода, монтирана на разкъртвача/шнека. 
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Поддръжка 
 

� Поддържайте климатичната инсталация съгласно 
спецификациите на доставчика, в ефективно състояние на 
изправност и годност. 

� Филтърът на климатичната инсталация трябва да бъде 
сменян всеки път, когато се счете за необходимо, и поне на 
посочения от производителя интервал. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Дръжте затворени 

вратите и прозорците 
на кабината или 
командното помещение 
по всяко време, докато 
машината работи. 

 Наблюдавайте 
функционирането 
на климатичната 
инсталация всеки път, 
когато работите 
с машината. 

 Проверявайте 
състоянието на 
въздушния филтър 
веднъж седмично. 

 Водете записите от 
всички проверки по 
безопасността върху 
ежедневен контролен 
формуляр. 

 Преглеждайте 
за признаци на 
натрупан прах върху 
повърхностите на 
кабината. Това 
може да е признак, 
че въздушният филтър 
е в неизправност. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Поддържайте 
вътрешността на 
кабината чиста. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Шофьорите на машините трябва да проверят дали 
климатичната инсталация работи в границите на приетите 
параметри.  

� Операторите на машините трябва да проверят състоянието 
на филтъра (обикновено разположен зад седалката на 
шофьора) съгласно препоръките на производителя. 

� Всички повреди по климатичната инсталация/система за 
филтрация трябва да бъдат докладвани възможно 
най-скоро, за да могат да бъдат предприети коригиращи 
действия. 

  

Почистване и подреждане 
 

� Натрупването на фин прах по вътрешните повърхности 
в кабината на шофьора може да е признак за проблем 
с климатичната инсталация. 

� За предпочитане е да се използват методи за вакуумно или 
мокро почистване. Избягвайте използването на суха четка 
при почистването на вътрешните повърхности в кабината на 
шофьора. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел проверка на 
ефективността на мерките за контрол. Може да се наложи 
временно да бъдат носени респираторни маски 
(със съответното ниво на защита) при отказ на мерките за 
контрол. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Установете система за проверка на съществуването 
и спазването на мерки за контрол на праха. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.29 
 

Пресяване 
 
Тази дейност обхваща сухото пресяване на продукти със 
съдържание на кристален силициев диоксид. 
 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд чрез контрол 
върху експозицията на 
респирабилен кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
добрите практики по контрола 
на прах за операции по сухо 
пресяване. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени в 
настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията 
на прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на 
респирабилен кристален 
силициев диоксид на работното 
място. 

 
 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 
 Проектиране и оборудване 

 

� Осигурете годността на оборудването за сухо пресяване и добрата 
му поддръжка. 

� Ситата трябва да бъдат капсуловани в максимална степен. 

� Корпусите на ситата трябва да бъдат свързани с подходяща 
прахоотвеждаща система (напр., ръкавен филтър/циклон/скрубер). 

� За свързване на корпусите на ситата към системата за 
отвеждане трябва да бъдат използвани гъвкави маркучи. 
Маркучите трябва да бъдат износоустойчиви (поради 
постоянното движение на ситото) и да бъдат запечатани по 
подходящ начин към корпуса на ситото. Всички пролуки ще 
влошат работата на системата за отвеждане и ще доведат до 
емисии на прах във въздуха на работното място. 

� Точките на пренос, между ситата и транспортните ленти, трябва 
да бъдат максимално капсуловани и обслужвани от 
прахоотвеждащи системи. 

� Осигурете проектирането и монтажа на съоръженията за 
пресяване по начин, който позволява лесен достъп за дейности 
по поддръжка и ремонт. 

� Кабините за управление следва да разполагат със свое 
собствено подаване на чист въздух. При необходимост, те 
следва да бъдат оборудвани с принудителна филтрация на 
въздуха и да се поддържат под позитивно налягане с цел 
превенция на достъпа на прашен въздух.  

� Ситата трябва да бъдат оборудвани с повдигателни съоръжения, 
които да се използват при повдигане и позициониране на нови сита. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че съоръженията 
за пресяване работят 
нормално. 

 Уверете се, че системата 
за отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Проверете дали 
корпусите на ситата са 
плътно свързани към 
системата за отвеждане 
и дали гъвкавите маркучи 
са в добро състояние.  

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, когато 
те са на разположение. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Почистете командните 
помещения с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

� Проверявайте редовно дали прахоотвеждащите тръбопроводи 
и гъвкавите маркучи не са запушени. 

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто 
на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.30 
 

Песъкоструйна обработка 
в леярните 
 

  Тази дейност обхваща цеха по песъкоструйна обработка 
в леярните. 
 

  
 

Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки относно цеха 
по песъкоструйна обработка 
в леярните. Спазването на 
основните точки от този целеви 
формуляр ще спомогне за 
намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Достъп 

� Ограничете достъпа до работната зона само за 
оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 

� Използвайте напълно капсулован шкаф или камера за 
песъкоструйна обработка, поддържана в подналягане. 

� За песъкоструйна обработка, използвайте материал, 
съдържащ максимум 2% кристален силициев диоксид, 
или с такава по-малка стойност, каквато се изисква 
съобразно разпоредбите на националното 
законодателство. 

� Осигурете монтажа и взаимното свързване на 
манометър и подаването на пясък за песъкоструйна 
обработка. 

� Необходимо е добро ниво на филтриране на 
изпуснатия от камерата въздух. 

� Отведете филтрирания въздух извън сградата, далеч 
от врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Внимателно разположете камерата с цел улесняване 
на товаренето и разтоварването. 

� Оставете камерата да работи две минути след 
спиране на песъкоструйната обработка с цел 
почистване на въздуха. 

Поддръжка 

� Следвайте инструкциите в ръководствата за поддръжка. 
� Използвайте писмена система за дейности по 

обслужването и определете необходимите ЛПС. 
� Съхранявайте средствата в ефективно и ефикасно 

състояние на изправност. 
� При неизправност на системата за отвеждане, спрете 

работа до поправянето й. 
� Абразивните материали бързо износват инсталацията. 

Планирайте редовни прегледи. 
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Проверки и изпитване 

� Ежедневно преглеждайте за признаци на увреда в тръбопроводите, 
вентилатора и въздушния филтър. Шумни или вибриращи вентилатори 
могат да са признак на проблем. Незабавно отстранете повредата. 

� Поне веднъж седмично проверявайте дали системата за отвеждане 
и измервателният уред работят нормално, без утечки на прах. 

� Трябва да сте запознати със спецификацията за експлоатационните 
характеристики на производителя с цел да се установи дали 
отвеждането функционира нормално. 

� Ако не разполагате с тази информация, наемете компетентен инженер 
по техниките на вентилиране с цел определяне на нейните 
експлоатационни характеристики. 

� Докладът на инженера трябва да посочва търсените скорости на 
въздуха. 

� Запишете тази информация в дневника за изпитвания. 
� Осигурете цялостен преглед на системата и изпитване на нейните 

експлоатационни характеристики от страна на компетентен по 
вентилационните техники инженер поне веднъж на всеки 12 месеца или 
съблюдавайте националните разпоредби. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който съответства 
с разпоредбите на националното законодателство (поне пет години).  

� Прегледайте дневниците, за да видите дали съществуват някакви 
тенденции в повредите, които да улеснят планирането на техническото 
обслужване. 

Почистване и подреждане 
� Ежедневно почиствайте насъбралата се мръсотия в зоните, в които 

непрекъснато работят хора. 
� Почиствайте общите работни помещения веднъж седмично, за да попречите 

на вдигането на прах и за да намалите броя на подхлъзванията. 
� Използвайте прахосмукачка, оборудвана с филтър, за почистването 

на праха. 
� Не почиствайте с четка или със сгъстен въздух. 
� Отстранявайте всички разливи незабавно. За това е нужно работен 

гащеризон, респиратор и ръкавици за еднократна употреба. 
� Съхранявайте контейнерите на безопасно място. 
� Поставете капаците на контейнерите, когато те не се пълнят или изпразват. 
� Изхвърляйте отпадъците по безопасен начин. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно личните 

предпазни средства. 
� Помолете вашия доставчик на работно облекло да ви съдейства при 

избора на правилните ЛПС. 
� Не са необходими респираторни маски, ако отвеждането е проектирано 

правилно и функционира нормално. 
� Респираторните маски са необходими в случаите на техническо 

обслужване и почистване, както и при почистването на разливи. 
� Използвайте респираторна маска - стандарт P3 (присвоено ниво на 

защита 20) или равностоен стандарт. Обърнете се за съвет към вашия 
доставчик. 

� Сменяйте филтрите на респираторната маска съгласно препоръките на 
вашия доставчик. Изхвърляйте маските за еднократна употреба след 
всяко използване. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на чисто на 
личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Никога не използвайте сгъстен въздух за издухване на прах от 
облеклото. 

� Служителите не трябва да отнасят за изпиране вкъщи своите 
работни гащеризони Използвайте пералнята по договор. 

Обучение 
� Осигурете на вашите служители информация относно въздействията 

върху здравето, свързани с песъкоструйната обработка и респирабилния 
кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от излагането 
на прах; проверка на работата на методите за контрол и тяхното 
използване; кога и как да се използват всички предоставени 
респираторни маски и какво да се направи, ако нещо се обърка. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за 
добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността и съблюдаването на 

мерките за контрол. Направете справка с целеви формуляр 2.1.17. 
� Работодателите следва да гарантират, че служителите разполагат 

с всички средства за изпълнението на контролния списък отсреща. 
 

 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, 

че помещението 
е добре проветрено, 
както и че всяка 
система за отвеждане 
на прах е включена 
и работи. 

