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Dia Tárgy Bevezető

3 01.1 Nyersanyag átvétel Figyelmet kell fordítani a mikroműanyagok környezetbe, és különösen a tengerekbe való 
bejutására.
Műanyagfeldolgozóként felelősök vagyunk ennek megelőzéséért és egyszerű
megoldásokkal:

 Konzerváljuk a környezetünket
 Eleget teszünk a  szabályoknak és elkerüljük a bírságokat
 Biztonságossá tesszük a munkavégzést
 Optimáljuk a hatékonyságot és csökkentjük a hulladék mennyiségét
 Javítjuk vállalatunk megítélését és elismertségét

A mikroműanyagok emissziójának megelőzésről szóló irányelvek ezeket a megoldásokat 
tekintik át.
A következőkben áttekintjük az EPS hab gyártásfolyamatát. Azokra az esetekre 
koncentrálunk, amelyek (gyáron belül) a gyöngyök és mikroműanyagok kijutásához és 
elfolyásához (a környezetbe) vezethetnek, és arra, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, 
fenntartani vagy megszüntetni.

Minden negatív eseményt valószínűsége szerint (valószínűtlen, valószínű, nagyon
valószínű) és a környezetre gyakorolt hatása szerint osztályozzuk (kevéssé, releváns,
komoly).

Jelen irányelveket a Norvég EPS Egyesület (EPS-Foreningen) az «Operation Clean Sweep» 
alapján dolgozta ki és az EUMEPS némi változtatást végzett rajta. Az volt a cél, hogy 
megfelelő eszközt biztosítsanak, a gyöngyök/mikroműanyagok elfolyását és veszteségét 
megakadályozzák a gyártás során.
A jó gyártási gyakorlat bemutatása kifejezi az OCS felajánláshoz való csatakozás szándékát
(www.opcleansweep.eu), és csatlakozik ahhoz a több, mint 1200 tagból álló közösséghez, 
ami már aláírta részvételét a programban.
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01.1 Helyzet, állapot, veszély: Nyers és/vagy újrahasznosított anyag (belső/külső) átvétele
HELYZET

Amikor az anyag beérkezik, mielőtt kirakodnák. 
Ellenőrizni az oktabinok sérülésmentességét és
állásbiztonságát, függetlenül, hogy a leszedés oldalról
vagy hátulról történik.
Oldalról való kirakáskor fennáll a ledőlés veszélye, ha
az oktabin nem áll biztosan a raklapon.

Megjegyzés: Igazolt rakománybiztonsági rendszert 
lehet alkalmazni az EN12195-1 szabvány v. hasonló szerint az 
oktabinok szállítás során való sérüléseinek megelőzésére. Ha 
konténerben történik a szállítás, akkor szellőzésről vagy nyitott tetetőről 
kell gondoskodni.

VESZÉLY

• Átvételkor a legnagyobb veszély a rakomány borulása. Meggyőződni,
hogy az oktabinok biztonságosan állnak a  raklapon. Esetenként az
oktabinok a mechanikai  feszültség miatt roncsolódhatnak, a
kartonpapír szakadhat.

• Ha az oktabin borul vagy reped, ellenőrizni kell, hogy a
környezetében a pentán mértéke nem lépi-e túl a veszélyes értéket.

• A kiömlött anyagot azonnal össze kell gyűjteni.
• A rakomány kezelése és tárolása veszélyes lehet.

TEVÉKENYSÉG

• Fontos a kirakodás előtti ellenőrzés baleset megelőzése miatt
• Mérőeszköz pentán szint ellenőrzéshez. Padlóra vagy platóra való

kifolyás esetén biztosítani a jó szellőztetést. A nem szennyezett
anyag a  termelésben felhasználható. A szennyezett anyagot
összegyűjteni és megsemmisítéséről gondoskodni.

• A kocsin túl hosszú villákat ne alkalmazzanak.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási 
javaslat

Anyag ellenőrzése
(nem 

valószínű/kicsi)

Ellenőrizni az oktabin
állapotát és 
stabilitását 
a raklapon.

Vizuális ellenőrzés.
Első lépésként 
elvégzendő.

Oktabinok
szállítása

(valószínű/
releleváns)

Az oktabinok
szállítása előtt 
ellenőrizni a gépkocsi 
állapotát. 
Meggyőződni 
a tárolási hely 
megfelelőségéről és 
hogy a rakodási út jó 
minőségű és akadály-
mentes.

Szemrevételezéssel. Elvégzendő.

Hibás oktabinok
(valószínűtlen/

komoly)

A roncsolt oktabinok
mozgatásának 
veszélyét fel kell 
mérni.

Ellenőrizni a 
stabilitást. 
Meggyőződni a 
mozgatás 
lehetőségéről.

Gondoskodni 
megfelelő rögzítő 
elemekről.
Személyzet 
kiképzése ilyen 
helyzet kezelésére.

Elfolyás
(valószínűtlen/

komoly)

A kifolyt anyagot 
össze kell gyűjteni.

Porszívó,
Seprű,
Központi elszívó.

Eszközvásárlás +

Összegyűjtés
(valószínűtlen/

releváns)

A tiszta anyag 
feldolgozható. 
A szennyezett anyagot 
összegyűjteni és 
kezeléséről 
gondoskodni.

Tároló vagy üres 
oktabin a tiszta 
elfolyt anyagnak, 
üres oktabin a 
szennyezettnek.

Vásárlás.
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01.2 Helyzet, állapot, veszély: Nyers és/vagy újrahasznosított anyag (külső/belső) – Belső mozgatás

HELYZET

A termelés során történik nyers és újrahasznosított 
anyag, félkész és kész termék szállítása.
A szállítás során nemkívánatos események 
Keletkezhetnek.

