
Vegyi anyagok biztonságos 
kezelése 

A bányaipari ágazatban



Vegyi anyagok az életünkben
Figyeljük meg a címkét, mielőtt a vegyszert használjuk!

Ezek a narancsszínű piktogramok  
eltűntek azokról a  termékekről, 

amelyek 2017 júniusa után kerültek 
piacra az EU-ban 

Ezek a piktogramok jelzik, hogy 
az adott anyag vagy keverék 

veszélyes 



A termék: 

• Ártalmas lehet, ha lenyelik, 
belélegzik, bőrrel érintkezik

• Bőrgyulladást okozhat 

• Szemgyulladást okozhat 

• Légzőszervi  gyulladást 
okozhat 

• Rosszullétet  okozhat 

• Allergiás  bőrreakciót okozhat 

A termék 
robbanásveszélyes 

Nem popcorn, légy óvatos 
!

A termék gyúlékony 

Tilos a dohányzás!

Nem szabad kilyukasztani 
vagy tűzbe dobni üresen 
sem (spray esetén) 

A termék oxidálószer 
Tüzet okozhat vagy 
éleszthet

Tartsuk távol a ruházattól 
vagy gyúlékony 
anyagoktól !

Nyomás alatt lévő gázt 
tartalmaz. Veszélyes, ha 
tűz éri 

Ez a szimbólum folyékony 
gázt is jelölhet 

Óvatosan kezeld, halálos 
lehet!

Használat előtt kérj 
eligazítást! 

Komoly  veszély az egészségre 

Használat előtt kérj 
eligazítást!

Veszélyes a környezet 
vízháztartására

CLP
Szimbólumok

Veszélyt 
jelző 

piktogramok



Olvassuk el a 
megelőző 

intézkedések
leírását

Olvassuk el, mit 
kell tenni 

baleset esetén 

Címkék és a biztonsági adatlap (SDS)
Figyeljük meg a címkét, mielőtt a vegyszert használjuk!

Veszélyt 
jelző 

piktogram 

A veszély 
leírása 

• Olvassuk el a biztonsági adatlapot a biztonságos használat 
érdekében

• Kérjük  a 2015 után megjelent biztonsági adatlapot 

• Ügyeljünk a következőkre:

• A szükséges egyéni védőeszközök használata

• Hogyan kell az adott terméket tárolni és kezelni?

• Mi az elsősegély eljárás szükség esetén?

• Mit kell tenni, ha az anyag  véletlenül kiszabadul?

• Mit nem szabad tenni (pl. nem szabad keverni 
mással)? 

• Mit kell tenni használat után? 

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

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


Nem dolgozom 
laborban, miért 

kellene a 
vegyszerekről 

tájékozódnom? 

Láttad már ezeket 
a termékeket a 

munkahelyeden?

Yes

Akkor vegyi 
anyagokkal 
dolgozol!



Felismered az alábbi tevékenységeket?

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

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


Felismered az alábbi tevékenységeket?

Collect spillage 
(fűrészpor, kovaföld, 

homok, univerzális 

kötőanyag)

Vegyük figyelembe a 
vonatkozó nemzeti vagy 
regionális előírásokat!

Szivárog a tartály • Veszélyes tartály vegyi 

mentesítése

• A tartály belső és külső 

részét megtisztítjuk vízzel 

és mosószerrel

• A nagyon szennyezett 

öblítővizet veszélyes 

anyagként kezeljük



Egyéni védőintézkedések 

Vegyvédelmi kesztyű

Védőszemüveg

Védőálarc

Védőruha 

Vegyvédelmi 

bakancs 

Ne feledjük el 
ellenőrizni a kék 

jelzéseket!

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

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


Színjelzéssel 
ellátott 

csővezetékek



Miért kell színkóddal 
ellátni a 

csővezetékeket ?
• Könnyebben azonosíthatók

• A megfelelő színkód nélkül 
rendkívül nehéz azonosítani a 
szállított folyadékot 

• A színkódolás növeli a 
biztonságot

• Mindig kérdezzük meg, mi van a 
csővezetékben



A csővezetékek színkódolási szabványai 

ASMEA A13.1: csővezeték 
azonosítási rendszer

A folyadék Szín 
példa

Tűzoltó folyadék példa

Mérgező és 
korrodáló folyadékok

példa

Gyúlékony és oxidáló 
folyadékok

példa

Fűtőanyagok példa

Iható, hűtő, bojler 
táp és egyéb víz 

példa

Sűrített levegő példa

A felhasználó 
határozza meg

példa

A felhasználó 
határozza meg

példa

BS 1710 csővezetékek és szolgáltatások
specifikációja és azonosítása 

Tartalom Szín példa

Víz

Gőz

Olaj/fűtőanyag

Gázok (gáz vagy folyékony 
állapot) (kivéve levegő)

Savak/ lúgok

Levegő

Szennyvíz 

Elektromos 
szolgáltatás/szellőzés

Biztonsági szín példa

Tűz 

Vezetékes víz hálózatról

Víz más forrásból

Figyelmeztetés 



Használjuk a 
vegyi anyag 
gyártó által 

nyújtott 
utasításokat és 

útmutatókat 

Ügyeljünk a 
piktogramokra 

Példa a címke adataira: 



Használjuk a vegyi anyag gyártó utasításait és útmutatóit 
Ügyeljünk a piktogramokra 

azonosító

veszélyt 

jelző

piktogram

szállító

nem 

kötelező 

kiegészítő 

információ

névleges mennyiség

figyelmeztető 

jelzés

a veszély leírása

elővigyázatossági 

megjegyzés



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 