 Преглеждайте 
за признаци на 
увреда, износване или 
неизправност на всички 
използвани средства. 
Ако откриете някакви 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Не възпрепятствайте 
вентилационните 
системи – те са 
предоставени с цел 
защита на работната 
среда. 

 Почистете с помощта на 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.31a 
 
Пълнене на малки 
опаковки – груби продукти 
 
Тази дейност обхваща операциите по пакетиране в малки чували (15 кг – 
50 кг) на сухи продукти, съдържащи кристален силициев диоксид.  
 
Настоящият формуляр се отнася само за продукти, в които зърната не 
са смелени до брашно. Пакетирането на брашна е разгледано във 
формуляр 2.2.31b.  
 

  
 

Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел 
оказване на съдействие за 
изпълнението на нормативните 
изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд 
чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
за контрола на прах при 
пакетирането в малки чували 
на груби продукти. Спазването 
на основните точки от този 
целеви формуляр ще спомогне 
за намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени в 
настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на 
съответни мерки по защита и 
превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно предпазването 
от прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има 
за конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място. 
 

  
Достъп 

 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

 Проектиране и оборудване 
 

� Уверете се, че чувалите и пълначните съоръжения за чувалите са 
годни за предназначената цел. Качеството на чувалите е от 
решаващо значение за предотвратяване изтичането на прах през 
шевовете на чувала. 

� Използвайте главини за пакетиране, при които продуктът 
преминава през центъра и при които се използва външен 
пръстеновиден кръг за целите на отвеждането на прах и за 
отстраняване на изместения въздух. Външният пръстеновиден 
кръг трябва да бъде свързан към прахоотвеждащ модул (напр., 
ръкавен филтър). 

� За да предотвратите изтичането на прах по време на пълненето 
на чувалите се уверете, че чувалите са отлично 
захванати/уплътнени към главината за пакетиране.  

� Поставете главината за пакетиране във всмукателния маншон за 
отвеждане на прах, който е изолиран до максимално възможна 
степен. 

� Прахоотвеждащата система, обслужваща лабораторната камина, 
трябва да има достатъчна скорост на улавяне с цел превенция на 
изтичането на прах през шевовете на чувала и изпуснатия от 
главината за пакетиране прах при отстраняването на чувала. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Чувалите трябва да се запечатат веднага щом бъдат свалени от 
главината за пакетиране. На разположение са чували със 
самозатварящи се клапи или, като алтернатива, могат да бъдат 
използвани техники за зашиване или термозапояване на чувалите.  

� Обмислете използването на механични/пневматични устройства 
за обработването на чувалите. 

� При автоматизираните системи за пакетиране в чували, 
използването на барабанна система позволява едновременното 
пълнене на множество чували при много ниска скорост с помощта 
на винтов питател. Когато чувалите се пълнят бавно, се отделя 
по-малко прах.  
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 
използва за заданието, по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, че машината 

за пакетиране в чували 
работи нормално. 

 Уверете се, че чувалите 
не са дефектни, особено 
що се отнася до 
устройството на 
клапаните. 

 Уверете се, че системата 
за отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Дори ако обикновено 
не се налага да носите 
противопрахова маска, 
може да се наложи да 
я носите временно 
в случай на разлив или 
при отказ на други мерки 
за контрол. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, когато 
те са на разположение. 

 
 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, го проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Съхранявайте чувалите на безопасно място и изхвърляйте 
празните чували по безопасен начин. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.31b 
 

Пълнене на малки опаковки – 
брашна 
 
Тази дейност обхваща операциите по пакетиране в малки чували (15 кг – 50 кг) на 
сухи продукти, съдържащи кристален силициев диоксид. 
 
Настоящият формуляр се отнася само за неавтоматизираното пакетиране на 
брашна (продукти, в които зърната не са смелени до фин прах). Пакетирането 
на груби продукти е разгледано във формуляр 2.2.31a. 
 

  
 

Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел 
оказване на съдействие за 
изпълнението на нормативните 
изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд 
чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки за 
контрола на прах при 
пакетирането в малки чували на 
брашнени продукти. Спазването 
на основните точки от този 
целеви формуляр ще спомогне 
за намаляване на експозицията. 
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки 
отделен случай може да не се 
налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 

в настоящия целеви формуляр 
за свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното 
място, за да могат максимално 
добре да използват мерките за 
контрол, които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно предпазването 
от прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има 
за конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място. 

 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран персонал. 

 Проектиране и оборудване 
� Уверете се, че чувалите и пълначните съоръжения за чувалите са годни за 

предназначената цел. Качеството на чувалите е от решаващо значение за 
предотвратяване изтичането на прах през шевовете им. 

� Следва да се обмисли пълненето на чувалите с шнеков питател вместо 
комбинацията от роторен импелер/въздушно компактиране. Методът на 
винтовия питател ще намали проблема с отстраняването на уловения прашен 
въздух от чувалите.  