VESZÉLY

• A villás targoncákkal történő anyagmozgatásnál a legnagyobb
veszély a rakomány leborulása. Ezt a túl nagy sebesség vagy a túl
szűkre állított villatávolság okozhatja.

• Esetenként az oktabint roncsolódhat mechanikai feszítés  vagy a
kartonpapír szilárdságának csökkenése miatt.

• A targoncán túl hosszú villák is roncsolhatják az árut.

TEVÉKENYSÉG

• Az árut a megfelelő eszközzel kell szállítani
• A tömbök mozgatására fogóval ellátott targoncát kell használni
• Raklapra rakott áruhoz villásemelőt v. felrakót kell alkalmazni,

megfelelő villákkal és/vagy fogóval.
• Folyamatleírás és a berendezést kezelő személyek képzése.
• Ha az anyag kiömlik, vagy az oktabin borul, a sérült terméket vagy

gyöngyöket azonnal be kell gyűjteni.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

Targonca túl hosszú 
villával

(valószínűtlen/
Releváns)

A villa hosszának 
csökkentése.

Ellenőrzés Rövidebb villa

Figyelmetlen
Vezetés

(valószínűtlen/
Komoly)

Csökkentse a 
sebességet.

Ellenőrzés Sebességmérő

Túl keskeny 
villavezetés
(valószínű/
releváns)

Villák szélességi 
beállítása.

Ellenőrzés Állítható villák

Vezetés
(valószínű/
releváns)

Az áru biztonságos 
mozgatása a raktárból 
a lerakóhelyig. 
Biztosítani az 
oktabinok sérülés 
mentességét.

Ellenőrzés
Targoncások és 
járművezetők
képzése
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01.3 Helyzet, állapot, veszély:  Termelés – kiűrítés
HELYZET

A gyönggyel telt oktabint a targonca a kiürítő 
állomásra szállítja. A kiürült csomagolóanyagokat
(oktabin, belső fólia, raklap) újrahasznosításra
összegyűjtik.
A belső fóliát a benne maradt gyöngyökkel az elő-
habosítóba történő kiürítést követően össze kell 
gyűjteni és megakadályozni, hogy a gyöngyök 
szétfolyjanak. A gyáraknak erre megfelelő 
folyamatszabályozást kell alkalmazniuk.

VESZÉLY

• Fennáll a gyöngy szétfolyásának veszélye ürítéskor.
• Fennáll az oktabin sérülésének veszélye.
• Nagy a veszélye, hogy az anyag kikerül a környezetbe.

TEVÉKENYSÉG

• Az oktabin belső, műanyag zsákjának gondos kiűrítése lecsökkent a
padlóra való kiömlés veszélyét. A feladó állomást tömítettségre és
éles sarkokra ellenőrizni kell, hogy a kiürítés során a kiömlés
megelőzhető legyen.

• Kidolgozandó a berendezés karbantartási
folyamata.

• Ne legyen padló összefolyó a közelben.
• A belső műanyag zsákokat és a papírt össze kell

gyűjteni.
• Takarító eszközök biztosítása.
• Folyamatszabályzás, hogy az anyagot a padlóról

minél előbb takarítsák fel.
• Ha lehet, az anyagot újra fel kell használni.
• A csomagolási hulladékot elkülönítve egy állandó és megjelölt helyen

kell összegyűjteni újrahasznosításra.
• Munkahelyi előírás a terület tisztítására.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási javaslat

kiürítés
(valószínű/
releváns)

Gondoskodjon 
a biztonságos 
ürítésről és 
akadályozza meg az 
elfolyást.

Ellenőrzés
Dolgozzon ki 
szabályozást és 
ellenőrizze betartását.

Kiürítő állomás
(valószínű/
releváns)

Intézkedni, hogy 
elkerüljék az anyag
lefolyását 
a padlóra. 
Az állomást tisztán 
kell tartani.

Ellenőrzés

Fejlesszen ki javított 
módszert. Biztosítsa a 
tömítettséget 
karbantartással és 
ellenőrzéssel. 

Szétszórt anyag az ürítő 
állomás környékén
(Nagyon valószínű/

komoly)

Biztosítsa, hogy a 
padlóra került 
anyag ne juthasson 
be a szennyvíz 
rendszerbe.

Ellenőrzés

Ne legyen közel padló 
összefolyó. 
Az eszközök legyenek 
könnyen elérhetők. 
Az  állomás és 
környékének 
folyamatos tisztítása 
a kidolgozott 
folyamatszabályozás 
alapján.

Karton, műanyag,raklap 
hulladékának kezelése 

(valószínű/
releváns)

A csomagolás 
elemeinek 
szétválogatása.

Ellenőrzés

Hulladék begyűjtők, 
kezelési folyamat, 
kidolgozása, 
megállapodás külső 
feldolgozókkal.

Maradék a műanyag 
zsákban ürítés után
(nagyon valószínű/

releváns)

A teljes kiürítés
Biztosítása.

Ellenőrzés
Minden telephelyen 
szabályozni a kiürítés
folyamatát.
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01.4 Helyzet, állapot, veszély:  Termelés – Előhabosítás, tárolás és feldolgozás
HELYZET

Előhabosítás és a habosított EPS gyöngyök 
szállítása és azonnali betárolása.
A szállítása silókba csöveken át, fúvatással történik.

VESZÉLY

• Vízbe és levegőbe való kijutás.
• A lyukas csövek v. csatlakozások az anyag kiáramlását okozzák.
• A silók műszál anyaga károsodhat.
• Az anyag kikerülhet a környezetbe vagy a csatornába.
• Por rakódik le a silók tetején és a padlón a munkaterekben.

