
Безопасност при работа с 
химически вещества

В минно-добивния бранш



Химическите вещества в живота ни
Прочетете етикета преди употреба на химикали

Символите с оранжев цвят на 
пиктограмите са премахната изцяло за 
продукти, пуснати на пазара в ЕС след 

юни 2017. 

Тези символи показват, че субстанцията 
или сместа са опасни. 



Продуктът може:

• Да бъде вреден при поглъщане / вдишване / 
контакт с кожата

• Да бъде дразнещ за кожата

• Да бъде дразнещ за очите

• Да причини дразнене на дихателните пътища

• Да причини сънливост или световъртеж

• Да причини алергична кожна реакция

Продуктът се отнася към 
експлозивните вещества

Това не са пуканки. БЪДЕТЕ 
ВНИМАТЕЛНИ!

Запалим продукт

НЕ ПУШЕТЕ!

Не пробивайте и не изгаряйте 
дори след употреба (за 
аерозоли)

Оксидиращ продукт

Може да предизвика или да 
засили пожара

Пазете от дрехи и горими 
материали

Съдържа газ под налягане

Опасно, ако е изложено на огън

Този символ може да се използва 
и за охладен втечнен газ

Работете с повишено внимание, 
може да е фатално

ПОИСКАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ 
УПОТРЕБА

Сериозна опасност за здравето

ПОИСКАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ 
УПОТРЕБА

Опасен за водната среда

CLP
СИМВОЛИ

Пиктограми 
за опасност



Прочетете 
мерките за 
превенция

Прочетете съветите 
за безопасност

ЕТИКЕТИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ (ИЛБ) / (SDS)
Прочетете етикета, преди да използвате химикали

Пиктограма за 
опасност

Сигнална дума
Предупреждение за 

опасност

• Проверете ИЛБ за подробности относно безопасната употреба

• Поискайте Информационния лист за безопасност, публикуван след 
2015 г.

• Моля, имайте предвид:

• Лични предпазни средства, от които се нуждаете

• Как се съхранява и обработва този продукт?

• Какви са мерките за първа помощ, които трябва да 
предприемете?

• Какви са действията в случай на случайно освобождаване?

• Кои условия трябва да избягвате? (напр. НЕ СМЕСВАЙТЕ)

• Как да ги изхвърлите след употреба

Source: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling

https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling


Не работя в 
лаборатория, защо 
трябва да знам за 

химикалите?

Виждали ли сте 
тези продукти на 

работното си 
място?

Да

Това означава, че 
работите с 
химикали!



Можете ли да разпознаете следните 
действия?

Source: http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm

http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm


Можете ли да разпознаете следните 
действия?

Съберете разлива (дървени 
стърготини, кизелгур (диатомит), 
пясък, универсално свързващо 

вещество)
Моля, разгледайте съответните 

национални или регионални 
разпоредби за третиране на 

отпдъците

Теч от контейнера • Обеззаразяване на опасен 
контейнер

• Отвътре и отвън се почистват с 
препарат и вода

• Силно замърсените течности 
след изплакването трябва да 
се съхраняват за изхвърляне с 
други опасни отпадъци



Индивидуални мерки за защита

Ръкавици за химическа защита

Предпазни очила

Дихателна защита

Защитно 
облекло

Обувки, 
предпазващи от 

химикали

Не забравяйте!
Проверете сините 

задължителни знаци

Source: http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm

http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm


Боядисване на 
тръбопроводи



Защо се боядисват 
тръбопроводи?

• Прави лесно идентифицирането

• Без подходящо цветово кодиране е 
изключително трудно да се идентифицира 
течността, която се транспортира

• Цветовото кодиране повишава 
безопасността

• Винаги питайте какво съдържа 
тръбопроводът



Стандарти за цветово кодиране на 
тръбопроводи

ASMEA A13.1: Схема за идентификация на 
тръбна система

Флуид Пример за цвят и 
букви

Пожарогасителни течности ПРИМЕР

Токсични и корозивни течности ПРИМЕР

Запалим и окисляващ ПРИМЕР

Горими течности ПРИМЕР

Преносим, охлаждащ, 
захранващ котел и друга вода

ПРИМЕР

Сгъстен въздух ПРИМЕР

Да се дефинира от потребителя ПРИМЕР

Да се дефинира от потребителя ПРИМЕР

Да се дефинира от потребителя Да се дефинира от 
потребителя

TДа се дефинира от 
потребителя

ПРИМЕР

BS 1710 Спецификация и идентификация на 
тръбопроводи и сервиз

Съдържание Пример за цвят

Вода 

Пара 

Масла / Горими течности

Газове (газова или течна фаза) (с изключение 
на въздуха)

Киселини / основи

Въздух 

Отпадни води

Електрически услуги / Вентилация

Безопасен цвят Color Example

Пожар

Вода от обществено снабдяване

Вода от други източници

Внимание



Използвайте 
инструкциите и 
ръководствата, 

предоставени от 
производителя 
на химикала.

Обърнете 
внимание на 
пиктограмите

Пример за елементите на етикета:

Идент. номер

Пиктограми за 
опасност

Сигнална дума

Описание на 
опасностите

Съвети за 
безопасност

Количество

Не задължителен  
знак 

Доставчик



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд


