
10. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE:
VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI SNOVMI ZA

ZDRAVA DELOVNA MESTA IN OKOLJE
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Varnost pri delu v laboratoriju
24. oktober 2018 doc. dr. Barbara Novosel

Vse avtorske pravice so pridržane. 

Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega 

dovoljenja avtorice.



Uvod

 Uvod,

 Značilnosti laboratorijev,

 Kemikalije,

 Obvladovanje nevarnih kemikalij,

 Zagotavljanje varnosti v laboratoriju,

 Zaključek.



Uvod
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), 
Ur. l. RS, št. 43/2011

16. člen
(vzgoja in izobraževanje)

(1) Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu sta sestavni del programov izobraževanja na univerzah
in šolah vseh vrst in stopenj.

(2) Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del
uvajanja v delo.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/103969/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/103969/(vzgoja%C2%A0in%C2%A0izobra%C5%BEevanje)


Uvod

Figure 1. Today's cycle in academia that does not teach safety, thus 
bringing new graduates through a process that does not value safety.

Robert H. Hill Jr.

The impact of OSHA's 

Laboratory Standard on 

undergraduate safety education

Journal of Chemical Health and 

Safety, 

Vol. 23/5, 2016, 12–17



Dejavnosti       Vrste laboratorijev

• šolski, 

• sintezni, 

• razvojno-raziskovalni, 

• analizni - kontrolni, 

• referenčni. 

• kemija, 

• zdravstvo,

• industrija, 

• kmetijstvo 



Značilnosti šolskega laboratorija

 Delovni proces se pogosto spreminja,

 pedagoško osebje – v manjšini,

 učenci – v večini,

 za učence vedno nova naloga,

 količina kemikalij majhna,

 lastnosti kemikalij znane,

 Postopki preverjeni.



Nevarnosti
Kemikalije,

Delovna oprema,

Delovni postopki,

Instalacije,

Plini,

Odpadki.



Kemikalije

https://www.cas.org/about/cas-content

144 million organic and inorganic 

substances disclosed in literature 

since the early 1800s. (10/10/2018)



Prepoznavanje lastnosti in nevarnosti 
kemikalije - podatki na etiketi

„Nevarno“ pomeni opozorilno besedo, ki 

označuje

kategorije resnejših nevarnosti;

„Pozor“ pomeni opozorilno besedo, ki 

označuje

kategorije manj resnih nevarnosti;



Prepoznavanje lastnosti in nevarnosti 
kemikalije - podatki v katalogu



Prepoznavanje lastnosti in nevarnosti 
kemikalije – varnostni list

• Varnostni listi dobavitelja

• http://www.merckmillipore.si/chemicals

• http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDS
Content.do

http://www.merckmillipore.si/chemicals
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do


Varnostni 
list

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 
 

3. SESTAVA/PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 
 

6. UKREPANJE OB NENAMERNIH IZPUSTIH 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA  
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 

13. ODSTRANJEVANJE 
 

14. PODATKI O PREVOZU 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI  
 

16. DRUGI PODATKI 
 

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 
830/2015 z dne 28. maja 2015 
o spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta o 
registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) 

VL (Safey Data Sheet - SDS) 
sestavljen iz oddelkov.



Varnostni list - spremembe
• VL metanol 2006 6 strani

• VL metanol 2009 9 strani

• VL metanol 2010 9 strani

• VL metanol 2011 13 strani

• VL metanol 2012 17 strani

• VL metanol 2015 18 strani

• VL metanol 2016 27 strani

• VL metanol 2017 28 strani

http://www.merckmillipore.com/INTERSHOP/web/WFS/Merck-INTL-Site/en_US/-/USD/ProcessMSDS-

Start?PlainSKU=MDA_CHEM-822283&Origin=SERP



• http://www.inchem.org (Safety card)
• Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi 

snovmi Ur. l. RS, št. 50/2003

Navodila za varno delo

http://www.inchem.org/


Posledice uporabe kemikalije

 Predstaviti posledice nepravilne uporabe 
nevarnih kemikalije,

 Opozoriti, da posledice nastanejo v hipu 
ali čez nekaj desetletij,

 Pojasniti vzroke in posledice.



Skladiščenje
Pravilnik o tehničnih in 
organizacijskih ukrepih za 
skladiščenje nevarnih kemikalij
Ur.l. RS, št. 23/2018

Podatek o skladiščnem 
razredu najdemo:

• V katalogih

• Na domačih straneh

• V varnostnem listu

Skladiščni razred Snov
Razvrstitev in označitev s 

stavki za nevarnost

1 Eksplozivi H200, H201, H202, H203,
H204, H205.

2A Plini H220, H221, H270, H280,
H281.

2B Aerosoli H222, H223, H229.

3 Vnetljive tekočine H224, H225, H226.

4.1 A Kemikalije, ki lahko povzročijo
eksplozijo

H240, H241.

4.1 B Vnetljive trdne kemikalije H228

4.2 Piroforne in samosegrevajoče
kemikalije

H250, H251, H252.

4.3 Kemikalije, ki v stiku z vodo
sproščajo vnetljive pline

H260, H261

5.1 A, 5.1 B in 5.1 C Oksidativne tekočine in trdne
kemikalije.

H271, H272

5.2 Organski peroksidi H242

6.1 A in 6.1 B Kemikalije z resnimi učinki na
zdravje

H300, H301, H310,
H311, H330, H331, H340,
H350, H350i, H360, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H370, H372.

6.1 A Gorljive kemikalije z resnimi
učinki na zdravje.

6.1 B Negorljive kemikalije z resnimi
učinki na zdravje.

6.2 Infektivne snovi.

7 Radioaktivne snovi

8A in 8B Jedke snovi H290, H314, H318.

8A Gorljive jedke kemikalije.

8B Negorljive jedke kemikalije.

10 Gorljive tekoče kemikalije,
razen tistih, ki so uvrščene v
razred skladiščenja 3.

11 Gorljivi trdni proizvodi.

12 Negorljivi proizvodi.

13 Negorljivi trdni proizvodi.



Tabela skupnega skladiščenja
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Usposabljanje za varno delo

 Veščina, ki si jo moramo privzgojiti, se jo učiti, jo 
razvijati in spodbujati!

 Se mora izvesti pred začetkom laboratorijskega dela.
 Vsebina mora biti prilagojena:

 starostni skupini,
 namenu uporabe,
 količini snovi,
 pogojem uporabe.

 Teoretični in praktični del usposabljanja.
 Preveriti znanje.
 Pravila varnega dela se ponovijo pred vsako vajo.
 Pravila mora upoštevati tudi pedagoško osebje.



Usposabljanje za varno delo
 Na UL FKKT poteka usposabljanje študentov za varno 

delo od leta 1998 (temeljita sprememba leta 2014),

 usposabljanje je prilagojeno letniku in stopnji,

 usposabljanje je obvezno za vse študente, ki opravljajo 
laboratorijske vaje na UL FKKT,

 gradivo je objavljeno na domači strani,

 preverjanje znanja poteka preko spletne učilnice,

 vsako leto usposabljanje opravi med 1500 in 1800 
študentov,

 v proces usposabljanja so vključeni pedagoški delavci.



Laboratorijski red



Ukrepanje pri nastanku neželenega dogodka

 Nezgode s kemikalijami se bodo dogajale!

 Kaj mora posameznik storiti pri nastanku neželenega 
dogodka?

 Pojasniti, pokazati in preveriti je treba kako, s čim naj 
posameznik ukrepa in kdaj.



Pregled laboratorija

SMERNICA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

https://www.gzs.si/pripone/Smernica-laborat..pdf

Namen smernice je povečanje stopnje varnosti in zdravja 
pri delu v kemijskih laboratorijih in drugih prostorih, v 

katerih se izvaja laboratorijsko delo, postopki in opravila, ki 
vključujejo uporabo manjših količin nevarnih kemikalij. 



Pregled laboratorija - kako

• Pridobite Kontrolnik za laboratorij,

• oblikujete delovno skupino,

• izvedete pregled laboratorija,

• ugotovite pomanjkljivosti,

• določite ukrepe,

• pridobite sredstva,

• izvedete ukrepe,

• ponovno pregledate laboratorij.



Zaključek

• Varnost v laboratorijih zagotavljamo sami.

• Kemikalije se spremenile ne bodo!

• Vseh nevarnosti kemikalij ne poznamo!

• Nezgode/neželene posledice se dogajajo!

• Uporabniki se moramo naučiti ravnati z nevarnimi 

kemikalijami – postopek dela.

• Na nezgode/neželene posledice moramo biti pripravljeni.



Hvala za pozornost!

barbara.novosel@fkkt.uni-lj.si