TEVÉKENYSÉG

• Karbantartási előírás csövek tömítetlenségének.
megakadályozására.

• Tömítéssel ellátott csövek. A függesztett csövek rögzítése.
• Szabályozott ellenőrzése csöveknek és csatlakozásaiknak. Silók
• ellenőrzése és szükség szerinti cseréje.
• Szűrők és berendezések módszeres ellenőrzése a tetőn át történő

anyagtávozás meggátlásáért.
• A habosító és szárító feletti tetőkön lévő szellőzőkre szűrők

felszerelése. Ezek szabályozott ellenőrzése és tisztítása.
• Silókról és berendezésekről a lerakódott por eltávolítása.
• Szabályozott folyamat a habosító és tároló terekben a hulladék napi

gyűjtésére.
• Jó minőségű eszközök pl. porszívók.
• Tömítetten záró tárolóedények por és EPS gyöngyök számára.
• Szűrőkkel megakadályozni, hogy az anyag a csatornába jusson.
• Folyamatszabályozás a terület tisztítására.

Negativ eset
Valószínűség / 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

kiömlés cső-
Csatlakozásnál és 

szállításkor
(nem valószínű/

csekély)

Csőcsatlakozások és 
tömítettségük 
ellenőrzése.

Ellenőrzés

Csövek állapotának, 
csatlakozásának és 
tömítésüknek ellen-
őrzése.

Előhabosítás és 
habosítás során 

anyag távozik
(valószínű/
releváns)

Szűrő a 
tetőventillátorra és 
a lefolyóra, rács  
a padlóra.

Ellenőrzés

A lefolyók és 
a ventillátorok 
szűrőinek és 
a padlórácsok 
folyamatos 
ellenőrzése.

A silókon, a padlón 
és a 

berendezéseken
Por rakódik le

(valszínű
/releváns)

Használjon porszívót 
vagy központi 
elszívót. Tömör 
tartályok a por és 
a műanyag zsákok 
tárolására.

Ellenőrzés
szabályos
Időközönként

A napi gyűjtési, 
tisztítási és 
hulladék kezelési 
folyamat előírása.

Anyag ne kerüljön 
be a csatornába
(valószínűtlen/

Csekély)

Szűrő csatornafedélre 
és rácsokra.

Ellenőrzés

A padlón lévő 
szűrők és rácsok 
szabályozott 
ellenőrzése.

Anyagveszteség a 
habosító térben 

(valószínű/
csekély)

Megfelelő eszközök. Ellenőrzés

Folyamat-
szabályozás napi 
takarításra és
gyűjtésre.
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02.0 Helyzet, állapot, veszély: Levegőbe való kijutás
HELYZET

Az előhabosítás és a tömbösítés a fő oka az anyag 
kijutásának a kéményeken át. A műanyag párája 
és pora keveredik a kéményen át távozó gőzzel.
A berendezés kifújja az anyagot a természetbe.
A silók szellőzése az anyag kijutásának
másodlagos forrása, ahol a laza gyöngyöket a terem
ventillátora beszívhatja, majd kifújja.

VESZÉLY

Ha a levegőt nem szűrik vagy tisztítják, úgy műanyag por távozhat.
A habosított gyöngyök feltűnőek. Ha a szellőzés nem jó, vagy elmarad a 
karbantartás, az anyagveszteséget okoz. Kezelői hiba, berendezés 
meghibásodása és a szűrők ellenőrzésének és karbantartásának 
elmaradása az anyag kiáramlását eredményezi.

TEVÉKENYSÉG

• Megelőző karbantartás: szabályozás a rácsok, szűrők és egyéb
légtisztítók ellenőrzésére és cseréjére.

• Hatékony szűrés a habszárító ágyon és a tisztítási folyamat
szabályozása.

• Forma- és tömbhabosítóban a túl nagy vákuum és túl sok gőz por
lerakódását eredményezi a szellőzőn.

• Megelőzni, hogy a siló szellőzése során EPS gyöngy bekerüljön az
elszívó rendszerbe.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

Általában
(valószínű/
releváns)

Szűrő felszerelése a 
tetőventillátorokra.

Ellenőrzés
A szűrők 
folyamatos 
ellenőrzése.

Előhabosítás és
Készre habosítás

(valószínűtlen
/komoly)

Hatékony szűrők a 
szárítókban és ezek 
tisztításának folyamat
Szabályozása.

Ellenőrzés Szabályozott és 
ellenőrzött 
tisztítás.

Silók
(valószínűtlen

/Releváns)

Úgy állítsa be az 
elszívást/szellőzést, hogy 
az elszívó ne tudjon 
mikro műanyagot 
felvenni.

Ellenőrzés
Szabályozott és 
ellenőrzött 
tisztítás.

Tömbösítés
(valószínű/

Komoly)

A túl nagy vákuum és gőz 
a kivezetésen pára és 
por lecsapódását 
eredményezi még mielőtt
a levegő a szabadba 
távozna.

Ellenőrzés

A kiürítés folyamat 
szabályozása, por 
és gyöngyük 
ellenőrzése.

Formahabosítás
(valószínű/

Komoly)

A távozó levegőben por 
van a túl nagy vákuum és 
gőz miatt, a por 
összegyűlik mielőtt a 
levegőbe kerülne.

Ellenőrzés
A kiürítés folyamat 
szabályozása, por 
és gyöngyük 
ellenőrzése.

Terem szellőzés
(valószínűtlen/

Releváns)

Fontos olyan módszer 
kialakítása, ami biztosítja 
a szűrők megelőző 
karbantartását még az 
elszívás előtt.

