


Oxigéndús atmoszféra – Kritikus és veszélyes helyzet 
Gyakori kockázatok és veszélyek –
Legyen tudatában, legyen biztonságban!

Tartsa be az elôírásokat – 
Ismerje kötelességeit

A belélegzett levegô körülbelül 21 % oxigént tartalmaz. Oxigén nélkül
néhány perc leforgása alatt meghalnánk. Talán nehezen hihetô, de az
oxigén veszélyes is lehet! Minden évben számos olyan esetet jelentenek,
melyek során a munkások oxigénnel telítôdött ruházata tüzet fogott. Az
oxigéndús atmoszférában könnyen keletkezik tûz, mely rendkívül inten-
zíven ég. Ilyen esetekben az emberek nagyon súlyos égési sérüléseket
szenvednek, amelyek gyakran végzetes kimenetelûek.

Okok és hatások

A legtöbb, oxigéndús atmoszférában keletkezett tûztôl elszenvedett
sérülés esete a biztonsági eljárások elmulasztásának eredménye. A leg-
több mulasztás megszokott mintát követ, és az alábbiakról árulkodik:
• Helytelenül alkalmazott munkavégzési eljárások
• Nem elegendô képzés és felülvizsgálat
• Nem megfelelô irányítás és ellenôrzés

Ismerje meg az oxigéndús atmoszféra veszélyeit

• Az oxigén jelzés nélkül támad – az emberi érzékszervek nem észlelik az 
oxigénnel feldúsult levegôt

• Általában a levegô 21 % oxigént tartalmaz, de veszélyessé válik, amikor
megnô a koncentráció. Nincs éles határ, már néhány százalékkal maga-
sabb koncentráció is megnöveli a veszélyt.

• A ruházat és a haj könnyen tüzet fog az oxigénnel feldúsult 
atmoszférában

• Az oxigénnel feldúsult textíliák intenzív égésre képesek
• A ruházatnak, a bôrnek és a munkaeszközöknek zsír- és olajmentesnek 

kell lenniük
• Ne dohányozzon, és ne használjon nyílt lángot, mert a gyulladás azonnal

bekövetkezhet

Az oxigén feldúsulása gyakran az alábbiak eredménye:

• Sérült, vagy rosszul karbantartott berendezésekbôl történô szivárgás
• Rossz csatlakozásokból származó szivárgás
• Szelepek szándékos, vagy véletlen kinyitása
• Túlzott mértékû oxigénhasználat hegesztéskor, lángvágásnál, vagy
hasonló eljárásnál
• Rossz szellôzés olyan helyen, ahol oxigént használnak

Zárt térbe történô belépés elôtt egy biztonságos munkaengedélyezési
rendszernek kell biztosítania, hogy a munkások ne kerülhessenek
oxigéndús atmoszférába.
A biztonságos munkavégzés jellemzôen egy részletes ”munkavégzési
engedélyezési rendszert” igényel, mely magában foglalja az alábbiakat:
• Kockázatelemzés és módszerek megállapítása
• Fizikai leválasztás
• Biztonságos belépés és távozás
• Gázanalízis, oxigénszint figyelése
• Segítôtárs jelenléte és mentôfelszerelés
• Tûzoltó berendezések

Oxigén helytelen használata:

• Pneumatika közegként való alkalmazás
• Jármûabroncsok, gumicsónakok stb. felfújása
• Levegô hûtése, vagy frissítése zárt terekben
• Személyek hûtése
• Levegô, vagy inert gáz cseréje
• Rendszerek nyomás alá helyezése és öblítése
• Munkapadok, gépek, vagy ruházat portalanítása
• Dízelmotorok indítása

Sohase használjon oxigént nem arra tervezett berendezésekben!




