
A porártalom 
kockázata

A bányaipari ágazatban



A porártalomra vonatkozó EU 
jogszabályok

• “7.3 Ha a dolgozó 
munkavégzésének helye a 
szabadban van, akkor azt 
lehetőleg úgy kell kialakítani, 
hogy a dolgozó…

• (b) ne legyen kitéve káros
zajhatásnak, sem más káros
külső hatásnak, mint a gázok,
gőzök vagy por”

• Minimum követelmény: 
szellőzés

• A porlerakódás csökkentése

• A robbanásveszélyes por 
elszigetelése 

A  92/104/EEC  Irányelv 

az ásványi nyersanyagok 
külszíni és felszín alatti 

kitermelésével foglalkozó 
iparágakban dolgozó 

munkavállalók biztonsága 
és egészségvédelme 

javításának 
minimumkövetelményeiről 



Milyen 
bányászati 

tevékenység 
során 

keletkezik  
por?

Fúrás Ásvány 
kitermelés

rakodás

Kőzet vagy érc 
törés 

Robbantás



Hogyan lehet 
meghatározni 

a poros 
munkahelyet? 



Veszélyes porfajták, 
amelyek a bányaiparban 
általánosan előfordulnak

– Szilicium dioxid, amely 
kőzetek, homok, agyag, 
tégla, beton stb. 
környezetében keletkező 
por

– Szénpor (belélegezhető)
– Belélegezhető dízel 

kipufogó gáz
– Fémpor (kadmium és 

összetevői egészében és 
részecskéi, mint 
belélegezhető por)

– Ólom és arzén, valamint 
összetevői …

– Azbeszt 



A por osztályozása

• L–kisé veszélyes por: (durva
szemcsés) Egyszerű, ártalmatlan por,
mint a házi por, homok, gipsz, mész,
valamint allergének, mint az atkák
vagy pollenek

• M – közepesen veszélyes por: 
(valamivel finomabb mint az L) 
Tatarozásból eredő por, pl. 
famegmunkálás, festés, különböző 
fémporok 

• H – magas veszélyességi szintű por 
(a legfinomabb por): alkalmas arra, 
hogy daganatos betegségeket 
okozzon, mint pl. a penész spóra, 
ólompor, fémrostok 

A részecske mérete számít!

Láthatatlan 

Szabad szemmel 
látható 

belélegezhető 
por

Az, hogy nem látjuk, még nem jelenti, hogy nincs ott!



Hogyan jutnak be 
a por részecskéi a 
szervezetünkbe?

• Belélegezzük a port 
a tüdőnkbe (légzési 

problémák, asztma,…)

• Lenyeljük a port (nyelőcső 
gyulladás)

• A szembe kerül a por 
(szemsérülés vagy 
gyulladás)

• A bőrrel érintkezik a por
(bőrgyulladás)



Milyen 
kockázatai 
vannak a 

porártalom
nak?

• Krónikus obstruktiv
tüdőbetegség (COPD)

• Asztma 

• Allergiás alveolitis (EAA)

• Fibrózis

• Szilikózis 

• Rák 

• Szívelégtelenség 

• Egyéb problémák 
(fertőződésre való hajlam)

http://www.hazards.org/dust/dust.htm

http://www.hazards.org/dust/dust.htm


Kinek árthat a folyamatos pornak való 
kitettség?

BÁNYÁSZOK MÁS 
MUNKAVÁLLALÓK

LAKOSSÁG

Mindenki, aki hosszabb ideig közel van a poros 
környezethez!



A probléma kezelésének 
ajánlott sorrendje 

megszüntetés

Alakítsunk ki 
természetes 
vagy 
mesterséges 
korlátokat 

Helyettesítés 

Alakítsunk ki 
zárt rendszerű 
folyamatokat a 
por 
összegyűjtésére   

Válaszunk olyan 
berendezéseket, 
amelyek zárt 
fülkével 
rendelkeznek a 
dolgozók 
számára 

Műszaki 
megoldás

Használjunk 
nedves 
fúróberendezést

Használjunk vizet 
a por lekötésére 

Szellőzés

Hordozható 
porszívó

Adminisztratív 
megoldás

•oktatás

•Utasítás arra 
vonatkozóan, 
hogy a poros 
munkát a 
szélirány  
figyelembe 
vételével 
végezzék

•Folyamatos 
orvosi  felügyelet

•Szálló por 
figyelése

Egyéni 
védőeszköz 

Védőálarc 
viselete 

Védőszemüveg 
viselete



Példák a por kezelésére 
Példák a por kezelő 

rendszerekre



Porártalom kezelése



A légszennyezettség 
szintjei 

• Attól függ, milyen anyagból 
származik!

