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0. El zmények 

A Grafit 37 Építész iroda Kft. megbízást kapott a SIAD Hungary Kft-t l a 453/2015. (XII.28.) 
Korm. rendelettel kiemelt üggyé nyilvánított ipari telephely – SIAD leveg bontó gyár – 
mint sajátos ipari építmény építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére. 
Ehhez kapcsolódóan a GENERISK Kft. megbízás alapján elkészítette a gyár engedélyezési 
fázisára, a kapott m szaki és veszélyes anyagokra vonatkozó információk alapján, a 
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti Biztonsági Elemzést. 

A Biztonsági Elemzést a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/1068-
8/2017.ált számú határozatában elfogadta és az építési fázisra katasztrófavédelmi 
engedélyt adott a SIAD Hungary Kft. részére.  

Az üzem megépült, az üzemeltetéshez készült biztonsági elemzés elfogadásával, 
katasztrófavédelmi engedélyt kapott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
36000/1253-8/2018. ált. határozattal. 

A SIAD Hungary Kft. leveg bontó gyára mélyh tött cseppfolyós oxigént, nitrogént és az 
argont állít el  leveg l. A gyárban tárolt cseppfolyós oxigén mennyisége az 
engedélyezni  kért  állapotban  meghaladja  a  219/2011  (X.  20.)  Korm.  rendelet  1.  számú  
mellékletében meghatározott 200 tonnát, de a 2000 tonnát nem éri el. A gyár a 219/2011 
(X. 20.) Korm. rendelet szerint alsó küszöbérték  veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemnek min sül. 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36000/217-1/2021.ált. számú 
határozatával a korábban benyújtott és elfogadott biztonsági elemzés aktualizált 
változatának, egységes szerkezetbe foglalt benyújtására kötelezte a SIAD Hungary Kft.-t. 

Jelen dokumentáció a korábbi biztonsági elemzés aktualizált változata, figyelembe véve a 
36000/1253-8/2018.ált. számon kiadott határozat pontjait. 
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1. Súlyos balesetek megel zése 

1.1. Szervezet és személyzet 

A SIAD 1927-ben alakult meg a tulajdonosok által szabadalmaztatott, acetiléntöltéshez 
használt porózus massza gyártására Bergamoban (Olaszország). Az ebben az iparágban 
forradalminak tekinthet  felfedezésre alapított gyár mára Olaszország második 
legnagyobb vállalatcsoportjává fejl dött. A SIAD vállalat csoport f  profilja a m szaki, 
orvosi, laborgázok el állítása, az ehhez szükséges technológiák gépi elemeinek gyártása.  

A SIAD Hungary Kft. alapítására 1994 szén került sor. A folyamatosan növekv  palackos-
gáz igény és ezzel együtt kiváló min ség  termékeik és szolgáltatásaik iránti kereslet 
növekedése 1999-ben tölt üzem létesítését eredményezték Miskolcon. Tölt üzemben 
ipari-, élelmiszeripari-, orvosi és laborgázokat palackoznak. A palackozott gázokon kívül a 
cseppfolyós  gázok  teljes  skáláját  biztosítják.  A  cseppfolyós  gáz  szolgáltatás  telepített  
tartályban és mobil tartályos ellátásban áll rendelkezésére. 

SIAD vállaltcsoport közép európai térnyerésének eredményeként a tárgyi beruházás során 
megvalósult gyárhoz hasonló gyárat létesített korábban Csehországban, Szlovéniában, 
illetve folyamatban van egy Horvátországi gyár építése is  

SIAD Hungary Kft. 3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 telken leveg bontó gyárat 
létesített. Az új üzemben el állított termékek a mélyh tött cseppfolyós oxigén, nitrogén 
és az argon. A gyár számít a közelben lév  Apollo Tyres gumigyár ellátására, ugyanakkor 
ez a gyár fogja el állítani a SIAD többi magyarországi ügyfele által igényelt leveg gázokat 
is, amelyeket a társaság Csehországi gyárából szállít Magyarországra. 

 

A társaság alapadatai: 

Név:    SIAD Hungary Kft. 

Tulajdonos:  SIAD 

Székhely:  3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 38. 

Telephely:  3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 

Adószám:  10968927-2-05 

Cégjegyzék szám: 05-09-009144 

Képvisel :   Pékó Zoltán 

Központi telefon: +36 46 501-130 

Központi telefax:  +36 46 411-681 
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A SIAD Hungary Kft., 3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 alatt létesült gyára a 
cseppfolyós oxigén tervezett jelenlév  mennyisége miatt alsó küszöbérték  veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemnek min sül. Az üzem fizikai veszély azonosítási száma 
meghaladja "1" értéket, ugyanakkor a fels  küszöbértéket egyik azonosítási szám sem 
közelíti meg.  

A gyár a technológia automatizáltságának köszönhet en minimális, 5 f s munkavállalói 
létszámmal fog üzemelni, akik 2 m szakban látják el a tevékenységüket. Éjszakai m szak 
nincs, csak a telephely rzését ellátó vagyonvédelmi szolgálat dolgozói látják el 
tevékenységüket.  

Rajtuk kívül a telephelyen az el állított gázok szállítását végz  tartálykocsik sof rjei 
tartózkodnak. A termeléshez tartozó tevékenységet k nem végeznek. 

 

1.2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása 

A SIAD Hungary Kft. jelen biztonsági elemzés keretében elvégzett kockázatelemzés során 
meghatározta azokat a tényez ket, amelyek a Gyöngyöshalász külterületén lév  gyár 
biztonságára hatással lehetnek. A kockázatok értékelése során valamennyi kockázati 
tényez nél a tényez  összes, gyakorlatban lehetséges hatása vagy következménye 
meghatározásra került.  

Az üzem egészére kiterjed  elemzés eredménye alapján kerültek meghatározásra azon – 
súlyos baleseti szempontból meghatározó – tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó 
létesítmények, amelyekre a további részletes elemzések vonatkoznak. 

A súlyos balesetek lehet ségeinek felmérésére alkalmazott módszer jelen biztonsági 
elemzés 7. fejezetében kerül b vebben bemutatásra. 

 

1.3. Üzemvezetés 

A súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a SIAD Hungary Kft. vezetése és 
minden leend  alkalmazottja tisztában van a társaság által folytatott tevékenység és a 
tárolt anyagok veszélyességével. 

A SIAD Hungary Kft. ügyvezet je és a gyöngyöshalászi üzem vezet je kiemelt feladatává 
teszi a biztonsági feltételek figyelemmel követését, a szükséges intézkedések 
meghozatalát, a célkit zések eléréséhez indokolt er források biztosítását. 

A Társaság a meglév  veszélyforrásokat folyamatosan feltárja, azok kockázatát elemzi, 
értékeli, és figyelembe veszi a megel  és módosító tevékenységek meghatározásánál, 
tervezésénél és végrehajtásánál. A fejlesztések és módosítások során a veszélyforrások 
csökkentésére, a biztonság növelésére törekszik. 
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A SIAD Hungary Kft. a súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos irányítási és szervezési 
feladatokat központilag látja el. Jelen terv szerint ugyan ez a szervezeti egység látja el 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet veszélyes ipari védelmi ügyintéz i feladatokat is.  