� Брашнените продукти трябва да бъдат кондиционирани преди да бъдат 
напълнени в чувалите. Като брашното се остави да улегне в силоза за 
съхранение, материалът ще се компактира, като по този начин ще се отстрани 
уловения въздух. По този начин кондиционирането ще осигури по-консистентно 
обемно тегло на насипния материал и ще благоприятства за по-засиления 
контрол върху процеса на пакетиране.  

� При проектирането на бункерите за ефективно кондициониране на продуктите, 
ще трябва да бъде обърнато внимание на ограниченията за височината.  

� За да предотвратите изтичането на прах по време на пълненето на чувалите се 
уверете, че чувалите са отлично захванати/уплътнени към главината за 
пакетиране.  

� Поставете главината за пакетиране във всмукателния маншон за отвеждане на 
прах, който е изолиран до максимално възможна степен. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.13. 

� Прахоотвеждащата система, обслужваща лабораторната камина, трябва да 
има достатъчна скорост на улавяне с цел превенция на изтичането на прах 
през шевовете на чувала и изпуснатия от главината за пакетиране прах при 
отстраняването на чувала.  

� Чувалите трябва да се запечатат веднага щом бъдат свалени от главината за 
пакетиране. На разположение са чували със самозатварящи се клапи или, като 
алтернатива, могат да бъдат използвани техники за зашиване на чувалите.  

� Обмислете използването на механични/пневматични устройства за обработването 
на чувалите. 

� При пакетирането на продукти от кварцово брашно, трябва да се вземе 
предвид пълната или частичната автоматизация на процеса с цел превенция 
на личната експозиция на респирабилен кварцов прах. 

� При автоматизираните системи за пакетиране в чували, използването на 
барабанна система позволява едновременното пълнене на множество чували 
при много ниска скорост с помощта на винтов питател. Когато чувалите се 
пълнят бавно, се отделя по-малко прах.  
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Уверете се, че машината 

за пакетиране в чували 
работи нормално. 

 Уверете се, че чувалите 
не са дефектни, особено 
що се отнася до 
устройството на 
клапаните. 

 Уверете се, че системата 
за отвеждане на прах 
е включена и работи 
правилно. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Дори ако обикновено 
не се налага да носите 
противопрахова маска, 
може да се наложи да 
я носите временно 
в случай на разлив или 
при отказ на други мерки 
за контрол. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Използвайте 
спомагателни средства 
за манипулиране, когато 
те са на разположение. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Съхранявайте чувалите на безопасно място и изхвърляйте 
празните чували по безопасен начин. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.32 
 

Изсушаване чрез 
разпръскване – 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до изсушаване чрез разпръскване на 
материали, съдържащи кристален силициев диоксид, като част 
от процеса по подготовка на суровините за оформяне. 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
пръскателното изсушаване на 
средно големи и големи 
количества материали, съдържащи 
кристален силициев диоксид. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на лицата 
на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

� Работната зона и оборудването следва да бъдат ясно обозначени. 

Проектиране и оборудване 
� Проектирайте подаването и извеждането до и от сушилната 

камера посредством тръбопроводи вместо през отвор за 
зареждане. 

� За изсушените чрез разпръскване материали, използвайте 
контейнери за разтоварване с капаци. 

� Поставете добра термоизолация. 

� Светлинните индикатори/знаковата сигнализация трябва ясно 
да посочва кога се използва сушилнята. 

� Използвайте система за оползотворяване на топлината 
и филтрация на въздуха в сушилнята. 

� Пропускането на въздух следва да става посредством 
вентилаторна система с отрицателно налягане. 

� При директни методи за нагряване (с газови или петролни 
горелки) вземете предвид необходимостта от устройства за 
предотвратяване на експлозиите. 

� Проектирайте затворена система, за да осигурите лесен 
достъп за почистване и поддръжка. 

� Съхранявайте технологичното оборудване в подналягане с цел 
предотвратяването на утечки. 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от 
врати, прозорци и отвори за въздухоподаване. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Възприемете система „разрешение за работа“ за работи по 
поддръжката. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно 
препоръките на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 

адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване от 
излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на контролния 
списък отсреща. 

  
Контролен списък за 
служителите с цел най-
доброто използване на 
средствата за контрол 

 

 Преди употреба, 
проверете целостта 
на уплътненията. 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на утечки, 
износване или увреди 
по цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно 
поставете капаците 
на контейнерите 
след използване. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте 
методи за вакуумно 
или мокро почистване. 
За течности, задръжте 
или абсорбирайте 
с гранули или мата. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Не почиствайте със суха 
четка или със сгъстен 
въздух. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 Следвайте всички 
необходими специални 
процедури преди 
отварянето или 
влизането в системата, 
напр., продухване 
и измиване. 
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2.2.33 
 

Глазиране чрез пръскане – 
керамични изделия 

   
Тази дейност се отнася до автоматизираното или ръчното 
глазиране чрез пръскане на керамични изделия с глазури, 
съдържащи кристален силициев диоксид. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах при 
глазирането чрез пръскане на 
керамични изделия с глазури, 
съдържащи кристален силициев 
диоксид. Спазването на основните 
точки от този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 

 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран персонал. 

