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Tento informačný list obsahuje len stručné zhrnutie 
ohrození inertnými plynmi a metód, ktoré možno využívať 
na zníženie nebezpečenstva na pracovisku. Navštívte 
webovú stránku EIGA, kde nájdete nasledujúce dôležité 
dokumenty:

List 77/03 – Kampaň proti zaduseniu
Prezentácia – Nedostatok kyslíka
Doc 44/00 – Ohrozenia inertnými plynmi
Doc 40/02 – Systémy pracovných povolení

Tieto dokumenty vám pomôžu pri školení personálu 
a budovaní bezpečných systémov práce na vašich 
prevádzkach, kde používate inertné plyny.

Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.eiga.org

Europské združenie technických plynov
Avenue des Arts 3-5

B-1210 Brusel
info@eiga.org - www.eiga.org
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Zadusenie - neočakávaná smrť

Každý rok obdrží EIGA (European Industry Gases Association) niekoľko 
hlásení o úmrtiach spôsobených priemyselnými plynmi. Väčšina týchto nešťastí 
sa prihodí ľuďom, vstupujúcim do uzavretých priestorov, kde sa vytvorí atmosféra 
s nedostatkom kyslíka v dôsledku prítomnosti inertných plynov.

Príčina a dôsledok

Väčšina úmrtí zadusením priemyselnými plynmi nie je spôsobená 
nepredvídateľnými okolnosťami, ale nedodržaním postupov súvisiacich 
s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci. Prevažná časť týchto úmrtí 
nastáva podľa známeho vzoru a poukazuje na:

• nesprávne vykonané pracovné postupy

• nedostatočné zaškolenie a dozor

• nedostatočnú kontrolu zo strany manažmentu

Poznanie nebezpečenstva

• Inertné plyny pôsobia bez výstrahy – ľudské telo nepostrehne nedostatok 
kyslíka

• Kyslík je život – bez dostatočného množstva kyslíka nie je možné žiť

• Normálne obsahuje vzduch 21% kyslíka, ale prostredie 
sa  stáva nebezpečným, ak obsah kyslíka vo vzduchu klesne pod 18%

• Ak je kyslíka pod 10%, človek bez varovania omdlie, nastáva poškodenie 
mozgu a potom, ak sa okamžite nezačne resuscitácia, nastáva v priebehu 
niekoľkých minút smrť

• Stačia dve vdýchnutia dusíka alebo iného inertného plynu 
a človek okamžite omdlie a nastáva rýchla smrť

Ostatné činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie zadusenia:

• plnenie otvorených dewarových nádob/transport dewarových 
nádob v uzavretých vozidlách

• nesprávne používanie adptérov na nádoby s plynmi na dýchanie
• pripojenie nesprávnych plynov k dýchacím prístrojom
• nesprávna prevádzka tunelov na mrazenie potravín
• používanie plynov v nevetraných pivniciach a suterénnych 

miestnostiach
• plnenie a vyprázdňovanie kontajnerov so suchým ľadom (pevné 

skupenstvo CO2)
• pokusy o záchranu bez zváženia rizika zadusenia

Pred vstupom do uzavretého priestoru musí byť vypracovaný bezpečnostný 
predpis, v ktorom sú zohľadnené všetky nebezpečenstvá a tento musí zaisťovať, 
že na mieste budú vykonané potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby pracovníci 
neboli vystavení atmosfére s nedostatkom kyslíka. 

Systém bezpečnej práce by mal byť spravidla vo forme komplexného 
„pracovného povolenia“ a mal by zahŕňať požiadavky na:

• hodnotenie rizík a stanovenia postupov
• fyzickú izoláciu
• bezpečný vstup a výstup
• analýzu plynov a osobné monitorovacie prístroje
• pohotovostného pracovníka a záchranné vybavenie
• izolačný dýchací prístroj

Uzavreté priestory

Mnohé uzavreté priestory, kde môže dôjsť k zaduseniu, ako sú napríklad 
nádrže, nádoby, kanalizácia a pod., je obvykle možné ľahko identifikovať. 
Ostatné sú menej zrejmé, ale rovnako nebezpečné; napríklad otvorené nádrže 
naplnené plynom, kade, uzavreté a nevetrané miestnosti, pivnice, atď.

Nehody zapríčinené atmosférou s nedostatkom kyslíka vznikajú zvyčajne pri:

• vstupe do uzavretých priestorov bez predchádzajúceho zabezpečenia 
dýchateľnej atmosféry

• výrobných zariadeniach, ktoré neboli dostatočne izolované
• úniku z fliaš a hadíc v dôsledku netesností
• rozliatí skvapalneného plynu z dewarových nádob
• prevádzkových odplyňovacích armatúr, ktoré nie sú vyvedené 

do bezpečných priestorov

Všeobecné riziká a ohrozenia -
      Uvedomte si ich a konajte bezpečne

Dodržiavajte predpisy -
      Poznajte svoje povinnosti
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