Ellenőrzés

Folyamat rögzítése 
a zsákok és szűrők 
ellenőrzésére és 
cseréjére.
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03.0 Helyzet, állapot, veszély: Szennyvíz

HELYZET

A gyártás során vizet használnak gőz
formájában és hűtésre is.

VESZÉLY

Fennáll a veszélye, hogy a gyártásból származó víz szemcséket 
(habosított gyöngyöket, hab részecskéit) és mikro szennyeződést 
(alapanyagból, adalékokból) tartalmaz.
Ahol a szennyvíz közvetlenül a környezetbe kerül, ott fel kell mérni a
szűrés szükségességét.

TEVÉKENYSÉG

• Szűrők felszerelése a lefolyókba.
• Mechanikus szűrőrendszerek telepítésekor a részecskék nagy része

szűréssel eltávolítható.
• A szűrés mértékében különböző rendszerek léteznek. A lefolyók

ellenőrzése minták benyújtásával. A kutak rendszeres időközönként
történő iszapszippantása.

• Jó eljárások kialakítása a gépek ellenőrzésére, hogy a részecskék
ne kerüljenek a hűtőrendszerbe. Szűrők létesítése a kutakban és a
lefolyókban, amelyek összegyűjtik a mikroműanyagokat, ahol a
szennyvíz a környezetbe kerül.

• A közeli felszíni vizek partvidékének rendszeres ellenőrzése.

Negatív hatás
Valószínűség/
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

Szennyvíz át a 
szűrőkön 

(valószínű/
Komoly))

Berendezések 
különböző típusait kell 
figyelembe venni.

Intézkedni

Finom szitájú szűrők 
beszerelése gyöngyök
és mikro szemcsék 
kiszűrésére.

Lefolyókat és 
kutakat szűrővel 

ellátni
(valószínű/
Komoly))

Az összes lefolyó és 
kút felülvizsgálata 
a megfelelő 
szűrőberendezés 
kialakítása 
érdekében.

Ellenőrzés

Rácsok és szűrők 
beszerelése: folyamat 
szabályozás 
gyöngyöknek 
a szennyvízbe való 
bekerülésének 
megakadályozására.

Szőrők tisztítása
(valószínű/
Komoly))

Szűrők tisztítása és 
cseréje.

Ellenőrzés
A szűrők tisztításának 
és cserélésének 
folyamat szabályozása.

Szennyvíz 
ellenőrzés, 
mintavétel
(valószínű/
Komoly))

Ellenőrzés céljából 
harmadik felet 
folyamatos 
mintavétellel 
megbízni.

Mintavétel

Egyeztetett 
időközönkénti 
ellenőrzési eljárás 
bevezetése külső 
laboratóriumoknak való 
benyújtásra.

Kotrás
(valószínű/
Komoly))

Iszap elszívás 
szabályos 
időközönként.

Ellenőrzés

Megállapodás 
létrehozása külső 
céggel arról, hogy milyen 
gyakran és mely 
csatornákat kell üríteni.



9

NR: 

04.0 Helyzet, állapot, veszély:  Törmelék/termelési hiba
HELYZET

EPS gyártási hiba léphet fel. 

VESZÉLY

A gyártás során minőségi problémák, törmelék és roncsolt anyag 
keletkezhet.
Ha az EPS-lapokat és más EPS-maradékokat nem gyűjtik megfelelően, 
fennáll a veszélye annak, hogy a hulladékot nem lehet a gyárban 
minimális kibocsátással újrahasznosítani. 
Porveszély az őrlés/granulálás során. 
Granulált hulladék a gyártógépekben és azok közelében.

ACTIONS:

• Eljárások a gyártási hibák minimalizálására.
• A hibás termelés őrlésére/granulálására és újrahasznosítására

vonatkozó eljárások.
• Eljárások a sérült termékek és a törmelék folyamatos

összegyűjtésére újbóli őrlés és újrahasznosítás céljából.
• A gyöngyök és a por újrahasznosításra és összegyűjtésére

vonatkozó eljárások.
• Megállapodások a helyi hulladékkezelő társasággal a nem

újrahasznosítható hulladék elhelyezésére
• .A törmelék tárolása kizárólag helyiségekben vagy zárt

konténerekben.
• A terület rendszeres takarítására vonatkozó utasítás kidolgozása.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

Minőséghibás 
termék

(valószínűtlen/
Csekély)

A hibás termék az 
újrafeldolgozóba
kerül.

Ellenőrzés

Világosan 
meghatározott 
területek, ahol 
a minőségi hibás 
termékeket 
megfelelően lehet 
kezelni.

Roncsolt
termék

(valószínű/
Csekély)

A hibás termék az 
újrafeldolgozóba
kerül.

Ellenőrzés

Világosan 
meghatározott 
területek, ahol 
a minőségi hibás 
termékeket 
megfelelően lehet 
kezelni.

Formázási hiba
(valószínű/

Csekély)
A berendezés 
ellenőrzése.

Megfigyelés Szabályozás 
kidolgozása.

Cimkézési hiba
(valószínűtlen/

Csekély)

A berendezés 
ellenőrzése.

Megfigyelés
Szabályozás 
kidolgozása.
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05.0 Helyzet, állapot, veszély: Késztermékek kezelése

HELYZET

Késztermék szállítása a gyártósortól a raktárba.
Késztermék tárolás. Termék kiszállítás
Az összes folyamatnál fennáll a termék sérülésé-
nek veszélye, ami az anyag kiömlésének 
Veszélyét eredményezheti.

VESZÉLY

• Targoncás szállításkor a termék sérülhet.
• Hulladék veszteség a tároló helységekben.
• EPS-lapok vagy hulladék fennmaradásakor esetleg nem lehet a

hulladékot újrahasznosítani.
• A teher megfelelő védelmének elmaradása az összes szállítási

útvonalon roncsolódást és hulladék képződését eredményezheti.