Проектиране и оборудване 
� При възможност, капсуловайте изцяло работната зона. 

� Направете лабораторната камина достатъчно дълбока, за да 
поеме оборудването и материалите. 

� Въздушният поток от предната страна на лабораторната камина 
трябва да бъде поне 1 m/s. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.13. 

� Запазете откритото пространство максимално малко, като в същото 
време осигурите достатъчно пространство за безопасна работа. 

� Осигурете обръщателна платформа с цел да се улесни обхващането 
на всички повърхности и да се избегне необходимостта операторът 
да пръска срещу въздушния поток. 

� Не съхранявайте предмети във вентилираната зона; те ще 
възпрепятстват въздушния поток. Уверете се, че големите 
предмети не възпрепятстват работния отвор. 

� Използвайте филтри за избягване на налепите на глазура по 
електродвигателите, перките на вентилатора и вентилационните 
канали. 

� При възможност, осигурете система за разпръскване на вода 
с цел поемане на глазурата, която не е попаднала върху 
изделието, и отвеждането й в резервоар. 

� При възможност, разположете работната зона далеч от врати, 
прозорци и пешеходни зони, за да попречите на теченията да 
възпрепятстват вентилацията и разстилането на прах. 

� Осигурете подаване на въздух в работното помещение за замяна 
на извлечения въздух. 

� Осигурете лесен начин за проверка на упражняването на контрол, 
напр., манометър, измервателен уред за налягането или 
контролно сигнално устройство (малък флаг). 

� Отведете извлечения въздух на безопасно място, далеч от врати, 
прозорци и отвори за въздухоподаване. 

� Не се препоръчва рециркулация на въздуха. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 

за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

Сменяйте консумативите (филтри и др.) съобразно препоръките 
на производителя. 

Проверки и изпитване 

� Получете информация относно проектната производителност 
на вентилационните съоръжения от доставчика. Запазете 
тази информация с цел съпоставка с бъдещите резултати от 
изпитвания. 

� Визуално проверявайте всички средства поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Проверявайте и изпитвайте вентилационните съоръжения 
спрямо стандартите за ефективност поне веднъж годишно. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Редовно почиствайте работното си място и оборудване. 

� Отстранявайте всички разливи незабавно. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Съхранявайте контейнерите на безопасно място и изхвърляйте 
празните контейнери по безопасен начин. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 

адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 

 

 Уверете се, 
че вентилационната 
система е включена 
и работи. 

 Уверете се, че функционира 
нормално; проверете 
манометъра, измервателния 
уред за налягането или 
контролното сигнално 
устройство. 

 Преглеждайте за признаци 
на увреда, износване или 
неизправност по цялото 
използвано оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални съмнения 
относно изправността на 
вашето оборудване за 
контрол на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки за 
контрол с цел намаляване 
на експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Уверете се, че във 
вентилационния канал 
не са засмукани хартиени 
чували и други отпадъчни 
материали. 

 Уверете се, че големите 
предмети не 
възпрепятстват 
работния отвор. 

 Незабавно отстранете 
счупената продукция 
от работната зона. 

 Незабавно поставете 
капаците на контейнерите 
след използване. 

 Почистете незабавно 
разливите. За твърди 
тела използвайте методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. За течности. 
Задръжте или 
абсорбирайте с гранули 
или мата или измийте 
с обилно количество вода. 
Отстранете разливите по 
безопасен начин^. 

 Не почиствайте със суха 
четка или със сгъстен 
въздух. 

 Използвайте, поддържайте 
и съхранявайте всички 
предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 
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2.2.34 
 Системи за транспортиране на 
продукти с фин сух силициев 
диоксид 
 
Тази дейност се отнася до проектирането на различни системи за 
транспортиране на продукти с фин сух силициев диоксид. 
 

  
 
Това упътване е предназначено 
за работодателите с цел оказване 
на съдействие за изпълнението 
на нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият 
формуляр предоставя насоки 
относно проектирането на 
системи за транспортиране на 
продукти от кварцово брашно. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които 
има вероятност да бъдат 
изложени на респирабилен 
кварцов прах на работното място, 
за да могат максимално добре да 
използват мерките за контрол, 
които се прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява 
част от Наръчника за добрите 
практики относно превенцията на 
прах със съдържание на 
силициев диоксид, който има за 
конкретна цел да контролира 
експозицията на лицата на прах 
със съдържание на респирабилен 
кристален силициев диоксид на 
работното място. 
 

  

Достъп 
� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 

персонал. 

 Проектиране и оборудване 
� За предпочитане е да се използват капсуловани системи за 

товарно-разтоварни дейности при транспортирането на кварцово 
брашно. 

� Пневматичните системи са подходящи за хоризонталното 
и вертикалното транспортиране на кварцово брашно. 

