
     Na fotografii vpravo, která byla součástí Beacon soutěže „Najdi 

problém“ v listopadu 2012, je skupina čerpadel, která vypadají 

zcela stejně. Podle snímku to vypadá, že nejsou žádným 

viditelným způsobem označena. Pokud by vám bylo řečeno, že 

jedno z čerpadel bylo připraveno pro mechanickou údržbu, jak 

byste si byli jisti, že pracujete na správném čerpadle? 

    Chybějící značení může být bezpečnostním problémem, 

nevhodné nebo matoucí značení a informace mohou být ještě 

horší. Fotografie níže představují příklady matoucího značení  

z výrobního závodu a každodenního života. Máte matoucí popisy  

a značení i na vašem pracovišti? 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 

Informace pro provozní zaměstnance 

Používejte jasné bezpečnostní značení a popisy! 

   AIChE © 2013. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro nekomerční a vzdělávací účely doporučena. Avšak reprodukce za účelem 

výdělku je přísně zakázána a je vyhrazena pouze CCPS. Kontaktujte nás na ccps_beacon@aiche.org nebo 646-495-1371. 

Jsou vaše popisy a značení matoucí?   

Beacon je obvykle dostupný v arabštině, afrikánštině, čínštině. dánštině,  nizozemštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, gujaratštině, hebrejštině, maďarštině, italštině, japonštině, 

korejštině, malajštině, maráthštině, norštině, perštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, španělštině, švédštině, telugštině, thajštině, turečtině a vietnamštině. 

www.aiche.org/ccps 

Březen 2013 

Sponzorem tohoto vydání je 

www.iomosaic.com 

   Vyhledávejte neoznačené zařízení, chybějící nebo 

poškozené značení, které nemůžete přečíst. Pokud můžete, 

opravte značení nebo závadu nahlaste někomu, kdo může 

problém vyřešit. 

   Vyhledejte matoucí značky nebo symboly podobné 

těm na snímcích a nechte je opravit. 

   Ujistěte se, že označení a značení zařízení v provozu je 

stejné jako označení používané v provozních předpisech, 

předpisech údržby, havarijních předpisech a v dalších 

provozních dokumentech. 

   Neupravujte značení ručně psanými poznámkami nebo 

dalším dočasným značením. Pokud označení vyžaduje 

nápravu, použijte vhodné značení a zvažte 

zdokumentování v procesu řízení změn. 

   Buďte jednotní v používání názvů nebo zkratek 

chemických látek ve vašem podniku. Například „MMA“ 

může znamenat „methylmethakrylát“ v jednom závodě a 

„Monomethylamin“ v jiném podniku a jinde možná něco 

úplně jiného. Vždy používejte správný chemický název 

pro danou látku. Ujistěte se, že všichni ve vašem podniku 

vědí, co představuje dané značení! 

Co můžete udělat? 

Podobné značení na 

dvou potrubích přispělo 

ke stočení látky do ne-

správné zásobní nádrže. 

Chemická reakce vedla 

k úniku toxického plynu, 

který zranil šest osob.   

O případu jsme informo-

vali v dubnu 2012. 

START STOP 

NÁSTŘIKOVÉ 

VRATNÉ 

ČERPADLO 

SLURRY 

DÁMY 

PÁNI 

VÝCHOD 

VSTUP JEN 

POVOLANÝM 

OSOBÁM 

NEVSTUPOVAT 

DRŽ SE  

VPRAVO 

V ŽÁDNÉM 

PŘÍPADĚ 

NEZASTAVUJTE 

 STŮJ, DEJ 

PŘEDNOST 

V JÍZDĚ! 

http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/