TEVÉKENYSÉG

Belül:
• Dolgozók pozitív hozzáállása. A targoncás anyagmozgatás

folyamatának szabályozása.
• A megfelelő eszköz lecsökkenti a késztermék károsodásának

veszélyét.
• Kiválasztott és jelölt tárolótérrel megőrizni a rendet kívül.
• Védelem időjárás és szél ellen. Az elkerített részek alján finom szűrő

használata az apró részek eltávozásának megelőzésére. Tisztító
eszközök és folyamatszabályozás.

• Az elkerített részek szabályozott ellenőrzése, a szennyeződés
lehetőségének korai észlelése.

• A hulladék osztályozása elősegíti az összes EPS-hulladék gyáron
belüli feldolgozását.

• A termékek megőrzésére a dolgozók megfelelő hozzáállásának és
képzésének biztosítása.

Szállítóeszközök:
• A rakodási folyamat megbeszélése és a szabályozása
• Szükség esetén az eltérések jelentése.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási
javaslat

Targonca
vezetés

(valószínű/
releváns)

Pro-aktív munka
végzés, 
folyamatszabályzás
és képzés a 
veszteség 
minimalizására.

Folyamatos 
ellenőrzés

Vezetési folyamat sza-
bályozása. Dolgozók 
képzése és 
ellenőrzése.

Kezelő eszköz
(valószínű/
releváns)

Megfelelő berendezés 
munkavégzéshez.

Szisztematikus 
ellenőrzés

A villák ne legyenek 
hosszabbak, mint a 
termék. Megfelelő 
villák. Rögzítő elemek. 

Késztermék 
tárolás és 
felrakás

(valószínű/
releváns)

A tároló terület 
megfelelő 
megjelölése.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Jelölje meg a tároló 
teret. Elkerített rész. 
Finomszitájú hálók a 
kerítések alján az EPS 
darabok 
összegyűjtésére. 
Tisztítási eljárások és 
berendezések.

Teher felrakás
(nagyon 

valószínű/
releváns)

Biztonságos rakodás 
és a teher rögzítése, 
ami meggátolja az
anyag roncsolódását 
a felrakás, szállítás és 
tárolás során.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Dolgozók képzése. 
Az anyagmozgatás 
folyamatának 
szabályozása. 
Követelmények 
megalkotása a 
szállítóeszközre.

Hulladék 
feldolgozás

(nagyon
valószínű/
releváns)

A lehető legtöbb 
hulladékot 
újrahasznosítani kell. 
A csomagolási 
hulladékokat 
különválasztani.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Elkülönített 
hulladékgyűjtők, 
hulladékfeldolgozás 
folyamatszabályozása, 
megállapodás külső 
hulladékkezelőkkel.
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06.0 Helyzet, állapot, veszély:  Csomagolás és hulladék kezelés

HELYZET

Az EPS gyártása során hulladékok keletkeznek, így  
műanyag, karton, fa- és EPS por, és mikroszemcsék.
Az oktabinok műanyagot, kartont és  faraklapot
tartalmaznak, amiket helyben szét kell válogatni.
Az anyagot az előhabosítóba töltve, az oktabin bélés
anyaga még tartalmaz gyöngyöket, amiket gondosan 
össze kell gyűjteni és feldolgozni, ezzel is meg-
akadályozni a környezetbe való kibocsátást (L. 01.3)
A termelés során is keletkezik por és egyéb hulladék, amiket össze kell 
gyűjteni.

VESZÉLY

A hulladék mindenhova eljuthat. Szennyeződés gyáron belül, a 
környékén, csatornában és bárhol a környezetben.

TEVÉKENYSÉG

• Műanyag és papír elkülönítésének folyamat szabályozása
• Elszállítás kijelölt átvevőhöz.
• Raklap és egyéb faanyag elkülönített gyűjtése.
• Megfelelő és jelölt hulladékgyűjtő edények.
• Az elkülönített kezelést végző állomások meghatározása.
• Hulladék kezelési terv kidolgozása.
• Habosított anyag hulladékát csak belső térben vagy zárt

konténerben tárolni!

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási javaslat

Műanyag és paír
csomagolás
(valószínű/

csekély)

Vélogasd és szállítsd 
az átvevő pontra.

Szisztematikus 
ellenőrzés

A válogatás 
folyamatának 
szabályozása, 
meghatározott tároló 
helyek kijelölése,
szallítás az átvételi 
pontra.

Használt raklap
(valószínűtlen

/csekély)

Gyűjtsd és 
osztályozd.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Az osztályozási folyamat 
szabályozása, tároló 
helyek rögzítése és 
jelölésük, szállítás 
kijelölt átvételi pontra.

Roncsolt raklap és  
egyéb fa

(valószínűtlen
/csekély)

Gyűjtsd össze és 
juttasd  az átvételi 
helyre.

Szisztematikus 
ellenőrzés

A fa elkülönítésének 
szabályozása. Elszállítás 
kijelölt átvevőhöz.

Por a tárolótérből
(valószínű
/releváns)

Zömítsd, gyűjtsd 
zsákba és juttasd el 
a kijelölt átvevőhöz.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Folyamat szabályozása 
a por begyűjtésére, 
elkülönítésére és 
elszállítására.

Tiszta EPS hulladék
(valószínűtlen

/csekély) Visszadolgozás.
Szisztematikus 
ellenőrzés

Megfelelő berendezés
EPS visszadolgozására.