� При хоризонтално транспортиране в пневматични системи, 
тръбопроводите трябва да са наклонени надолу, при възможност, 
за да се предотврати натрупването на брашно в тръбопроводите 
и запушвания при загуба на налягане в системата.  

� Тръбопроводите в пневматичните системи трябва да бъдат 
проектирани по такъв начин, че ненужните препятствия и броят 
на резките извивки да бъдат сведени до минимум. Тръбните 
съединения трябва да са добре изолирани. 

� При пневматичните конвейери, флуидизиращият въздух ще 
бъде отведен от прахоотвеждащата система. Поради тази 
причина, пневматичните конвейери не могат да бъдат 
използвани, ако продуктът е прекалено фин. Ако площта на 
повърхнината е над 10 000 cm²/g, използвайте шнекови 
транспортьори. Може да са необходими повече от едно 
обезпрашителни съединения за дългите участъци с цел 
правилното балансиране на въздушните потоци. 

� Пневматичните конвейери следва да бъдат леко наклонени 
с цел улесняване на хоризонталното транспортиране на кварцово 
брашно. Качеството на филтърната тъкан, използвана 
в пневматичните конвейери, трябва да бъде подбрана с цел 
избягване на прекомерната загуба на налягане за вентилатора, 
а и предотвратяване пропадането на кварцово брашно през 
тъканта и запушването й. 

� При шнековите транспортьори, шнекът трябва да бъде 
капсулован. Необходимо е проектирането да бъде извършено от 
специалист поради абразивните свойства на кварцовото брашно 
(свържете се с опитен доставчик).  

� Шнековите транспортьори могат да трябва да бъдат 
оборудвани с прахоотвеждащи системи освен ако не са свързани 
към съоръжения, които вече работят под негативно налягане. 
Направете справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� Транспортните ленти не са подходящи за транспортирането на 
насипно кварцово брашно. Те, обаче, могат да бъдат използвани 
за транспортирането на други, по-груби материали, както 
и в съоръженията за товаро-разтоварни дейности на чували 
с кварцово брашно. Транспортните ленти за преноса на чували 
с кварцово брашно или други прашни материали трябва да бъдат 
капсуловани и оборудвани с прахоотвеждащи съоръжения. 

� Елеваторите са подходящи за вертикално транспортиране, 
при условие че са напълно капсуловани. Може да са необходими 
прахоотвеждащи системи освен ако елеваторите не са свързани 
към съоръжения, които вече работят под негативно налягане. 

� Може да бъде необходимо да се приложи флуидизиращ въздух 
към основата на силажни ями, съхраняващи кварцово брашно. 
Трябва да бъдат проектирани такива системи, че прилагането на 
флуидизиращ въздух да става само в случаите, когато 
е необходимо да се изведе кварцовото брашно извън силажната 
яма. Подаването на флуидизиращия въздух не трябва да се 
оставя постоянно включено в случаи, в които въздухът може да 
мигрира и да доведе до емисии на кварцово брашно под 
налягане от друго място в системата. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се 
използва за заданието, и сградата по препоръчания от 
доставчика/монтажника начин, в пълна работна 
функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 Преглеждайте за 

признаци на увреда или 
износване на частите 
на сградата или вашето 
работно оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 За проблеми със 
системите за 
транспортиране на 
кварцово брашно могат 
да говорят емисии на 
прах във въздуха на 
работното място 
и наличието на 
натрупан прах от 
кварцово брашно 
по подовете 
и повърхностите. 
Докладвайте за всички 
тези проблеми на 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на прах, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Незабавно почистете 
разливите. Използвайте 
методи за вакуумно или 
мокро почистване. 
Отстранете разливите 
по безопасен начин. 

 Почистете кабините за 
управление с помощта 
на методи за вакуумно 
или мокро почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте съоръженията за почистване поне 
веднъж седмично за признаци на увреда или, ако се 
използват постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се 
използват често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Осигурете пиктограми по вратите с цел указване на зоните, 
в които трябва да бъдат носени респираторни маски. 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се използват.  

� Осигурете достатъчно места, където могат да бъдат открити 
лични предпазни средства (напр., кутия с противопрахови 
маски за еднократна употреба). Обозначете тези места 
с пиктограми. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.35 
 

Използване на сонда 
 
Тази дейност обхваща операциите по сондиране в скали или 
земни пластове, съдържащи кристален силициев диоксид. 
 
Сондирането може да бъде извършвано за целите на 
проучване или оценка на ресурсите, или като част от процеса 
по добив на минерални ресурси. 
 

  
 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за контрола на 
прах при работа със сонда 
в кариера за твърди скали. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията.  
В зависимост от конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай може да не се налага да се 
прилагат всички мерки за контрол, 
посочени в настоящия целеви 
формуляр за свеждането до 
минимум на експозицията на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от Наръчника за добрите практики 
относно предпазването от прах 
със съдържание на силициев 
диоксид, който има за конкретна 
цел да контролира експозицията 
на лицата на респирабилен 
кварцов прах на работното място. 
 

