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A tűzoltó képzések alkalmával használt sűrített-levegős légzésvédő és 
egyéb veszélyes munkaeszközök használatának szabályai 
 

1. Sűrített levegős légzésvédő biztonsági szabályai 
Sűrített levegős légzésvédő rendeltetése 
A sűrített levegős alap-légzőkészülék a jóváhagyott tüdőautomatával, légzéscsatlakozó álarccal és 

palackkal együtt védelmet nyújt a viselőjének a szennyezett, veszélyes gáztartalmú vagy 

oxigénhiányos környezetben végzett munka során. 

 
A légzőkészülék részei 

o Hordkeret: rögzítés váll és derékhevederekkel történik. 

o Nyomáscsökkentő: Közvetlenül csatlakozik a palackra, annak nyomását 6,5 bárra csökkenti. 
Redukciós hiba esetén a biztonsági szelep 10 bárnál lefúj. A hangos figyelmeztető 
folyamatos sípoló hangot ad a palack teljes kiürüléséig, ha a palack nyomása 60 bár alá esik. 
Nyomásmérő óra a palack mindenkori értékét mutatja. 

o Középnyomású tömlő: a nyomáscsökkentőt köti össze a tüdőautomatával 

o Tüdőautomata: a levegőmennyiség megfelelő mértékű adagolására szolgál 200 mbár 
túlnyomás biztosításával. 

 
Általános tudnivalók 

o A készülék használatának előfeltétele a felhasználó kiképzése és jelen szabályzat betartása.  

o A használat során a használati útmutatóban foglaltak betartása kötelező. 

o A készülék tényleges használati ideje az alkalmazott palack(ok) térfogatától és a felhasználó 
légzésintenzitásától függ. 

o Használat közben rendszeresen olvasd le a nyomásértéket. 

o Visszaúthoz a bejutáshoz felhasznált levegőmennyiség kétszeresét biztosítani kell! 

o Használat közben a riasztóberendezés megszólalásakor a lehető legrövidebb úton hagyd el a 
veszélyes területet. 

 
Biztonsági figyelmeztetés 

o Ne vedd le a készüléket, mielőtt elérnéd a biztonságos légzési zónát, ahol már nincs veszély. 

o Palack eltávolítása előtt a palackszelepet okvetlenül zárd el, a rendszert pedig fúvasd le. 

o Ne dobja le a készüléket, mert megsérülhet. 
 
Tisztítás 
Készülék tisztításához nem szabad szerves oldószereket használni (pl. aceton, alkohol, mosóbenzin, 
triklór-etilén..stb) 
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2. Gyorsdaraboló, roncsvágó használatának biztonsági szabályai 
Általános tudnivalók: Az eszköz használatának feltétele a BM TŰZOLTÓ TECHNIKA KEZELŐI 
IGAZOLVÁNY típusvizsgájának megléte. 
 
Figyelem! A készülék előírásszerű használata esetén sem szüntethető meg minden veszélyforrás.  
 
A készülék szerkezetéből és kiviteléből eredően a következő veszélyhelyzetek fordulhatnak elő: 

o a vágótárcsa fedetlen részének megérintése 

o a forgó tárcsához való hozzáférés (vágási sérülések) 

o a nem megfelelő kezelés miatt a munkadarab és részeinek kivágódása, 

o a vágótárcsa törése 

o hibás keményfém darabok kivágódása a vágótárcsából 

o halláskárosodás, ha nem viselik a fülvédőt 

o káros porkibocsátás, ha a gépet zárt helyiségben használják.    
Használat leírása:  
Munka közben a robbanómotoros daraboló készüléket mindkét kézzel szilárdan kell tartani. A jobb 
kéz a hátsó fogantyún, a bal kéz a kengyelfogantyún. A fogantyúkat a hüvelykujjakkal erősen át kell 
fogni. A géphez csak a megfelelő vágótárcsákat szabad használni, a védőburkolatnak mindig 
felszerelve kell lenni. A munkadarabot mindig erősen nyomja a munkalaphoz, hogy megelőzze 
annak elfordulását. Kerek munkadarabokat vágás közbeni elfordulás ellen feltétlenül biztosítani kell. 
A leválasztandó anyagot leesés ellen biztosítani kell! A daraboló készüléket nem szabad éghető 
anyagok vagy robbanóképes gázok közelében használni. Szállításnál és munka közbeni 
helyváltoztatásnál a daraboló készüléket ki kell kapcsolni! 
 