Contaminated EPS 
waste

(valószínű
/releváns)

Zömíteni és átvételi 
pontra szállítani.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Saját tömörítő gép.
Kiszállítás az átvevőhöz.
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07.0 Helyzet, állapot, veszély: Por
HELYZET

EPS habosításkor por képződés fő oka a 
gyártási és vágási hulladék regranulálása.
Műanyag por  keletkezik csővezetékekben az anyag 
szállítása során levegővel érintkezve, ami azután
lerakódhat a tetőn ill.  a berendezés kifújhatja a 
szabadba. A por képződésének másik lehetősége
amikor szűz és hulladék anyag keveredik
tömbösítéskor. A keverő silóból, vagy keverő
berendezésből az elszívóba vagy a 

szellőzőbe kerül  és  a szabadba távozik.

RISK:

A technológiai levegőben lévő műanyag port, a vákuumot és a 
felesleges gőzt a külső környezetbe fújják anélkül, hogy ezek a 
kibocsátások szűrőn, rácson vagy más típusú légtisztító berendezésen 
áthaladnának. Különösen a darálók termelnek sok port, és 
hozzájárulnak a levegőszennyezéshez és a mikroműanyagokhoz. Ha a 
darálók és a szellőzőrendszerek zsákos szűrőkkel vagy más típusú 
szűrőrendszerekkel rendelkeznek, a karbantartás hiánya szintén 
nemkívánatos kibocsátásokat okozhat. A kezelői hibák, a technológiai 
hibák és a szűrőzsákok ellenőrzésére/szűrőcserére vonatkozó 
eljárások hiánya szintén nemkívánatos por- és mikroműanyag-
kibocsátást eredményezhet.

TEVÉKENYSÉG

Jó rendszer a megelőző karbantartáshoz, rögzített eljárásokkal a 
zsákok, szűrők és a légtisztítás egyéb formáinak ellenőrzésére és 
cseréjére. Hatékony porleválasztók és zsákos szűrők a darálókon és 
kaparókon. Rögzített tisztítási eljárások. Por- és gyöngyfelfogók a 
formázási folyamatokból származó felesleges vákuumon és gőzön, így 
a por és a gyöngyök leválasztásra kerülnek, mielőtt a levegőt 
kibocsátják. Biztosítsa a silótárolóban az elszívást/szellőztetést, hogy a 
felszívott por az elszívásban/szellőztetésben megrekedjen. 

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási 
javaslat

Előhabosítás/
habosítás

(valószínűtlen/
komoly)

Hatékony textil/ szűrő
a szárító ágyon és ennek 
meghatározott tisztítása.

Ellenőrzés
Ellenőrzés és tisz-
titás folyamatának 
Szabályozása.

Silo
(valószínűtlen

/releváns)

Biztosítson szívást/szellőzést 
a silóban, hogy a gyöngyök 
ne szívódjanak be az 
elszívóba.

Ellenőrzés
Ellenőrzés és tisz-
titás folyamatának 
Szabályozása.

Eszközök
(nagyon valószínű

/releváns)

Hatékony porleválasztók és 
zsákos szűrők őrlőgépeken 
és törmelékfeldolgozó
üzemekben.

Ellenőrzés

Ellenőrzés és 
a szűrőtisztitás 
folyamatának 
Szabályozása.

Tömbösítés
(nagyon valószínű

/komoly)

Por- és gyöngyfogók a 
tömbösítésből származó 
felesleges vákuumból és 
gőzből történő kivonáshoz, 
így a por és a gyöngyök 
kiválasztódnak, mielőtt a 
levegő a természetbe 
kerülne.

Ellenőrzés

Az űrítés és a por, 
valamint a 
gyöngyök tisztitás
folyamatának 
Szabályozása.

Formahabosítás
(nagyon valószínű

/komoly)

Porfogók a formahabosítási
folyamatból származó 
vákuum- és gőzkibocsátá-
son, így a por és a gyöngyök 
kiválasztódnak, mielőtt a 
levegő a természetbe 
kerülne.

Ellenőrzés

A por és gyűjtőjének 
ellenőrzése és a 
tisztitás 
folyamatának 
Szabályozása.

Gyártóüzem
teremszellőzés

Production plant
(valószínűtlen

/releváns)

Fontos, hogy jó módszerrel 
rendelkezzen, amely 
biztosítja a motoros szűrők 
bemeneti szűrőinek 
megelőző karbantartását.

Ellenőrzés

Rögzített eljárások 
a sziták, szűrők és a 
légtisztítás egyéb 
formáinak ellenőr-
zésére és cseréjére.
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08.0 Helyzet, állapot, veszély: Balesetek
HELYZET

EPS gyártása során számos veszély jelentkezhet.
A termelési folyamat jelenségei kombinálva 
másokkal, így targoncázással, gépek használa-
tával és zajos környezettel.
Mindezek hozzájárulnak a balesetekhez.

VESZÉLY

A termelés minden szakaszában előfordulhatnak különböző balesetek. 
Folyamatosan arra kell törekednünk, hogy a lehető 
legbiztonságosabban járjunk el tevékenységünk során.

TEVÉKENYSÉG

A legfontosabb intézkedés az alapos képzés, annak biztosítása, hogy 
minden alkalmazott rendelkezzen a megfelelő készségekkel, valamint 
annak ellenőrzése, hogy naprakész utasítás- és rutinrendszerrel 
rendelkezünk-e. Ez csökkenti a balesetek valószínűségét és lehetséges 
következményeit. 
Biztosítsuk a berendezések megfelelő kezelését. Győződjön meg arról, 
hogy megfelelünk-e a gépbiztonságra vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. Biztosítsa a megfelelő karbantartást és a rossz 
berendezések cseréjét a biztonság fenntartása érdekében.
Tisztítás és takarítás. 
A területek jelölése. 
A védőfelszerelések használata. 
Jó hozzáállás.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási 
javaslat

Hibás kezelés
(valószínű/súlyos)

Feljegyezni a baleset
körülményeit. 
A szivárgás azonosítása
és mennyisége, 
beleértve minden olyan
információt, amely
a baleset egészségre
és környezetre
gyakorolt hatásának
értékeléséhez
szükséges. 
Milyen intézkedéseket
tettek?