• Egyik porfajta ártalmasabb, 
mint mások!

• https://limitvalue.ifa.dguv.
de/WebForm_gw2.aspx

https://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx


Hogyan 
védekezzünk 
a por ellen?

Szerezzük be az egyéni védőfelszerelést a biztonságos 
légzés érdekében. A munkáltatónak  tájékoztatást kell 
adnia arról, hol  kaphatjuk meg a megfelelő 
védőfelszerelést. Győződjünk meg arról, hogy pontosan 
értjük, hogyan kell helyesen használni.

Vegyünk részt a rendszeres orvosi ellenőrzéseken.  
Minden légzési problémát fel kell tárni amilyen korán 
csak lehet, mielőtt maradandóvá válna. 

Jelentsünk minden problémát! 



Egyszerű „háztartási” szabályok 
bányászok részére  

• Ne seperjünk szárazon takarítás céljából… felkavarhatja a port, amit 
belélegzünk

• Locsoljunk a földre vizet, vagy használjunk HEPA filterrel ellátott takarító 
berendezést a takarításhoz

• Tartsuk tisztán a munkahelyünket, ne engedjük a port felhalmozódni 
• Ne használjunk sűrített levegőt a ruhánk vagy a berendezés tisztítására 
• Ha lehet, tartsuk karban és tisztítsuk le a berendezést, ha nem használjuk
• Soha ne fúrjunk porleválasztó használata nélkül
• Maradjunk a tellérben jövesztés közben, hogy elkerüljük a felesleges por 

keletkezését 
• Igyekezzünk az összegyűlt por közelében a távolodó légáramlás irányában 

végezni a munkánkat 



A megfelelő karbantartás csökkenti a 
port

• Tartsuk karban az összes vízellátó rendszert, 
szórófejet és a szórófejek beállítását 

• Tartsuk karban a léggátakat és függönyöket
• Tartsuk karban a tisztítóberendezéseket 
• Cseréljük rendszeresen a vágóéleket
• Minden műszakban ellenőrizzük a 

porleválasztókat 
• Ellenőrizzük a szellőzést
• Ellenőrizzük a porminták eredményeit 
• Viseljünk megfelelő védőfelszerelést 



Hogyan viselkedjünk „poros 
környezetben”? 

• Segítsünk a munkaadónak megtenni azt, amire szükség van ahhoz, 
hogy megvédjük magunkat porártalomnak (légzés, szem, bőr). 

• Ügyeljünk arra, hogy helyesen használjuk azokat az eszközöket, 
amelyek védenek a pornak való túlzott kitettségnek

Működjünk együtt 

• Viseljük helyesen, és ügyeljünk arra, hogy mindig viseljük, amikor 

porártalomnak vagyunk kitéve

• Ha levesszük, még ha rövid időre is, csökken a védettségünk. Ne 
felejtsük el: nem mindig látjuk a port! 

Viseljük az egyéni 
védőeszközöket, amit 

kapunk

• A légzési problémák minden korai jelét időben fel kell fedezni! Vegyünk 
részt a légzés védelmére rendszeresített orvosi vizsgálatokon!

Vegyünk részt a 
rendszeres orvosi 

vizsgálatokon

• Jelentsük túlzott porterheléssel kapcsolatos problémákat 
azonnal! 

• Tudassuk a munkáltatóval és a munkahelyi képviselővel! 

Jelentsünk minden 
problémát



Segítsd a 
porkibocsájtás 

monitorozását!

• Vegyél részt a 
monitorozásban

• Ismerd meg a 
készüléket 
(kérdezd meg, 
hogyan kell 
használni)

• Kérdezd meg, 
hogyan kell 
karbantartani

• Jelentsd a 
készülékkel 
kapcsolatos 
problémákat



Porártalom elleni 
védőálarc

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://diy.stackexchange.com/questions/43960/cut-a-granite-counter-top
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyéni védőeszközt?

Por                      vegyi anyag         



Hogyan kell használni az egyéni  légzésvédő 
eszközt?

Hogyan kell a maszkot helyesen felvenni?                 helyes                                     helytelen 

https://www.alphasolway.com/assets/files/alpha-solway-rpe-toolbox-talk-stay-healthy.pdf
https://www.alphasolway.com/assets/files/alpha-solway-rpe-toolbox-talk-stay-healthy.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Three_Key_Factors_Required_for_a_Respirator_to_be_Effective.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Three_Key_Factors_Required_for_a_Respirator_to_be_Effective.pdf


Korlátozott felelősségi 
nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a 
tájékoztatás, és nem helyettesíti azt az 
oktatást, amit a munkahelyednek kell 
biztosítania. Minden kérdéseddel 
kapcsolatban konzultálj a munkavédelmi 

vezetőddel 