 

 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

  

Проектиране и оборудване 
 

� Контролът върху праха може да бъде постигнат с подаване 
на вода към системата за сгъстен въздух, утаявайки по 
този начин праха. При смазване може да се наложи 
използването на адитиви. 

� Уверете се, че запасите с вода са достатъчни и че се 
поддържат. Вземете допълнителни предпазни мерки за 
защита срещу замръзване в студено време. 

� Друга възможност за улавянето на праха е използването 
на разпенващ агент. 

� Като алтернатива, контролът върху праха може да бъде 
осъществен с отвеждането на сухия прах от локална 
вентилация за отвеждане на отходните газове, свързана 
към съответна прахоотвеждаща система (напр., ръкавен 
филтър/циклон), или с помощта на система за потискане 
на праха, чрез разпръскване на водна мъгла. Направете 
справка с целеви формуляр 2.1.13. 

� За изолиране на персонала от източниците на прах могат 
да бъдат използвани съоръжения за сондиране 
с интегрирана кабина за управление или дистанционна 
апаратура за управление със затворени врати и прозорци. 

� Кабините за управление могат да бъдат оборудвани 
с инсталация за принудителна филтрация на въздуха или 
цялостна климатична инсталация. 
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Поддръжка 
 

� Подсигурете поддръжката на оборудването, което се използва 
за заданието, по препоръчания от доставчика/монтажника 
начин, в пълна работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите (филтри и др.) в съответствие 
с препоръките на производителя. 

� За предпочитане е всички дейности по обслужването, които 
могат да бъдат извършени в сервиз, да бъдат извършени 
в сервиза. 

  

Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 
 При методите за 

мокро улавяне на 
праха, уверете се, 
че водоснабдяването 
работи преди 
стартиране на 
съоръженията 
за сондиране. 

 При методите за 
сухо улавяне на 
праха, уверете се, 
че прахоотвеждащата 
система е включена 
и работи. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда, 
износване или 
неизправност по 
цялото използвано 
оборудване. 
При установяване на 
проблеми, уведомете 
прекия си ръководител. 

 При евентуални 
съмнения относно 
изправността на вашето 
оборудване за контрол 
на праха, осигурете 
предприемането на 
допълнителни мерки 
за контрол с цел 
намаляване на 
експозицията на 
респирабилен кварцов 
прах, докато проблемът 
не бъде отстранен. 

 Почистете всяка кабина 
за управление 
с помощта на методи 
за вакуумно или мокро 
почистване. 

 Използвайте, 
поддържайте 
и съхранявайте 
всички предоставени 
респираторни маски 
съгласно указанията. 

 

 

Проверки и изпитване 
 

� Визуално проверявайте оборудването поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използва 
постоянно, го проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба.  

� Получете информация от доставчика относно проектния 
капацитет на съоръженията за отстраняване и/или 
отвеждане на прах. Запазете тази информация с цел 
съпоставка с бъдещите резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното 
законодателство (поне пет години).  

  

Почистване и подреждане 
 

� Редовно почиствайте работното си място. 

� Не почиствайте със суха четка или със сгъстен въздух. 

� Използвайте методи за вакуумно или мокро почистване. 

  

Лични предпазни средства 
 

� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 
личните предпазни средства. 

� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне 
адекватността на съществуващите методи за контрол. 
При необходимост, трябва да се предоставят и носят 
респираторни маски (със съответното ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват.  

� Сменяйте респираторните маски на препоръчвания от 
доставчиците интервал. 

  

Обучение 
 

� Осигурете на вашите служители информация относно 
въздействията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

  

Наблюдение 
 

� Въведете система за проверка на наличността 
и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 
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2.2.36 
 

Потискане на прах 
с помощта на вода 

   
Тази дейност се отнася до използването на метода за 
потапяне във вода и използването на разпрашена водна мъгла 
за потискане на образуването и снижаване на концентрацията 
на носен от въздуха кварцов прах. 
 

  

 
Това упътване е предназначено за 
работодателите с цел оказване на 
съдействие за изпълнението на 
нормативните изисквания за 
здравословни и безопасни условия 
на труд чрез контрол върху 
експозицията на респирабилен 
кварцов прах. 
 
 
По-конкретно, настоящият формуляр 
предоставя насоки за добрите 
практики по контрола на прах със 
заводняване и използване на 
разпрашена водна мъгла. 
Спазването на основните точки от 
този целеви формуляр ще 
спомогне за намаляване на 
експозицията. В зависимост от 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай може да не 
се налага да се прилагат всички 
мерки за контрол, посочени 
в настоящия целеви формуляр за 
свеждането до минимум на 
експозицията на респирабилен 
кристален силициев диоксид.  
т.е. за прилагането на съответни 
мерки по защита и превенция. 
 
 
Този документ следва да се 
предостави и на лицата, които има 
вероятност да бъдат изложени на 
респирабилен кварцов прах на 
работното място, за да могат 
максимално добре да използват 
мерките за контрол, които се 
прилагат. 
 