Jelentés 
a ezetőségnek

Eljárások hiányában
új rutin
megoldásokat kell
kialakítani. 
Az eljárásokat
felülvizsgálják.

Kit kell értesíteni
(valószínűtlen/kisebb)

Értesítés az 
eljárásoknak 
megfelelően.

Jelentés

Ha nincs megfelelő 
eljárás kialakítva, 
azt egyértelműen 
meg kell állapítani.

Tisztítás/gyűjtés.  
Habosító - tömbösítő
gépek - Siló - Raktár -
Egyéb területek kívül 

és belül
(valószínű/súlyos)

A felszerelésnek 
rendelkezésre kell 
állnia. Seprű - vödrök -
porzsákok - konténerek 
stb.

Tisztítás

A szükséges
eljárások
kidolgozása, 
a képzés
lebonyolítása, az
ütemterv
meghatározása és a 
végrehajtás nyomon
követése.
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09.0 Helyzet, állapot, veszély: Balesetekkel kapcsolatos eljárások
Helyzet

Az EPS gyártáskor többféle baleset is 
Bekövetkezhet.
A termelés együtt jár targonca vezetéssel, a nehéz-
gép használattal, zajos környezettel. 
Ezek mindegyike okozhat személyi sérülést.

Veszély

A termelés minden szakaszában előfordulhatnak különböző balesetek. 
Folyamatosan arra kell törekednünk, hogy a lehető 
legbiztonságosabban járjunk el tevékenységünk során.

Teendő

A legfontosabb intézkedés az alapos képzés, annak biztosítása, hogy 
minden alkalmazott rendelkezzen a megfelelő kompetenciával, 
valamint annak ellenőrzése, hogy rendelkezünk-e naprakész utasítás-
és eljárásrendszerrel. Ez csökkenti a balesetek valószínűségét és 
lehetséges következményeit.
• Biztosítani kell a berendezések megfelelő kezelését.
• Győződjön meg arról, hogy megfelelnek a gép biztonságra vonatkozó

jogszabályi előírásoknak.
• Biztosítsa a megfelelő karbantartást és a rossz berendezések

cseréjét.
• Takarítás és tisztítás.
• A területek jó jelölése.
• A védőfelszerelések használata.
• Jó hozzáállás.
• Ha a baleset bekövetkezik:
• Kezelje a személyi sérüléseket a jogszabályoknak megfelelően.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási javaslat

A berendezések 
kezelése

(Valószínű/
csekély)

Minden berendezést 
az előírásoknak 
megfelelően 
biztosítani kell. 

Ellenőrzés Szabályozás és képzés.

Karbantartás/
csere

(Valószínű/
csekély)

Gépek és 
berendezések 
megelőző 
karbantartása.

Karbantartás
A folyamatos felügyeletre 
vonatkozó eljárások.

Terület kijelölése
(Valószínű/

csekély)

A balesetveszélyes 
területeket 
egyértelműen meg 
kell jelölni.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Használjon figyelmeztető 
táblákat, elkerítéseket és 
jelölőfestéket.

Biztonság
(nagyon valószínű/

csekély)

Megfelelő biztonsági 
felszerelés.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Képzés és a biztonsági
felszerelések használata.

Hozzáálllás
(Nagyon valószínű/

csekély)
Képzés.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Ismételt képzés.

Ha baleset van
(Nagyon valószínű/

csekély)
Értesítések 
ismerete.

Szisztematikus 
ellenőrzés

Alakítson ki megfelelő 
értesítési eljárásokat, és 
gondoskodjon arról, hogy 
minden alkalmazott 
tudjon ezekről.
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NR: 

10.0 Helyzet, állapot, veszély: : Tűzveszély(*)
HELYZET

EPS gyúlékony anyag. Pentánt használnak hajtógázként, ami  gyúlékony és 
nehezebb mint a levegő. Az EPS lapokat általában vágógépen szabják méretre 
ahol a szálak átolvasztják a terméket.
(*) A tűzveszélyes eljárások nem tartoznak szorosan 
az OCS-hez, de kiterjednek a GMP (jó gyártási folyamat) 
lényeges részeire. Néhány jelzés a következőkre vonatkozóan. 
Tűzbiztonság, amit a helyi előírások szerint kell kialakítani 
az egyes vállalatok által elfogadott eljárásoknak megfelelően. 
Emlékeztetni kell arra, hogy tűz esetén könnyen 
bekövetkezhet alapanyag veszteség, pl. a tűzoltáshoz 
használt víz által.

VESZÉLY

Legyen tisztában mindennel, ami tüzet okozhat. Különös figyelmet kell fordítani 
a helyiségekben lévő pentánra, az elektromos berendezésekre, a porra, a forró 
munkára és a vágósorokra. Fennáll annak a veszélye, hogy tűzoltó készülékből 
/sprinkler rendszerből származó víz tűz esetén mikroműanyagot/gyöngyöket 
juttathat a környező területekre. 

TEENDŐ

• Eljárásrend forró anyagokkal való munkavégzéshez.  Pentán mérések és a
tűzoltók tanácsainak igénybevétele.

