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ONLINEHidrogén
(forrás: Linde MSDS adatlap)

■ Ez a gáz robbanásveszélyessége miatt nem alkalmas szórakoztatás és játék céljából
ballonba töltésre. Tilos kereskedelemben kapható ballonok felfúvására használni.

■ Hő hatására bekövetkezhet a tárolóedény felszakadása/robbanása.

■ Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Ne a 
szivárgási ponton oltsák el a lángot, mivel így fennáll az ellenőrizetlen, robbanásos
visszagyulladás veszélye. Folytassa védett helyről a vízzel történőhűtést, amíg a tartály 
hűvös nem marad. Használjon tűzoltó készüléket a tűz megállítására. Távolítsa el a 
gyújtóforrást vagy hagyja égni.

■ A területet ki kell üríteni. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Potenciálisan 
robbanásveszélyes atmoszféra kockázatát vegye tekintetbe. Meg kell szüntetni az összes 
gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Folyamatosan ellenőrizze a kiszabadult 
termék koncentrációját. Előzze meg a csatornába, pincébe, munkagödörbe vagy más 
olyan helyre való bejutását, ahol felgyülemlése veszélyes lehet. A területre való 
belépésnél használjon környező levegőtől független légzőkészüléket, hacsak a légtért 
nem találták biztonságosnak. EN 137 Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. 
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.



ONLINEHidrogén
(forrás: Linde MSDS adatlap)

■ Csak tapasztalt és megfelelő oktatásban részesült személyeknek szabad kezelni 
nyomás alatt lévő gázokat. Csak olyan berendezést használjunk, amely erre a 
termékre, tervezett nyomásra és hőmérsékletre alkalmas. Szelőztesse át a 
rendszert száraz inert gázzal (pl. hélium, nitrogén) mielőtt gázzal tölti fel, vagy ha a 
rendszert nem üzemelteti. A rendszert a gáz bevezetése előtt levegőmentesre kell 
öblíteni. Tartályokat, amelyek tűz, vagy robbanásveszélyes anyagot 
tartalmaznak/tak, nem szabad cseppfolyós szén-dioxiddal inertizálni. Értékelje a 
potenciális robbanásveszélyes atmoszféra kialakulásának kockázatát és hogy 
szükséges-e robbanásbiztos berendezés alkalmazása. A sztatikus feltöltődés ellen 
védekezni kell. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani (beleértve az elektrosztatikus 
feltöltődést). Gondoskodjon a robbanásveszélyes atmoszférában használatos 
készülékek és elektromos berendezések elektromos földeléséről. Szikramentes 
eszközök használandók. Figyelembe kell venni a gáz szállítójának kezelési 
utasításait. Az anyagot az előírt ipari higiéniai és a biztonsági gyakorlatnak megfelelő 
eljárásokkal kell kezelni. Győződjön meg róla, hogy a teljes ellátó rendszer 
szivárgásellenőrzése a használat előtt/időszakosan megtörtént.
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ONLINEHidrogén
(forrás: Linde MSDS adatlap)

■ A tárolóterületen alkalmazandó valamennyi elektromos berendezésnél a potenciális 
robbanásveszélyes atmoszféra kockázatát figyelembe kell venni. Oxidáló gázokkal 
és más tüzet elősegítő anyagokkal együtt nem tárolható. A palackokat ne tárolja 
olyan körülmények között, ahol korróziós veszély van. A tárolt palackok általános 
állapotának vizsgálatát és szivárgásellenőrzését időszakonként el kell végezni. 
Szelepvédő eszközt kell alkalmazni. Olyan helyen tárolja a palackokat, ahol nincs 
tűzveszély, gyújtó-, és hőforrástól távol esik. Éghető anyagoktól távol tartandó.

■ Potenciálisan robbanásveszélyes elegyet képezhet a levegővel. Oxidálószerekkel
heves reakcióba léphet.

■ Ne ürítse olyan helyre, ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemlése. Érdeklődjön a 
szállítótól a különleges eljárásokról. Nem szabad olyan helyekre bejutnia, ahol fenn
áll egy robbanásképes gáz-levegőkeverék kialakulásának veszélye. A felhasznált
gázt egy lángvisszacsapásgátlóval ellátott égőn keresztül el kell égetni.
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ONLINEVonatkozó szabványok



ONLINEMi mondanak ezek 
a szabványok?
■ Mitigation of the escalation and/or impact of a fire or explosion originating from the 

fuelling installation

■ explosion
– ignition and rapid combustion that causes an over-pressure
■ Note 1 to entry: A rapid deflagration and/or a detonation are explosions.
■ Note 2 to entry: Slow deflagrations or jet flames do not create an over-pressure and 

are therefore not considered to be explosions.

■ The consequences of explosion relief e.g. over-pressure and possibly flying 
projectiles outside the opening shall be considered by risk assessment.



ONLINEMi mondanak ezek 
a szabványok?
■ Hazardous areas shall be identified and classified according to IEC 60079-10-1 or 

other regionally accepted methodologies.

■ Mechanical equipment and electrical equipment installed in hazardous areas shall 
be protected in accordance with the ISO/IEC 80079 series and the IEC 60079 
series.

– NOTE As an example, it is sufficient that an explosion protected electrical fan 
complies with the requirements for electrical machines according to IEC 
60079-0.
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