 
Този формуляр представлява част 
от документа за добрите практики 
относно превенцията на прах със 
съдържание на силициев диоксид, 
който има за конкретна цел да 
контролира експозицията на 
лицата на прах със съдържание на 
респирабилен кристален силициев 
диоксид на работното място. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Достъп 
 

� Ограничете достъпа до работната зона само за оторизиран 
персонал. 

Проектиране и оборудване 
 

� При възможност, използвайте инструменти, при които при 
рязане, раздробяване и оформяне на продукти, 
съдържащи кристален силициев диоксид, се подава вода. 

� Обмислете използването на водни струи или капки за 
работните повърхности при липса на налични инструменти 
с подаване на вода. 

� В случаите, когато няма да има вредно въздействие върху 
производствените условия, качеството на продуктите или 
здравето и безопасността, използвайте водна мъгла 
в работните зони, в които от обработката на материалите 
и продуктите може да се образува носен от въздуха 
кристален силициев диоксид. 

� Уверете се, че електрическите инсталации разполагат 
с адекватна защита, когато се използват методите на 
потапяне, разпръскване на вода или мъгла. 

� Вземете предпазни мерки, за да гарантирате контрола 
върху легионелата и другите биологични агенти 
в системите за съхраняване и снабдяване с вода. 

� Вземете предпазни мерки, за да гарантирате, 
че отпадъчните води и шлаката се отстраняват съгласно 
съответните предписания. 
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Поддръжка 
� Подсигурете поддръжката на съоръженията за потискане на 

прах с помощта на вода, използвани в заданието, 
по препоръчания от доставчика/монтажника начин, в пълна 
работна функционалност и изправност. 

� Сменяйте консумативите в съответствие с препоръките на 
производителя. 

Проверки и изпитване 

� Визуално проверявайте всички съоръжения поне веднъж 
седмично за признаци на увреда или, ако се използват 
постоянно, ги проверявайте по-често. Ако не се използват 
често, ги проверявайте преди всяка употреба. 

� Получете информация относно проектната производителност 
на съоръженията за потискане на праха от доставчика. 
Запазете тази информация с цел съпоставка с бъдещите 
резултати от изпитвания. 

� Водете дневниците за проверка за период от време, който 
съответства с разпоредбите на националното законодателство 
(поне пет години). 

Почистване и подреждане 
� Почиствайте съоръженията за потискане на прах с помощта 

на вода, съгласно указанията на производителя/доставчика. 

� Не допускайте натрупването на кал/шлака. 

� Осигурете незабавно почистване на разливите и адекватно 
оборудване за контрол на разливите. 

� Не допускайте натрупалата се кал/шлака да изсъхне, 
а прахът да се носи от въздуха. 

Лични предпазни средства 
� Направете справка с целеви формуляр 2.1.15 относно 

личните предпазни средства. 
� Трябва да се извърши оценка на риска с цел определяне на 

зоните, в които трябва да бъдат използвани лични 
предпазни средства. При необходимост, трябва да се 
предоставят и носят респираторни маски (със съответното 
ниво на защита). 

� Осигурете складови съоръжения с цел съхраняването на 
чисто на личните предпазни средства, когато не се 
използват. 

� Сменяйте личните предпазни средства на препоръчания от 
производителя/доставчика интервал. 

Обучение 
� Осигурете информация на вашите служители относно 

пораженията върху здравето, свързани с праха със 
съдържание на респирабилен кристален силициев диоксид. 

� Осигурете обучение на служителите относно: предпазване 
от излагането на прах; проверка на работата на методите за 
контрол и тяхното използване; кога и как да се използват 
всички предоставени респираторни маски и какво да се 
направи, ако нещо се обърка. Направете справка с целеви 
формуляр 2.1.19 и част 1 от Наръчника за добрите практики. 

Наблюдение 
� Въведете система за проверка на наличността 

и съблюдаването на мерките за контрол. Направете справка 
с целеви формуляр 2.1.17. 

� Работодателите следва да гарантират, че служителите 
разполагат с всички средства за изпълнението на 
контролния списък отсреща. 

 

  
Контролен списък 
за служителите 
с цел най-доброто 
използване на 
средствата за контрол 
 
 

 Уверете се, 
че съоръженията 
за потискане на прах 
с помощта на вода 
функционират 
нормално. 

 Уверете се, че запасите 
с вода са достатъчни 
и че има непрекъснато 
водоснабдяване за 
целите на потискане 
на праха. 

 Осигурете защита 
срещу замръзване 
на водните запаси. 

 Преглеждайте за 
признаци на увреда 
или неизправност и, 
при наличието на 
такива, незабавно 
уведомете прекия 
си ръководител. 

 Почистете незабавно 
разливите. 

 Редовно почиствайте 
съоръженията за 
потискане на прах и след 
използването им. 

 Поддържайте личните 
предпазни средства 
чисти и ги съхранявайте 
на подходящо място. 
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