• Szellőztetés a levegőben lévő pentán értékeknek a csökkentésére.
• Sprinkler rendszerek a helyiségekben.
• Biztonságos vízelvezetés finom hálóval a víz szűrésére .
• További intézkedések a veszélyeztetett területeken (pl. vágósoroknál). Ilyen

lehet például a helyi sprinkler a vágóállomáson és/vagy olyan érzékelők,
amelyek biztosítják, hogy a vágószálak feszítése a termelés leállításakor
megszűnjön. Kerülje a friss tömbök vágását,ezeknek magas a
pentántartalma. Elektromos ellenőrzés, beleértve az elektromos
berendezések hőérzékelőit. Tisztítási/szervizelési eljárások, amelyek a
vezérlőszekrényeket, elektromos szekrényeket és egyéb elektromos
berendezéseket is magukban foglalják. A mikroszűrők rendszeres
ellenőrzése / cseréje a szellőztetett vezérlőszekrényekben. A nehezen
hozzáférhető helyeken megmaradt régi por eltávolítása.

Negatív hatás
Valószínűség/ 
következmény

Tevékenység Tennivaló Megoldási javaslat

Maga az épület
(valószínűtlen

/súlyos)

Értékelje, hogy az 
épületek minden 
része rendben van-e 
a tűzveszély 
szempontjából.

Felülvizsgálat, 
ellenőrzés

Pentán mérések a magas 
gázkoncentráció 
kimutatására. Sprinkler
rendszerek, szellőztetés, 
riasztórendszerek, elektromos 
rendszerek hőérzékelése.

Forróság
(valószínűtlen

/súlyos)

Előírásokon 
keresztül biztosítsa, 
hogy a forró 
tárgyakkal való 
munka megfelelően 
történjen.

Ellenőrzés

Pentán mérése és 
tűzvédelem a munka során. 
Külön helyiség biztosítása 
azokhoz a munkálatokhoz, 
amiket nem  kell az üzemben 
végezni. 

Gyártógépek
(nagyon valószínű

/komoly)

Mérlegelje, hogy 
vannak-e olyan 
különálló, fokozott 
tűzveszélyes 
területek, amelyek 
külön intézkedést 
igényelnek.

Szisztematikus
Ellenőrzés

Helyi sprikler (zuhany)  
rendszerek vagy más 
kockázatcsökkentő 
intézkedések a 
vágóvonalakon. Az 
elektromos panelek hőjének 
mérése. A kapcsolótábla 
tisztítására vonatkozó 
eljárások. A földelés 
ellenőrzése és biztosítása

Tisztítás
(nagyon valószínű

/komoly)

Gondoskodjon arról, 
hogy a régi por ne 
maradjon
hozzáférhetetlen 
helyeken, például a 
tároló silók tetején
gyújtóforrásként.

Ellenőrzés Takarítási folyamat előírásai. 

Fire fighting
equipment

(nagyon valószínű
/komoly)

Megfelelő tűzoltó 
berendezések 
elhelyezése a 
szükséges helyeken. 
Rendszeres 
tűzvédelmi 
gyakorlatok a 
munkavállalókkal. 

Képzés

A tűzoltó berendezések 
felülvizsgálata. Tűzoltó 
berendezésekre szerviz 
megállapodás. Jó tűzvédelmi 
képzési rutin. Rendszeres 
gyakorlatok.
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Operation Clean Sweep® ALAPKÖVETELMÉNYEK

Az Operation Clean Sweep® az EUMEPS és a teljes EPS-értéklánc által támogatott termékfelügyeleti program.
Amikor az ipar felelősen kezeli a mikroműanyagokat:
• A gyöngyök nem kerülnek ki a környezetbe.
• A vállalatok javítják hírnevüket.
• Több anyag válik termékké, nem pedig hulladékká.
Ez a kézikönyv minden szükséges információt és eszközt megad a munkavállalói tájékoztató program elindításához. 

Mielőtt átvennék az ismertetőben közölt jó gyártási gyakorlatot (GMP), öt alapvető lépés elvégzésére van szükség:
1. Elkötelezettség a mikroműanyag veszteség megakadályozása mellett
 "OCS Pledge” (OCS felajánlás) aláírása
2. A vállalat helyzetének és szükségleteinek feltárása
 Kideríteni, hogy megvannak-e a megfelelő eszközök és berendezések.
 Kideríteni, hogy a dolgozók követik-e a vonatkozó szabályozást.
3. Szükség szerint végezze el az eszközök és berendezések korszerűsítését
4. Növelje a dolgozók tudatosságát és teremtse meg az elszámoltathatóságot
 Írásos folyamatszabályzás kidolgozása és emlékeztetés ezekre (poszterek, feliratok stb) és ezek kifüggesztése.
 A dolgozók folyamatos képzése.
 A mikroműanyagok visszaszorításának irányításáért felelős alkalmazottak kijelölése.
5. A szabályzatok követése és az  alkalmazás megkövetelése
 Rutinellenőrzések lefolytatása az elfogadott eljárások betartásának ellenőrzése érdekében.

Fontos továbbá egy kockázati térképet készíteni, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol a leggyakrabban fordulnak elő 
szivárgások/veszteségek, és rögzítse ezeket egy írásos dokumentumban.
A munkaterületet megfelelően be kell rendezni a veszteségek megelőzése és a tisztítás segítése érdekében, eldöntve, hogy milyen 
lépésekre van szükség (pl. burkolás, vákuumrendszerek, elszigetelő rendszerek telepítése, hozzáférés a tisztítóeszközökhöz stb.)
A képzési programok felhívják a figyelmet a mikroműanyagok hatásaira, segítenek meghatározni a munkavállalók felelősségét, 
megerősítik vagy új eljárásokat dolgoznak ki, ösztönzik a csapatmunkát, alkalmat adnak emlékeztetők (plakátok, szórólapok, 
dokumentumok, matricák) bemutatására, és jutalmazzák a célokat elért munkavállalókat.

Core requirements


	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia



