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A bányaipari ágazatban



A robbanóanyagokra vonatkozó EU 
jogszabályok 

• 5. Robbanóanyagok és detonátorok 

• Olyan műveleteket, amelyek 
robbanóanyagok tárolását, 
szállítását és használatát foglalják 
magukban, csak megfelelő 
engedéllyel rendelkező és hozzáértő 
személy hajthat végre 

• Ilyen műveletet úgy kell 
megszervezni és végrehajtani, hogy 
az ne veszélyeztesse a dolgozókat 

A 92/104/EEC Irányelv 

az ásványi nyersanyagok 
külszíni és felszín alatti 

kitermelésével foglalkozó 
iparágakban dolgozó 

munkavállalók biztonsága és 
egészségvédelme 

javításának 
minimumkövetelményeiről 

Függelék, A rész 



A robbantás olyan szokásos tevékenység, amelyhez 
robbanóanyagokat használnak

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/

https://pbexconsulting.eu/en/

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/
https://pbexconsulting.eu/en/
http://knocs.no/
http://knocs.no/


Melyek a 
robbanóanyagok 
használatának  a 
fő kockázatai?

Külfejtésben történő robbantás:

• Repülő kőzet

• Rezgés

• Lökéshullám 

Mélyművelésben történő robbantás:

• Robaj és a robbantásból keletkező füst 

Mindkét fajta robbantás esetén előforduló 
baleseti lehetőségek: 

• Hamar vagy későn bekövetkező robbanás

• A robbanóanyagok akaratlan beindítása  vagy 
detonálása



Ne feledjük: a robbanóanyag helytelen 
használata megölhet! 

Egy bányarobbanásban Pingyao-ban, Kína északi Shanxi
tartományában, 15 bányász vesztette életét novemberben, BBC 
2019. december 17. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50818647
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50818647


Hasznos meghatározások , ILO 2001

• Robbanószer fogalma: robbanóanyag, robbanó 
hatóanyag és detonátor

• Robbanóanyag minden olyan vegyi anyag, 
keverék vagy készülék, amelyet abból a célból 
készítenek vagy alkalmaznak, hogy robbanást 
idézzen elő a saját vegyi reakciója révén, mint pl. 
lőpor, nitroglicerin vagy dinamit stb. 

• A detonátor olyan készülék, amely robbantó 
töltettel rendelkezik, amelyet arra használnak, 
hogy begyújtsa a robbanóanyagot, mint a nem 
elektromos és elektromos gyutacs 

• A robbanó hatóanyag olyan vegyi anyag, amely 
robbanóanyaggá válik, amikor hidrokarbonáttal 
(pl. ammónium nitráttal) keverik 

• A robbantási területnek az a terület számít, ahol 
lökéshullámok, repülő anyagok vagy a 
robbanásban keletkező gázok okozhatnak 
sérülést emberekben 

https://www.dnrme.qld.gov.au/business/mining/safety-and-health/alerts-and-bulletins/explosives/loaded-shots-exclusion-zones-breached?SQ_DESIGN_NAME=print_preview
https://www.dnrme.qld.gov.au/business/mining/safety-and-health/alerts-and-bulletins/explosives/loaded-shots-exclusion-zones-breached?SQ_DESIGN_NAME=print_preview
http://peterman.org.uk/explosives.htm
http://peterman.org.uk/explosives.htm
https://eltek.com.gr/en/project/explo-anfo/
https://eltek.com.gr/en/project/explo-anfo/


A robbanóanyagok 
biztonságos használatának 
alapszabályai!

• Csak olyan személyek 
irányíthatják a robbantási és 
hasonló műveleteket, akiket erre 
kiképeztek, képesítésük és 
tapasztalatuk van a 
robbanóanyagok kezelésében és 
használatában 

https://www.orica.com/Investors/Annual-Reporting-2015/at-a-glance
https://www.orica.com/Investors/Annual-Reporting-2015/at-a-glance


Alapvető információk a robbanóanyagok 
kezeléséről

1. Általános követelmények
2. Robbanóanyagok tárolása 
3. Robbanóanyagok szállítása 
4. Robbantás
5. Hibás robbantás
6. Elektromos robbantás



Általános követelmények

• Robbantási műveletet nem szabad végrehajtani engedélyezés 
előtt 

• Robbantási műveletet mindig meg kell tervezni, és speciális 
eljárást kell előírni és követni 

• Csak illetékes hatóság által jóváhagyott és a felelős vezető által 
kiadott robbanóanyagot és detonátort szabad használni a 
bányában.

• Semmilyen munkálatot nem szabad újrakezdeni, amíg a 
robbantásban keletkezett füst el nem oszlott és az arra kijelölt 
személy nem győződött meg arról, hogy nem áll fenn semmilyen, 
a robbantással összefüggő potenciális veszély



Robbanóanyagok tárolása (1/2)

• Egy engedélyezett tárolóhelyen (raktárban) a 
speciális előírásoknak megfelelően 

• A detonátorokat és hozzájuk tartozó eszközöket 
elkülönítve vagy egy erre kijelölt külön helyiségben 
kell tárolni 

• Minden nagyobb raktár egy felelős személy 
felügyelete alá kell tartozzon a biztonságos tárolás 
érdekében

• A vezető nyilvántartási könyvet vezet a 
robbanóanyagok mennyiségéről, az átvett és 
kiadott robbanóanyagokról, valamint  a kiadás 
időpontjáról és az átvevő személyekről  

• A raktárakat tisztán, szárazon és megfelelően 
szellőztetve, a falakat és a tetőt jó állapotban  kell 
tartani.

https://safestart.com/news/4-things-you-need-to-know-about-explosives-today/
https://safestart.com/news/4-things-you-need-to-know-about-explosives-today/
https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/240353/qld-guidance-note-10.pdf
https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/240353/qld-guidance-note-10.pdf


Robbanóanyagok tárolása (2/2)

• Ha szükséges, a robbanóanyagokat meg kell 
semmisíteni engedélyezett módon, a gyártó 
utasításai szerint.