A gépet le kell állítani (elektromos gépet feszültség mentesíteni) és jelenteni kell a vezetőnek, ha: 

o a korong szemmel láthatóan sérült, kicsorbult vagy szétrobbant, 

o a gépen rendellenes rázkódás, melegedés, lazulás vagy egyéb rendellenesség tapasztalható. 
 
Egyéni védőeszköz: Minden munkánál védősisakot, szemvédő és hallásvédő eszközt, biztonsági 
cipőt/csizmát kell viselni. 
 
Üzemanyag feltöltés (benzin üzemű daraboló, gyorsvágó esetén) 

o A motort mindig állítsd le üzemanyaggal való feltöltéskor. 

o Az üzemanyag- és olajtartály záró csavarjait jól zárd be. 

o Feltöltés előtt a gépet hagyd lehűlni. 

o Ne tankolj zárt helyen, állványon. 

o A daraboló készülék beindításához változtass helyet (legalább 

o 3 m távolságban a tankolás helyétől).  
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3. Hidraulikus feszítő és roncsvágó használatának biztonsági szabályai 
Fogalma 

• Közlekedési baleseteknél, ipari vagy egyéb káreseményeknél roncsok, romok közé vagy alá 
szorult személyek, tárgyak kimentéséhez, hozzáféréséhez használt motoros vagy kézi 
meghajtású veszélyes munkaeszköz. 

 
Főbb részei 

• Tápegység (meghajtó rész, szivattyú, olajtartály) 

• Hidraulika vezeték (többrétegű nagynyomású vezeték, ami a tápegységet és a szerszámot 
köti össze) 

• Szerszám (feszítőolló, vágóolló, feszítőhenger) 
 
Általános tudnivalók 

• A készülék használatának feltétele a BM TŰZOLTÓ TECHNIKA KEZELŐI IGAZOLVÁNY 
típusvizsgája megléte. 

• Használat során a használati útmutatóban foglaltak betartása kötelező! 

• Csak kifogástalan állapotú készülék használható. 

• Személyi védőeszköz használata kötelező. (védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű, sisak) 

• Gépet azonnal le kell állítani, ha szokatlan zaj, rezgés vagy szabálytalan működés lépne fel. 

• Tömlőnél fogva nem szabad a készüléket mozdítani és hordozni. 

• Tömlőket összecsavarodás ellen védeni kell. 

• Hidraulikus vagy pneumatikus nyomás alatti, elektromos áram vagy mechanikus terhelés 
alatti vezetéket vagy részt vágni nem szabad az eszközzel. 

• Nyomás alatt elszabadult olaj a bőrbe behatolva súlyos sérülést okozhat. 

• Biztonsági szelep beállítását megváltoztatni tilos. 

• Munkavégzés során az eszközre került savak/lúgok vagy más oldószereket haladéktalanul le 
kell mosni. 
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4. Pneumatikus emelőpárna használatának biztonsági szabályai 
Fogalma 

• Közlekedési baleseteknél, ipari vagy egyéb káreseményeknél roncsok, romok közé vagy alá 
szorult személyek, tárgyak kimentéséhez, hozzáféréséhez emelésre használt pneumatikus 
meghajtású veszélyes munkaeszköz. 

 
Főbb részei 

• Tápegység (sűrített levegős palack, nyomáscsökkentő, vezérlőpult) 

• Légtömlő (többrétegű nagynyomású vezeték, ami a tápegységet és a párnát köti össze) 

• Emelőpárna 
 
Általános tudnivalók 

• A készülék használatának feltétele a BM TŰZOLTÓ TECHNIKA KEZELŐI IGAZOLVÁNY 
típusvizsgája megléte. 

• Használat során a használati útmutatóban foglaltak betartása kötelező! 

• Csak kifogástalan állapotú készülék használható. 

• Személyi védőeszköz használata kötelező. (védőszemüveg vagy arcvédő, kesztyű, sisak) 

• Eszközt azonnal le kell állítani, ha szabálytalan működés lépne fel. 

• Tömlőnél fogva nem szabad az eszközt mozdítani és hordozni. 

• Emelést követően visszazuhanás ellen megtámasztással biztosítani kell a megemelt 
elemeket. 

• Tömlőket összecsavarodás ellen védeni kell. 

• Nyomás alatt elszabadult tömlő sérülést okozhat. 

• Biztonsági szelep beállítását megváltoztatni tilos. 

• Munkavégzés során az eszközre került savak/lúgok vagy más oldószereket haladéktalanul le 
kell mosni. 
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