• A robbanószereket kivéve, olyan dolgokat, amelyek 
tüzet vagy robbanást okozhatnak, nem szabad 
bevinni vagy tárolni a raktárban.

• TILOS A DOHÁNYZÁS és nyílt láng használata olyan 
helyen, ahol robbanószereket tárolnak, szállítanak 
vagy használnak.

• NE HASZNÁLJUNK mobiltelefont robbanóanyagok 
tárolására, használatára  szolgáló helyek, valamint 
szállítási útvonalak 6 méteres körzetében.

• A raktár környezetét tisztán kell tartani: legyen 
mentes száraz fűtől, bokroktól, szeméttől és minden 
gyúlékony anyagtól a nemzeti előírásokban szereplő 
távolságon belül. Ahol lehetséges, kerítéssel kell 
elzárni. 

ILO, 2001 Safety and Health in small-scale surface mines, A Handbook



Robbanószerek szállítása

• A robbanószereket késlekedés nélkül a 
robbantás helyszínére kell szállítani

• Zárt, nem vezető konténereket kell használni a 
robbanóanyagok és detonátorok  mozgatására 
a robbantás helyszínére és vissza

• A robbanóanyagok és detonátorok számára 
külön konténereket kell használni 

• A robbanóanyagokat tartalmazó konténert  
egyértelműen meg kell jelölni, megadva a 
tartalmát 

https://www.dynonobel.com/practical-innovations/popular-products/dynamite
https://www.dynonobel.com/practical-innovations/popular-products/dynamite
https://www.osmre.gov/resources/blasting/btm/Module7.pdf
https://www.osmre.gov/resources/blasting/btm/Module7.pdf


A 
robbanószerek 
kicsomagolása 

A robbanóanyagokat használat előtt helyesen 
kell kibontani. 

NEM MINDEN ANYAG ALKALMAS 
robbanóanyagok kibontására. 

Csak arra alkalmas szerszámokat szabad 
használni robbanóanyagok  csomagolásának 
kibontására.

Az olyan robbanóanyagok, mint a gyújtózsinór 
és gyutacs érzékenyek, és nem szabad  a 
csomagolásukat fémes tárggyal kibontani. 



Robbantás 

• Ha a töltés már 
megkezdődött, csak az 
olyan tevékenység 
megengedett a robbantás 
helyszínén, ami közvetlenül 
kapcsolódik a robbantási 
művelethez.

• A töltést megelőzően a 
robbantási furatokat 
ellenőrizni kell eltömődés 
vonatkozásában, és ha 
ilyen van, lehetőleg el kell 
távolítani.



Hogyan kezeljük a megállt töltetet?

• Mindig konzultáljunk a vezetővel és kövessük a megfelelő eljárást megállt töltet esetén 

• Semmilyen munkálatot nem szabad végezni azon a helyen, ahol a töltet megállt addig, 
amíg a robbantómester vagy más tapasztalt személy meg nem vizsgálta a helyszínt és 
nem tette meg a szükséges intézkedéseket a munka biztonságos folytatására.

• Senki nem közelítheti meg a megállt töltet furatát:
ha biztonsági indítószerkezetet használtak, amíg legalább 30 perc el nem telt a gyutacs 
begyújtásától, és: 
• Ha elektromos detonátort használtak, amíg a vezetéket le nem kapcsolták az áramforásról és 

azután legalább 15 perc eltelt.
• Az előírt idő eltelte után a robbantómesternek, vagy ha ő akadályoztatva van, más kompetens 

személynek meg kell vizsgálni a robbantás helyét, és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy biztonságosan folytatni lehessen a munkát.

• A vizsgálatról és a megtett intézkedésekről feljegyzést kell készítenie annak a személynek, aki a 
vizsgálatot végezte a műszak végén abban a könyvben, amit erre a célra tartanak a bányában. 



Elektromos robbantás

Különböző típusú elektromos detonátorokat nem szabad használni  ugyanabban a 
munkafolyamatban

Minden szükséges tesztelő,  detonátor, kapcsoló,  biztosíték, elektromos vezeték  és más 
szükséges berendezés feleljen meg azoknak a feltételeknek, amelyek között alkalmazzák, és az 
operátor vagy a bányaüzem vezetője adja ki azokat. 



Hogyan viselkedjünk robbanószer használata 
esetén?

• Kövessük a biztonsági előírásokat! 

• Tartsuk magunkat távol, ha  nincs engedélyünk  arra, hogy a robbantási 
területen vagy robbanószer tárolási helyen tartózkodjunk!

Működjünk együtt 

• a jelzéseket, a nem verbális kommunikáció jeleit stb. Tanuljuk meg

• a figyelmeztető jelzésekre!Figyeljünk oda 

• AZONNAL JELENTSÜK A GYANÚS MEGÁLLT TÖLTETEKET A 
FELÜGYELŐNKNEK

• Tudassuk a munkáltatóval és a munkahelyi képviselővel.

Jelentsünk minden 
problémát



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 