 

1.4. Változások kezelése 

A kockázati szintek meghatározása elemenként, területenként történik. A kockázati 
tényez k kimutatásai és értékelései minden olyan esetben felhasználásra kerülnek, 
amikor azok befolyásolására lehet ségek adódhatnak, vagy azokkal kapcsolatban 
feladatok jelennek meg. Az ilyen esetek körébe tartoznak különösen: 

 az üzemeltetés különböz  fázisai, mint az egységek indítása, leállítása, a 
normálistól eltér  üzemelési módok, 

 a karbantartási, felújítási tervek készítése és a megvalósítás folyamata, 

 a m szaki, technológiai fejlesztések, módosítások tervezése és a megvalósítás 
folyamata, stb., 

 a biztonsági célok és el irányzatok meghatározása, 

 a biztonsági programok kidolgozása, 

 a biztonsági politika meghatározása, 

 az id szakos ellen rzések és a biztonsági teljesítmény értékelése, 

 a véd eszközök és rendszerek kiválasztása (egyéni, kollektív), 

 az érdekelt vagy érintett felek részére szóló tájékoztatás. 

Az elhatározott változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan felülvizsgálatra 
kerülnek és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra.  

A biztonsági elemzést soron kívül felülvizsgálják, amennyiben: 

 az üzem területén olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát 
növel  vagy a védelmi rendszert érint  hatása van, 

 a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a 
szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére, 

 a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb 
módszerek erre okot adnak. 

 Baleset, kvázi baleset történik a gyár területén. 

A változások kezelése az ügyvezetés felel sségébe tartozik. Az ügyvezet  
kezdeményez ként lép fel az alábbi területeken: 

 a biztonsági célok és el irányzatok meghatározása, 

 a biztonsági programok kidolgozása, változása, 

 a biztonsági politika meghatározása, változása, 
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 az id szakos ellen rzések és a biztonsági teljesítmény értékelése, 

 a véd eszközök és rendszerek kiválasztása (egyéni, kollektív), 

 jogszabályi környezet változása miatt a megváltozott környezetre való felkészülés 
esetén. 

Az üzemvezetés kezdeményez ként lép fel az alábbi esetekben: 

 a karbantartási, felújítási tervek készítése és a megvalósítás folyamata, 

 a m szaki, technológiai fejlesztések, módosítások tervezése és a megvalósítás 
folyamata, stb., 

 

1.5. Védelmi tervezés 

A veszélyek következményeinek mérséklésére a SIAD Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelel  bels  védelmi tervet készített, amely jelen 
biztonsági elemzés mellékletét képezi. 

A védekezésért felel s személyek felkészültségét a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi 
üzemének üzemvezet je rendszeresen ellen rzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot 
tartanak, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védekezésért felel s 
személyek egy részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben 
megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos 
hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet 
intézkedéseit érint  rendelkezéseit a társaság vezetése azonnal foganatosítja. 

A bels  védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, 
továbbá a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén valósul meg. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a 
bels  védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal végrehajtja. 

A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, üzemzavarok okai minden esetben részletes 
kivizsgálásra kerülnek. A SIAD Hungary Kft. egy esetleges ilyen eseményb l fakadó 
tapasztalatok alapján megel  intézkedéseket hoz az ismételt el fordulás és a hasonló 
okokra visszavezethet  más balesetek elkerülése érdekében, illetve amennyiben azok 
bekövetkeznek, a következmények minimalizálására. Az ilyen események után minden 
esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó mentési-, reagálási-, 
kárelhárítási és megel zési tervek és szabályok. 
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása 

2.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetére vonatkozó 
elemzés elveinek és terjedelmének bemutatása 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárának biztonsági elemzésében elvégzend  
elemzési eljárás elvei és szerkezete kapcsán a 2011. évi CXXVIII. törvény, a 2012/18/EU 
irányelv és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által megfogalmazott követelményeket 
tartja szem el tt. 

Ennek érdekében a t le elvárható körültekintéssel és gondossággal értékeli a 
környezetében más veszélyes létesítményt üzemeltet k esetleges súlyos baleseti 
eseménysorai által veszélyeztetett területeket (lásd: 2.2.4, 2.3 fejezet). 

Ezzel párhuzamosan a SIAD Hungary Kft. összes érintett létesítményére kiterjed  
adatgy jtést, az adatok célzott szempontok szerinti rendszerezését, értékelését valósítja 
meg. Ezt követ en elfogadott eljárás keretében kiválasztja a súlyos baleseti szempontból 
veszélyes üzemrészeit. A kiválasztott üzemrészek esetében olyan részletességgel elemezi, 
majd dokumentálja az alkalmazott technológiát, hogy az alkalmas legyen valamennyi 
üzemhatáron túl terjed  hatás bekövetkezéséhez szükséges és elégséges összes feltétel 
feltárására. Ezen feltételek ismeretében bemutatja azon eseménysorokat, ún. 
szcenáriókat, amelyek ingatlanhatáron túl terjed  nem kívánt hatással járnak. 
Nemzetközileg elfogadott elemzési módszerrel meghatározza az egyes szcenáriók 
bekövetkezési gyakoriságát. Következményelemzés keretében elvégezi a kiválasztott 
veszélyes üzemekben kijelölt szcenáriók bekövetkezésének következményeit. Ezt 
követ en a következmények ismeretében meghatározza a veszélyes üzemben folytatott 
tevékenység egyéni, majd társadalmi kockázatát. A kockázat ismeretében értékeli a 
veszélyeztetést. A következmények ismeretében megalapozott védelmi tervezést valósít 
meg. 

 

2.2. Az üzem környezetének településrendezési elemei 

A SIAD Hungary Kft. üzeme Gyöngyöshalász településének DK-i oldalán található, egyéb 
ipari gazdasági terület besorolású övezetben. 

A SIAD Hungary Kft. gyárának helyt adó telek helyrajzi száma 0107/18. Az üzemet É-i 
oldalról kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület határolja, K-i oldalról az üzem 
általános mez gazdasági besorolású területtel szomszédos, D- i oldala pedig az Apollo 
Tyres Kft. gumiabroncs gyártó üzemmel határos. 

A SIAD Hungary Kft. üzemének Ny-i oldalától mérve megközelít leg 241 m távolságra 
folyik a Küls - Mérges patak. A Küls - Mérges pataktól Ny-ra általános mez gazdasági 
területek találhatóak.  
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A településrendezési elemek bemutatását a biztonsági elemzés készítésekor hatályos 
Gyöngyöshalász Község, M3 autópálya délre es  területének Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló rendelet alapján végeztük (Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képvisel - 
testületének 12/2019 (VIII.30.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi 
Építési Szabályzatáról) 

A SIAD Hungary Kft. gyárának környezetében nem találhatóak lakó övezetek. Az üzemhez 
a legközelebbi lakóhely 2,40 km távolságra helyezkedik el, mely az üzem 
katasztrófavédelmi hatásterületén kívül esik. 

 
SIAD Hungary Kft. környezetének településrendezési elemei 

 

A térképen narancssárga színnel jelöltük a SIAD Hungary Kft. gyárának területét. A 
térképen külön színnel nem jelölt területek általános és kertes besorolású mez gazdasági 
területek, illetve egyéb ipari gazdasági besorolás alá es  területek. 

A beépített telek jellemz i: 

A besorolás:    Gipe-1- egyéb ipari gazdasági terület  
A minimális telekterület:  10.000 m2 
A maximális beépíthet ség:  50 % 
A beépítés:    szabadon álló  
A minimális zöldfelület  25% 
A megengedett építménymagasság:  21 m 



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 16/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

 

2.2.1. A lakosság által leginkább látogatott helyek 

A SIAD Hungary Kft. gyárának közvetlen környezetében tömegtartózkodási létesítmény, 
lakossági célú intézmény, úm. iskolák, sportlétesítmények, hivatalok nem találhatóak.  

Az üzem tágabb környezetének lakosság által leginkább látogatott, illetve tömegvonzásra 
alkalmas létesítményeit, valamint a gyártól mért távolságukat az alábbi táblázatban 
soroltuk fel. Gyöngyöshalász település a gyártól ÉK-i irányban helyezkedik el. 

1. sz. táblázat 

No. Intézmény neve Intézmény címe 
Intézmény távolsága a 

SIAD Hungary Kft. 
üzemét l 

1 Gyöngyöshalászi Sportpálya 
3212 Gyöngyöshalász,  

Kossuth Lajos út 
2,42 km 

2 Sport Büfé 
3212 Gyöngyöshalász,  

Kossuth Lajos út 
2,59 km 

3 Gyöngyöshalászi Hegyközség 
3212 Gyöngyöshalász,  

 út 11. 
2,97 km  

4 172.sz. Coop élelmiszerbolt 
3212 Gyöngyöshalász,  

Kossuth Lajos út 
2,93 km 

5 Szent Anna templom 
3212 Gyöngyöshalász,  

 utca 
3,3 km  

6 
Gyöngyöshalászi Községi 

Közkönyvtár 
3212 Gyöngyöshalász,  

 út 11 
2,91 km 

7 
Gyöngyöshalászi Általános 

vel dési Központ Óvoda és 
Konyha 

3212 Gyöngyöshalász,  

 út 15 
3,0 km 

8 
Széchenyi István Általános 

Iskola 
3212 Gyöngyöshalász  

Széchenyi István út 
3,09 km 

9 Coop Élelmiszerbolt 
3212 Gyöngyöshalász  

Árpád út 
3,15 km  

10 Polgármesteri Hivatal 
3212 Gyöngyöshalász  

 út 49 
3,18 km  

 

2.2.2. Különleges természeti értékek 

A SIAD Hungary Kft. 3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 teleken létesült gyárának 
területén és annak közvetlen környezetében sincs védelem alatt álló természetvédelmi 
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terület. A telephelyhez legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek több 
mint 3000 m távolságban találhatók. Ezek elhelyezkedése az alábbi térképen tekinthet  
meg: 

 

 
Természetvédelmi oltalom alatt álló területek a vizsgált terület közelében 

 

A telephelyhez legközelebb es  él víz a Küls –Mérges-patak, amely az ipar területet 
nyugati irányból határolja. 

A legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek É-i irányban a Gyöngyösi Sár-
hegy (HUBN20046) 2800 m távolságra, illetve D-i irányban a Hevesi-sík (HUBN10004) 
4500 m távolságra található NATURA 2000 területek. 

A SIAD Hungary Kft. üzemében jelenlév  veszélyes anyagok között környezetkárosító 
tulajdonsággal rendelkez  anyagok is jelen vannak. Ilyen esetben kötelez en vizsgáljuk a 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjában foglalt feltételek 
teljesülését. A vizsgálatra a BE 6. fejezetében kerül sor.  

 

2.2.3. Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek 

A SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász külterületén lév  leveg bontó gyára egy esetlegesen 
bekövetkez  súlyos ipari baleset – annak súlyától és helyt l függ en – a gyár üzemelési 
képességének elvesztését okozhatja.  
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A telek területének közelében minden szükséges közm  elérhet , úgymint ivóvíz, földgáz, 
szennyvíz. A gyár nagy villamos energia fogyasztónak min sül.  

 

2.2.4. Út infrastruktúra 

A gyárnak helyt adó telek Gyöngyöshalász közigazgatási területén, külterületen 
helyezkedik el, Gyöngyöshalásztól dél-keletre, Gyöngyöst l délre található. Az ipar terület 
É-on az M3-as autópályával határos (távolság kb. 750 m), keleten a 3210. sz. összeköt  út 
határolja. A D-i és Ny-i irányokban általános mez gazdasági területek találhatóak. 

Az M3 autópálya érintett szakaszán a 72+850 km szelvénynél található, 3134. sz. 
forgalomszámlálási állomás 2019-ben mért forgalmi adatok alapján a járm forgalom 
38313 járm /nap.  

A 3210. sz. Gyöngyös–Adács közötti összeköt  út 3+100 km-nél található, 6824. sz. 
forgalomszámláló állomás 2019-ben mért, felszorzott adatai alapján a forgalom 1071 
járm /nap. 

 
Út infrastruktúra a Gyöngyöshalász külterületén 

A Vámosgyörk–Gyöngyös-vasútvonal, a MÁV 85-ös számú, 13 km hosszú, villamosított 
egyvágányú vonala kb. 800 m távolságra található Ny-i irányban. 
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Vasút hálózat Gyöngyöshalász környezetében 

 

2.2.5. Szomszédos gazdálkodó szervezetek, telephelyen tevékenyked  küls s 
társaságok 

A SIAD Hungary Kft. a leveg bontó gyára 3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 teleken 
található.  A  leveg bontó  gyárat  egy  út  választja  el  az  Apollo  Tyres  (Hungary)  Kft.  2017  
áprilisában átadott gyárától.  

2. sz. táblázat 

 Cégnév Tevékenység Cím Telefon Létszám 

1. 
Apollo Tyres (Hungary) 

Kft. 
Gumiabroncsgyártás 

3212 
Gyöngyöshalász, 

hrsz. 0106 
+36 37 886 501 952 f  
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A tervezési terület környezetében található gazdálkodó szervezetek elhelyezkedése 

 

A biztonsági elemzés keretében kifejezetten a legközelebbi, a társadalmi kockázat 
számítás szempontjából lényeges adatokat adtuk meg.  

 

2.3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen kívül más által végzett veszélyes 
tevékenységek hatásainak figyelembevétele 

Apollo Tyres (Hungary) Kft. jelen biztonsági elemzés elkészítésének id pontjában 
küszöbérték alatti üzemként rendelkezik katasztrófavédelmi engedéllyel. Az Apollo Tyres 
(Hungary) Kft. és a SIAD Hungary Kft. gyárainak telekhatártól mért távolsága kb. 20 m. (A 
két ingatlant egy út ingatlan válassza el egymástól). Apollo Tyres (Hungary) Kft. gyára a 
gumigyártáshoz szükséges egyes alapanyagok ökotoxikus tulajdonsága miatt min sül 
küszöbérték alatti üzemnek. A rendelkezésünkre álló információ szerint elképzelhet  a 
jöv ben a SEVESO E1 és SEVESO E2 besorolású anyagok mennyisége meg fogja haladni az 
alsó küszöbértéket.  

A Gyöngyös Ipari  Park É-i  részén található Stanley Electric Hungary Kft. 3200, Gyöngyös 
Gábor  Dénes  u.  1.  A  társaság  autó  és  motorkerékpár  lámpákat  gyárt.  Az  OKF  elérhet  
veszélyes  és  küszöbérték  alatti  üzemeket  tartalmazó  nyilvántartásában  a  219/2011.  (X.  
20.) Korm. rendelet szerinti küszöbérték alatti üzemként szerepel. A nevezett üzem 3400 
m távolságban van a leveg bontó gyártól. A SIAD Hungary Kft leveg bontó gyára 
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katasztrófa hatást a Stanley Electric Hungary Kft. telephelyére nem gyakorol, a Stanley 
Electric  Hungary  Kft.  sem  gyakorol  katasztrófahatást  a  SIAD  Hungary  Kft.  leveg  bontó  
gyárára. 

 

2.4. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetének 
bemutatása 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetével kapcsolatban, a terület 
meteorológiai, legfontosabb geológiai, hidrológiai és hidrográfiai jellemz i az alábbiak. 

A vizsgált terület a Gyöngyös-sík kistáj É-i részén fekszik.  

 

2.4.1. Meteorológiai és a technológia meteorológiai viszonyoknak való kitettsége 

mérséklet 

A kistáj mérsékelten meleg-száraz éghajlatú. Az éves középh mérséklet 10,0 °C, a déli 
részeken ennél nem sokkal magasabb 10,2°C. Ez a vegetációs id szakban 17 - 17,2 °C is 
lehet. Az évi max. h mérséklet átlag 34°C, a min. -16 - -16,5°C. A fagymentes id szak 190-
195 nap hosszúságú. 

 
Maximum h mérsékletek Gyöngyöshalászon (forrás: meteoblue) 

 

Csapadék 

A csapadék éves átlaga 530-540 mm. A 24 órás csapadékmaximum (177 mm) Kompolton 
hullott. A hótakarós napok száma évi 32-35, az átlagos maximális hóvastagság 16-18 cm. 



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 22/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

Az ariditási index 1,30. 

 
Csapadékmennyiség Gyöngyöshalászon (forrás: meteoblue) 

 

Szél 

A Mátra szélárnyékoló hatása miatt f leg nyugatias és keleties szelek dominálnak. A 
szélirányra és a szélnagyságra vonatkozó adatokat a meteoblue.com modellezett és mért 
adatokon alapuló éghajlati adatai alapján közöljük. 

 
Szélrózsa 2020. január-2020 december id szak modellezett szélirány adatok alapján 

Az uralkodó szélirány az Ny-i és K-i. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. 
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Eger mért szélsebesség adatok (Gyöngyöshalász távolság 38 km) (forrás: meteoblue) 

 

 
Magyarország szél általi kitettsége a SIAD Hungary Kft. telephelyének jelölésével  

(a 100 éves visszatérési periódusnak megfelel  maximális szélsebességek) 

forrás:  
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Magyarország szél általi kitettsége Gyöngyöshalász jelölésével 

forrás: http://vmkatig.hu/KEK.pdf 

Magyarországon a szélsebesség várható hatás nagyság közötti összefüggés kifejezésére a 
Beaufort  skála  terjedt  el.  A  12  fokozatú  Beaufort  skála  12.  fokozatát  a  120  km/h  elér  
vagy meghaladó szél jelenti, amely tet ket rombol épületeket károsít. Hazánkban, ha 
nagyon kis gyakorisággal is, de el fordulhatnak 120 km/h-t meghaladó lökésekkel járó 
viharok, továbbá a károk részletezettsége is megkívánja, hogy a Beaufort skálától elér  
értékelést alkalmazzunk.  

 
Szélsebesség és az okozott károk értékelésére használt osztályozási rendszerek 
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A tornádók várható pusztítására használt eredeti Fujita skála Magyarországon releváns 
F0-F3 fokozatai: 

3. sz. táblázat 

Skála Szélsebesség 
(km/h) 

Okozott kár 

F0 65-115 km/h Gyenge 

A kémények led lnek, a faágak letörnek, a gyenge gyökérzet  fák és a közlekedési 
táblák kid lnek. 

F1 116-180 km/h Mérsékelt 

A háztet k felszakadnak, a gépjárm vek felborulnak vagy menet közben 
lesodródnak az útról, a faházak összed lnek. 

F2 181-250 km/h Nagy 

A tet szerkezetek leszakadnak, a gépjárm vek összetörnek, a nagyobb fák kitörnek 
vagy gyökerestül kicsavarodnak, a kisebb tárgyak sodródnak a leveg ben. 

F3 251-330 km/h Er s 

A házak összeroskadnak, a k házak egyik-másik fala kid l, a vonatszerelvények 
felborulnak, minden fa kid l vagy kitörik, a gépjárm vek fölemelkednek és 
métereket mozognak a leveg ben. 

 

Magyarországon lehetséges viharok 99,99% valószín sséggel az F0 és F1 kategóriákba 
eshetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy az építményekben várható kár az építmény 
értékéhez viszonyítva nem haladja meg a 2%-ot. 

Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat mérsékelten szeles területnek min síthetjük. A 
szélsebesség évi átlagai 2-4 m/s között változnak. A legszelesebb id szak a tavasz els  fele 
(március, április hónapok), míg a legkisebb szélsebességek általában sz elején 
tapasztalhatók. 2005-ben az 1,1-2,0 m/s-os (leggyakoribb) sebességek az ötévi átlagnál 
többször, a 2,1-3,0 m/s-os értékek átlag körüli mértékben, a többi szélsebesség átlag 
alatti számban fordultak el . Kevesebbszer mértek tehát 2005-ben 1 m/s-nál gyengébb 
szelet, de a szeles ( 10m/s) és a viharos ( 15 m/s) napok száma is többnyire átlag alatt 
maradt. 

10-2/év várható gyakorisággal Gyöngyöshalász térségében 110-120 km/h er sség  
széllökések várhatóak. A 110-120 km/h er sség  széllökések a veszélyes anyagot 
tartalmazó technológiai elemeket közvetlen módon nem veszélyeztetik. A 110-120 km/h 
er sség  széllökés ugyanakkor az épületek tetejét képes lehet megrongálni, illetve fákat 
kidönteni. Az üzem területén magas fák nincsenek. 

Szélvihar esetén a le nem rögzített tárgyakat a szél esetlegesen felkaphatja, amelyek ilyen 
módon tehetnek kárt a veszélyes anyagot tartalmazó technológiában. Az üzem normál 

ködése során nagy felület  tárgyakat rendszeresen vagy átmeneti jelleggel jellemz en 
nem tárolnak szabadtérben. 
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Szélviharra figyelmeztet  vörös riasztás esetén a gyárvezet  vagy annak távolléte esetén a 
szolgáltban lév  m szakvezet  köteles meggy dni, hogy nincs-e olyan tárgy 
szabadtéren, amely a technológiát veszélyeztetheti. Ilyen esetben haladéktalanul 
intézkedni szükséges az alábbi lehet ségek egyike szerint: 

 A veszélyt jelent  tárgy (eszköz, gép, anyag stb.) zárt térbe szállítása. 
 A veszélyt jelent  tárgy technológiát nem veszélyeztet  helyre történ  

áthelyezésér l. 
 A veszélyt jelent  tárgy talajhoz rögzítésér l, és vagy támadási felületének 

csökkentésér l (eldöntés, elfektetés stb.). 
 Amennyiben a tárgy a telephelyen munkát végz  vállalkozó tulajdona és  

rendelkezik eszközzel, vagy jogosultsággal annak mozgatásához, úgy 
haladéktalanul értesíteni kell az érintett társaságot. 

 

2.4.1.1. Geológia, hidrogeológia és a technológia ezen természeti elemeknek való 
kitettsége 

2.4.1.1.1. Felszíni vizek 

Az üzem területéhez legközelebb es  felszíni vízfolyás a Küls –Mérges-patak, Visznek 
határában ömlik a Gyöngyös-patakba, mely a térség legjelent sebb vízfolyása. 

A Gyöngyös-patak gyöngyösi vízmércéjének adatai az alábbi táblázatban láthatóak. 

4. sz. táblázat 

LKV(1) (cm) LNV(2) (cm) KQ(3) (m3/s) KÖQ(4) (m3/s) NQ(5) (m3/s) 

-40 cm 210 cm 0,015 0,12 30 

(1) LKV Legkisebb vízállás 
(2) LNV Legnagyobb vízállás 
(3) KQ kisvízhozam, legkisebb vízhozam a megfigyelés kezdete óta 
(4) KÖQ középvízhozam, valamely többévi id szakon belül a szabályos gyakoriságú vízhozam adatok számtani 
középértéke 
(5) NQ nagyvízhozam, valamely meghatározott id szakon belül a legnagyobb vízhozam 

 

2.4.1.1.2. Árvíz fenyegetettség  

Az árvíz fenyegetettség értékeléséhez felhasználtuk a BM Országos Vízügyi F igazgatóság 
által közzétett árvíz kockázati térképeket. Magyarország árvíz kockázati térképezésének 
els  üteme 2014 márciusára zárult le. 
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Az ország árvíz fenyegetettségére vonatkozó térképi adatok, amelyek az értékelésünk 
alapját képezték a http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62 
hivatkozás alatt érhet ek el. 

Az árvízkockázatok értékelésér l és kezelésér l szóló 2007/60/EK irányelv el írja 
valamennyi vízgy jt kerületre, hogy azonosításra kerüljenek azon területek, ahol jelent s 
potenciális árvízi kockázat áll fenn, illetve árvíz el fordulása valószín síthet . 

Hazánkban árvízi kockázat három területre bontható, úgymint töltésezetlen vízfolyások 
menti elöntések, árvízvédelmi töltések tönkremenetele, vagy elégtelen méretéb l, 
meghágásból bekövetkez  elöntések, illetve csapadékból, a talajvíz megemelkedéséb l 
származó elöntések okozta kockázat. Az el zetesen elöntéssel fenyegetett területek 
meghatározására lefolytatott program kiterjedt a folyók-, patakok árvizei, illet leg a 
belvízi elöntés veszélyének kitett területekre egyaránt. 

A kockázati térképeket az ország négy részvízgy jt re készítették el, melyek a következ k: 

 Duna rész-vízgy jt , 

 Tisza rész-vízgy jt , 

 Dráva részvízgy jt , 

 Balaton rész-vízgy jt  

A BM Országos Vízügyi F igazgatósága az árvíz kockázati térképeket az irányelv 
el írásainak megfelel en három el fordulási valószín ség  terhelési esetre készítette el: 

 nagy valószín ség  elöntések, 

 közepes valószín ség  elöntések, 

 alacsony valószín ség  elöntések. 

A nagy el fordulási valószín ség  terhelési eseményként a harminc éves gyakoriságú 
(0,033 elöntés/év) árvízi eseményeket értik, mert az ebb l a gyakoriságból adódó 
árvízszint és tartósság már jelent s terhelést ad a védm veknek, illetve a vízfolyás menti 
területeknek, továbbá az emberi élethossz alatt érezhet en kifejti hatását. 

A közepes el fordulási valószín ség  terhelési esetként a 100 éves gyakoriságú (0,01 
elöntés/év) árvízi eseményt értik, mert a Magyarországon az árvízi létesítmények 
tervezésénél jelenleg az ilyen gyakoriságú árvizeknek való megfelelés a jogszabályi el írás. 

Az alacsony el fordulási valószín ség  terhelési esetként az 1000 éves gyakoriságú  
(1×10-3 elöntés/év) árvízi eseményt értik, mert Magyarország domborzati adottságai miatt 
az ország jelent s területe (25%), továbbá a településszerkezete miatt jelent s lakossága 
van kitéve az árvízi veszélyeztetettségnek. Ez a valószín ségi érték választás lehet séget 
teremt arra is, hogy a klímaváltozás jelenleg még nem kell en ismert jöv beni hatásai 
bizonytalansága is reálisan kezelhet  legyen a várható esemény bekövetkezésével. 

Az árvíz kockázati térkép zónáin kívüli területek nem árvízveszélyes területek. 
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Magyarország árvíz kockázati térképe, alacsony elöntési gyakoriságú területek (1x10-3 elöntés/év) és a 

várható elöntési mélységek a SIAD Hungary Kft. helyének feltüntetésével 

Forrás: www.vizugy.hu 

 
Magyarország árvíz kockázati térképe, közepes elöntési gyakoriságú területek (1x10-2  elöntés/év) és a 

várható elöntési mélységek a SIAD Hungary Kft helyének feltüntetésével 

Forrás: www.vizugy.hu 
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Magyarország árvíz kockázati térképe, nagy elöntési gyakoriságú területek (0,033/év) és a várható 

elöntési mélységek a SIAD Hungary Kft. helyének feltüntetésével 

Forrás: www.vizugy.hu 

 
Árvíz által veszélyeztetett területek a SIAD Hungary Kft. telephelyének közelében 1000 éves gyakoriságra. 

Forrás: www.geoportal.vizugy.hu/elontes/ 
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A SIAD Hungary Kft. közelében húzódó Küls -Mérges Patak által jelentett árvíz fenyegetettség térképe. A 

telephely kockázati zónán kívül helyezkedik el. 

Forrás: www.vizugy.hu 

 A gyár nem fekszik árvíz által fenyegetett területen. 
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2.4.1.1.3. Felszín alatti vizek 

 

Magyarország belvízi veszélyeztetettségének térképe a SIAD Hungary Kft. helyének feltüntetésével 

forrás: http://www.vizugy.hu 

 
SIAD Hungary Kft. telephelyének belvízi veszélyeztetettsége, Heves Megye módosított területrendezési 

terve alapján 

A módosított 12/2005. (IV.29.) HMÖ rendelet szerint, a SIAD Hungary Kft. telephelye 
belvíz által veszélyeztetett területen helyezkedik el. 
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Azonnali intézkedést kívánó - belvíz általi - elöntési veszélyhelyzet áll fenn abban az 
esetben, ha az alábbi lehet ségek valamelyike fennáll: 

 

 A telephely úttal vagy közm vekkel, vagy épületekkel fedett részén tényleges 
belízi elöntés jelenik meg 

vagy  

 A telephelyen a talajvíz mértékadó szintje -10 cm fölé emelkedik, vagy a közm  
alagutakba közm veket veszélyeztet  vízbetörés történik 

vagy  

 Katasztrófavédelem belvíz miatti védekezésre kéri az üzemet 

 

Belvíz általi elöntési veszélyhelyzetben 

A leveg bontási tevékenység nem végezhet , azonban a már el állított cseppfolyósított 
termékek tárolhatóak a termék tartályokba. üzemvezet i mérlegelés alapján termék 
kiadása a termék tartályokból a nevezett id szakban nem tilos  

Minden küldeménydarabos vegyszert (vízkezel  szert) úgy kell elhelyezni, szükség esetén 
átrakodni, hogy a küldeménydarabok belvízzel közvetlenül - még az elöntési helyzet 
reálisan várható súlyosbodását feltételezve se - ne érintkezhessenek.  

 

2.4.1.1.4. Földrengés kockázat 

Er s földrengés keletkezésekor több olyan jelenség is bekövetkezhet, amely károkat 
okozhat az épület szerkezetekben, talajba fektetett vonalas létesítményekben. Ilyen 
hatások a talajrezgés, elvet dés a felszínen, különféle talajromlás (ground failure). A 
földrengés kutatók megállapítása szerint az épületkárok dönt  többségét a földrengés 
által keltett rengéshullámok okozta talajrezgés okozza. A földrengés kockázat 
számításánál els sorban a talajrezgés mértékével kell foglalkozni. 

A földrengéskockázat (seismic hazard) egy megadott mérték  talajmozgás 
bekövetkezésének valószín sége a vizsgált helyszínen valamely id tartam (50, 100, 
10 000, stb. év) alatt. Ett l meg kell különböztetni földrengés-veszélyeztetettség (seismic 
risk)  fogalmát,  amelybe  a  földrengéskockázaton  kívül  bele  tartozik  még  az  épületek,  

szaki létesítmények sérülékenysége és értéke is. Vagyis azonos földrengéskockázat 
mellett nagyobb lesz a földrengés-veszélyeztetettség, ha a vizsgált területen 
sérülékenyebb és/vagy nagyobb érték  létesítmények vannak. 
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A súlyos káresemény elhárítási terv készítése során meghatározott energiájú (és ezáltal 
romboló képesség ) földrengések adott területen való el fordulási gyakoriságát 
értékeljük. 

A földrengéskockázat meghatározására kétféle eljárás ismeretes: a determinisztikus és a 
valószín ségi módszer. Hazánkban széles körben a valószín ségi módszer terjedt el és ez 
a módszer egyben jobban össze is egyeztethet  az általános elemzési elvekkel.  

Magyarország a szeizmikusan közepesen aktív területekhez sorolható. A földrengés 
er ssége és várható gyakorisága között az alábbi összefüggés teremt kapcsolatot. 

bMaNlog  

Ahol M a földrengés energiája (magnitúdó), N azon rengések száma, amelyek mérete 
legalább M, a és b a területre jellemz  állandók. Az a és b értékeken kívül minden 
forrászónára meg kell határozni a legnagyobb várható földrengés méretét is. A 
legnagyobb várható földrengés méret általában a történelmi szeizmicitás adatokon 
alapul, valamint a területen el forduló vet k hossza alapján becsülhet . 

A vizsgálat következ  lépése a csillapodási összefüggések meghatározása. Csillapodási 
összefüggés megadja azt a legnagyobb talajelmozdulást (sebességet, vagy gyorsulást), 
amely egy adott távolságban kipattant adott magnitúdójú földrengés következménye. 
Voltaképpen a tényleges kár els sorban az okozott talajelmozdulástól függ. 

A földrengés során felszabaduló energia, az epicentrum mélysége és a talajelmozdulás 
vagy gyorsulás közötti kapcsolatot empirikus, illetve fél empirikus összefüggések 
segítségével lehet megteremteni.  

A valószín ségi földrengés kockázat vizsgálat végeredménye egy összefüggés a helyszínen 
valamely jöv beli földrengés által okozott talajmozgás nagysága és ennek el fordulási 
valószín sége között. 

A felszínen bekövetkez  károsító hatás legelterjedtebb kifejez  eszköze a legnagyobb 
talajgyorsulás (PGA – Peak Ground Acceleration). A földrengéskockázat kifejezhet  egy 
megadott érték  talajgyorsulás el fordulásának várható gyakoriságaként. 

Az Európai Unió országaiban egységes földrengés szabvány (Eurocode 8) van érvényben, 
mely részletesen meghatározza a földrengés biztos tervezés módszereit különböz  
építmények esetében.  

A szabvány értelmében minden építményt úgy kell tervezni, hogy az élettartama 
(általában 50 év) alatt 10% valószín séggel el forduló földrengést komolyabb szerkezeti 
károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. Az egyes országok eltér  földrengéses viszonyai 
miatt minden ország saját Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zónákat, a 
tervezéshez szükséges alapadatokat  Magyarország szeizmikus zónatérképe. Földrengések 
következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási valószín séggel, az alapk zeten várható 
vízszintes gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben. 
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Magyarország szeizmikus zónatérképe 50 év alatt 10%-os meghaladási valószín ségekre (p = 0,0021/év) 

Forrás: www.georisk.hu 

 

Az Eurocode 8 általános követelményt támaszt az építmények földrengés állóságával 
szemben. Egyes speciális létesítményeket a dominóhatás lehet sége miatt lényegesen 
ellenállóbbra méreteznek. 

Például a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tároló telepítéséhez 
és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekr l szóló 33/2013. (VI. 
21.) NFM rendelet 600 év id szakot ír el  a szeizmikus folyamatok prognosztizálására. 

Magyarország terület 5 földrengési zónára osztható ezen zónákban 50 évre vetített 10%-
os meghaladású legnagyobb talajgyorsulás 0,08-0,15g között várható.  

A Módosított Mercalli földrengés intenzitási skála tizenkét fokozatot különít el a hatások 
szerint: 

1. Nem érezhet , még a legkedvez bb körülmények között sem. 

2. A rezgést csak egy-egy, els sorban fekv  ember érzi, különösen magas épületek 
fels bb emeletein. 

3. A rezgés gyenge, néhány ember érzi, f leg épületen belül. A fekv  emberek 
lengést vagy gyenge remegést éreznek. 

4. A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember 
felébred. A rezgés mértéke nem ijeszt . Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, 
felfüggesztett tárgyak lengenek. 



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 35/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

5. A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó 
ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a 
felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A 
rezgés  er s.  Felül  nehéz  tárgyak  felborulnak.  Ajtók,  ablakok  kinyílnak  vagy  
bezáródnak. 

6. Kisebb károkat okozó Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. 
Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. 
Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb 
kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak. 

7. A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a 
polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: 
kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények led lnek. 

8. A házaknak egy negyedrésze súlyos kárt szenved. Egyesek összeomlanak, sok 
lakhatatlanná válik. A lakóházak kéményei beomlanak, gyárkémények 
összed lnek, emlékm vek, szobrok leomlanak, elmozdulnak. A nedves földb l 
iszapos víz nyomódik ki. Az autóvezetést nagymértékben akadályozza. 

9. A lakóházak fele súlyosan megsérül. Viszonylag sok összeomlik, a legtöbb 
lakhatatlanná válik. A földben repedések keletkeznek, az elásott távvezetékek 
elszakadnak. 

10. Az épületek 3 részében súlyos sérülések keletkeznek. A legtöbb összeomlik. A jól 
megépített házak is súlyos sérüléseket szenvednek. Tekintélyes földcsuszamlások 
lépnek fel, a földben hatalmas repedések keletkeznek. 

11. Katasztrofális hatású. Minden k épület összeomlik, a hidak leszakadnak, a 
távvezetékek használhatatlanná válnak, a sínek meggörbülnek. 

12. Teljesen katasztrofális hatású. Minden emberi létesítmény tönkremegy. A 
rengéshullámok a felszínen is láthatók lesznek, egyes tárgyak a földr l a leveg be 
dobódnak fel. 

Az alábbi táblázatban a módosított Mercalli intenzitás és a PGA közötti (tájékoztató 
jelleg ) összefüggés látható. 

 
MMI – PGA közötti összefüggés 
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Magyarországon az 50 éves el fordulási gyakoriságra vonatkozó 10%-os meghaladáshoz 
tartozó értékek MMI skála szerinti VI. osztályba sorolandó eseménynek min sülnek, ami 
még az épületszerkezetekben elhanyagolható, illetve kis mérték  károkat jelent.  

Magyarországon jóval kisebb gyakorisággal ugyan, de el fordulhatnak MMI skálán 
kifejezve súlyosabb VII- IX er sség  földrengések is. A biztonsági elemzés elkészítése 
során az épületek részleges, illetve teljes összeomlását okozni képes er sség  földrengés 
várható gyakoriságát keressük. 

 
Földrengés gyakoriság és földrengés során felszabaduló energia közötti összefüggés a Kárpát-

medencében 

LogN = 5,267 -1,044M 

A fenti aggregált érték ugyanakkor nem alkalmas az ország területén meglév  eltér  
aktivitású terület közötti differenciálására. 

A biztonsági elemzés összeállítása során egy olyan leegyszer sített módszer 
alkalmazására törekedtünk, ami a földrajzi hely szerint képes ugyan differenciáltan 
becsülhet vé tenni a várhatóan súlyos következménnyel járó földrengési gyakoriságot, 
mindazonáltal a modell nem állít a biztonsági elemzés elkészítése során nehezen 
teljesíthet  adatigényt. 

A  biztonsági  elemzés  összeállítása  során  MMI  index  szerinti  8-as  és  10  er sség  
földrengés gyakoriságot értékeljük, ami felszabaduló energia tekintetében 
hozzávet legesen 6 és 7 magnitúdós földrengésnek felel meg. A földrengés által okozott 
kárt befolyásolja az hipocentrum mélysége és a terület talaj szerkezete, amely módosító 
hatású szempontokat az eredeti célkit zés megtartása érdekében BE-ben nincs mód 
értékelni. 

A Kárpát-medence területén 6 magnitúdójú földrengés várható gyakorisága 0,1/év 7-es 
magnitúdójú földrengés várható gyakorisága 9,1×10-3/év. A Kárpát-medence területe 
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330 000 km2 Ha azt felételezzük, hogy a rengés epicentrumától mérve 5 km sugarú zónán 
kívül (~79 km2) a rengés energiája már 1 magnitúdót csökken, akkor 

 M = 6 energiájú rengés Kárpát-medence egy adott pontján vehet  átlagos 
gyakorisága 2,4 × 10-5/év 

 M = 7 energiájú rengés Kárpát-medence egy adott pontján vehet  átlagos 
gyakorisága 2,2 × 10-6/év 

Magyarországon az 50 éves id szakra vetített 10%-os meghaladásra kifejezett 
alapk zetben várható legnagyobb talajgyorsulás értéke alapján az ország területe 5 
zónára osztható. 

5. sz. táblázat 

PGA (g) Terület 

0,15 4,19% 

0,14 10,49% 

0,12 28,38% 

0,10 48,33% 

0,08 8,60% 

 

Magyarországon az átlagos PGA érték 0,11g 

6. sz. táblázat 

Zóna 
Becsült földrengés gyakoriság 

M = 6 M =7 

5 3,27E-05 2,99E-06 

4 3,05E-05 2,79E-06 

3 2,61E-05 2,39E-06 

2 2,18E-05 2,00E-06 

1 1,74E-05 1,60E-06 

 

A módszer becsl  jelleg , a biztonsági dokumentációkban való felhasználási célból 
készült. Gyöngyöshalász a 3. zónában található település, M = 6 energiájú földrengés 
várható gyakorisága 2,61 × 10-5/év. M = 7 energiájú földrengés várható gyakorisága 2,39 × 
10-6/év. 

Földrengés esetén: 

 További kármentesít  intézkedést akkor szabad meghozni, ha a beavatkozók 
személyi biztonsága garantálható. 
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2.4.2. Geográfiai jellemz k 

A vizsgált terület a Gyöngyösi-sík kistáj északi részén található. A kistáj területe 645 km2. 
Az üzem területe, illetve annak közvetlen környezete szinte teljesen sík. A kistáj 93 és 135 
méter közötti tszf-i magasságú teraszos hordalékkúpsíkság, a felszín sík. A telephelyen 
vagy annak közvetlen környezetében védett tájképi, kulturális örökségi elem nem 
található.  

 

2.4.3. Geológiai jellemz k 

Az újpaleozoos és mezozoos képz dményekb l álló alaphegységen a felszín közelében 
több száz méter vastag fels pannóniai üledékek találhatóak. Ezekre jelent s vastagságú, 
kaviccsal, durva homokkal jellemezhet  pleisztocén hordalékkúpanyag települt. Infúziós 
lösszel és holocén folyóvízi feltöltésekkel borított. A kavicsösszletek jó vízbázist 
jelentenek. 

 

2.5. Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetb l 
adódó veszélyeztetettsége 

Vizsgáljuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjában foglalt feltételek 
teljesülését. A vizsgálatra a BE 6. fejezetében kerül sor.  
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 

A társaság alapadatai: 

Név:    SIAD Hungary Kft. 

Tulajdonos:  SIAD 

Székhely:  3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 38. 

Telephely:  3212 Gyöngyöshalász HRSZ.: 0107/18 

Adószám:  10968927-2-05 

Cégjegyzék szám: 05-09-009144 

Képvisel :   Pékó Zoltán 

Központi telefon: +36 46 501-130 

Központi telefax:  +36 46 411-681 

 

Az üzem rendeltetése leveg gázok lev l történ  elválasztása. Az elválasztott 
cseppfolyósított gázok el írás szerinti tisztítása, az elválasztott cseppfolyós oxigén, 
nitrogén, argon terméktartályokban történ  tárolása. A tárolt cseppfolyósított 
leveg gázok kiadása közúti tölt  helyeken történik. 

A telephely elhelyezkedését az 01 sz. topográfiai térkép, helyszínrajzát a 03. sz. térkép 
tartalmazza. 

 

 
leveg bontó gyár termék tartályai  

Elválasztó kolonna burkolata 
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Gépház 

 

3.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonság szempontjából fontos 
információi 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben végzett tevékenységek részletes bemutatását 
a tárgyi f  fejezet keretében végezzük. Az üzemben folytatott tevékenység biztonsági 
vonatkozásait és konzekvenciáit a biztonsági elemzés 5., 6. és 7. fejezete tartalmazza. 

 

3.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése 

A  SIAD  Hungary  Kft.  3212  Gyöngyöshalász  hrsz.:  0107/18  alatti  területen  egy  XXXXXXXX  
típusú leveg bontó gyárat épített. Az üzemben el állított termékek: 

 Mélyh tött cseppfolyós nitrogén (LIN) 
 Mélyh tött cseppfolyós argon (LAR) 
 Mélyh tött cseppfolyós oxigén (LOX) 

 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be az üzem kapacitás jellemz it 

 

7. sz. táblázat  

A TÁBLÁZAT NEM RÉSZE A NYILVÁNOS VÁLTOZATNAK! 

Az üzem kapacitás jellemz i a jöv ben elérni tervezett üzemállapotban. 

8. sz. táblázat 

 

A TÁBLÁZAT NEM RÉSZE A NYILVÁNOS VÁLTOZATNAK! 
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3.2.1. A leveg bontó gyár f bb részegységei 

 Légkompresszor, leveg  el  és leveg  el tisztító egység 
 Leveg  elválasztó egység (cold box) 
 A nitrogén gáz komprimálásához szükséges eszközök  
 Cseppfolyós nitrogén tároló és elpárologtató eszközök 
 Cseppfolyós oxigén tároláshoz szükséges készülékek 
 Cseppfolyós argon tárolásához szükséges készülékek 
 víz ellátó rendszer részei 

A f  funkciókat az alábbi f  szerkezeti elemek biztosítják: 

Légkompresszor, leveg  el  és leveg  el tisztító egység f bb szerkezeti elmei: 

 2 db légkompresszor  
 1 db víz/leveg  h cserél  (Közvetlen érintkeztetés  utóh ) 
 1 db h  egység 
 2 db h tött víz szivattyú 
 1 db nitrogén/víz h  torony  
 2 db leveg  el tisztító kolonna  
 1 db regenerációs h cserél  
 1 db porsz   
 1 db atmoszférikus zajcsillapító  

Leveg  elválasztó egység (cold box) f bb szerkezeti elmei: 

 1 db els dleges h cserél  (PHX) integrált cseppfolyósító egységgel, nitrogénes 
túlhevít  (SH) egységgel, oxigén és nitrogén közti h vel 

 1 db leveg  elválasztó kolonna ami 1 db alsó kolonnából (más néven nagynyomású 
kolonnából), 1 db f  kondenzátorból, 1 db fels  kolonna alsó részb l (más néven 
kis nyomású kolonnából) áll. 

 1 db fels  kolonna fels  rész 
 1 db nyers argon kolonna  
 1 db nyers argon kondenzátor  
 1 db szuperstage argon kolonna (alsó rész) 
 1 db szuperstage argon kolonna (fels  rész) 
 2 db LOX továbbító szivattyú (1 db üzemben, 1db tartalék) 
 2 db nyers LOX szivattyú (1 db üzemben, 1db tartalék) 
 2 db LAR szivattyú (1 db üzemben, 1db tartalék)  
 2 db finomított LAR szivattyú (1 db üzemben, 1db tartalék) 
 1 db argon finomító kolonna  
 1 db argon kondenzátor  
 1db argon reboiler  
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 1 db argon szed  edény  
 1 db nitrogén kompresszor (közép nyomású)  
 1 db nitrogén kompresszor (nagynyomású)  
 2 db expanziós turbina (2 db s rít  turbinával és 2 db utóh vel  
 4 db légköri zajcsillapító 
 1 db kondenzátum elpárologtató 

A nitrogén gáz komprimálásához szükséges eszközök: 

 1 db nitrogén kompresszor (közép nyomású)  
 1 db nitrogén kompresszor (nagynyomású)  

Cseppfolyós nitrogén tároló és elpárologtató eszközök: 

 3 db álló hengeres 278 m3-es cseppfolyós nitrogén tartály (ebb l 1 db 
elpárologtatóval szerelve)  

 3 db LIN teherautó tölt  szivattyú  
 2 db LIN kiegészít  szivattyú  
 1 db LIN back up szivattyú (opcionális)  
 2 db back up LIN tartály, melyb l az egyik tartály elpárologtatóval rendelkezik 

(ebb l egy a másodi ütemben tervezett)  
 2 db back up LIN atmoszférikus elpárologtató  
 1 db back up LIN víz elpárologtató  
 1 db m szer gáz puffer tartály elpárologtatóval 
 1 db m szer nitrogén elpárologtató  
 szer nitrogén gáz melegít   

Cseppfolyós oxigén tároláshoz szükséges készülékek: 

 3 db álló hengeres 278 m3-es cseppfolyós oxigén tartály  
 3 db LOX teherautó tölt  szivattyú  

Cseppfolyós argon tárolásához szükséges készülékek: 

 2 db álló hengeres 30 m3-es cseppfolyós argon tartály 
 2 db LAR teherautó tölt  szivattyú  

víz ellátó rendszer részei: 

 2 db h  torony  
 3 db víz keringet  szivattyú 
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3.2.2. A leveg bontó gyár m ködésének leírása  

3.2.2.1. Légkompresszor, leveg  el  és leveg  el tisztító egység folyamatai 

A küls  környezetb l a légkompresszor egység szívja be a leveg t és s ríti össze. A 
kompresszorok a gépházban vannak elhelyezve (helyszínrajzon lásd: 2A hely) 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

 A komprimált leveg  kompresszió miatt megemelkedett h mérsékletét a cs köteges 
kivitel  vízh tés  utóh  h cserél  modul vonja el. A visszah tött leveg t tovább h tik a 
közvetlen érintkeztetés  utóh  (DCA) készülékben. A készüléket az üzemépület Ny-i 
homlokzata el tt kialakított vb alapra van elhelyezve (helyszínrajzon lásd: 3. hely)  

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

A Készülékbe szivattyúzott és porlasztott h vízzel ellenáramban halad a leveg , a 
csere következtében a kilép  leveg  h mérséklet .  

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

A h víz elállításához hasznosítják a cold boxból kilép  száraz hideg alacsony nyomású 
nitrogén egy részét. A felmelegedett h víz egy részét közvetlen érintkeztetés  
modulban el tik. A h cserét követ en a nitrogén a h modul tetején légköri 
nyomáson a légkörbe távozik. Amennyiben a küls  h mérséklet azt szükségessé teszi a 

víz további h tését a h blokkal tovább lehet csökkenti. A blokk által használt 
víz az üzem közös h víz ellátó rendszerér l származik.  

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

Az el tött leveg  ezt követ en a kétágyas el tisztító kolonnára jut. A sz k az 
üzemépület  Ny-i  homlokzata  el tt,  az  erre  a  célra  kialakított  vb  alapon  kapnak  helyet  
(helyszínrajzon lásd: 8A/B hely) 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 
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Az alkalmazott sz  rétegek szerepe a leveg ben lév  vízg z, széndioxid és rövid 
szénláncú szénhidrogének sz  ágyon való megkötése. A leveg sz  az abszorpciós 

ködési elv miatt szakaszos üzemre képes, ezért a rendszer két sz egységet 
tartalmaz. Amíg az egyik sz  m ködésben van, a másikat regenerálják. A sz  
regenerálásához alacsony nyomású, ezért a technológiában máshol nem használható 
nitrogént alkalmaznak. A sz k közötti váltás er re meghatározott üzemelési rend 
szerint történik. Az el tött száraz leveg t egy porsz n vezetik keresztül, a leveg  
áram egy kis részét a porleválasztást követ en elveszik és m szerleveg ként használják az 
üzem pneumatikus m ködtetés  eszközeinél. 

 

3.2.2.2. Leveg  elválasztó egység (cold box) folyamatai 

A cold box tartalmazza az összes olyan készüléket, ami szükséges a fentiek szerint 
bemutatott el készített leveg  összetev inek elválasztásához és az elválasztáshoz 
szükséges alacsony h mérséklet el állításához. A cold boxban választják le és állítják el  a 
leveg l a cseppfolyós és légnem  nitrogént, a cseppfolyós és légnem  oxigént, 
valamint a cseppfolyós és légnem  argont. 

Minden kriogén h mérsékleten m köd  készülék szigetelt.  
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3.2.2.2.1. El deleges h cserél  (PHX) 

Az els dleges h cserél  tartalmazza a sz kebb értelemben vett PHX egységet a nitrogén 
túlhevít  egységet (SH) és a leveg  cseppfolyósító egységet. 

A processz leveg  a PHX egységben h l le. A PHX egység mérete és fizikai kialakítása 
határozza meg a h tési veszteséget a nagynyomású nitrogén és a leveg  között, azaz 
nagyban befolyásolja a rendszer hatásfokát. A termelési kapacitást és az el állított gázok 
tisztaságát els sorban a PHX egység utáni kolonnák méretezése határozza meg. 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

A PHX egységr l kilép  alacsony nyomású nitrogént a kompresszor visszas ríti. Az innen 
kilép  nitrogén egyesül a szintén a PHX egységb l kilép  meleg középnyomású 
nitrogénnel (HPGAN1 vonal 1). Az egyesített középnyomású nitrogén a C7400 
nagynyomású nitrogén kompresszor szívó oldalára jut. Ennek a nagynyomású nitrogénnek 
egy részét el tik PHX (HPGAN vonal 3.) egységen. 
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Részben az így el állított hidegenergiát használják a PHX egységben h tésre. A hideg 
középnyomású nitrogén HPGAN 1 vonalra jut vissza a PHX egységbe. A körfolyamat újra 
indul a középnyomású gáz C7400 technológiai jel  kompresszor általi rekomprimálásával.  

Az  el állított  nagynyomású  nitrogén  egy  másik  részét  a  meleg  és  hideg  s rít  turbinák  
veszik el. A meleg s rít  turbina a meleg turbinával, a hideg s rít  turbina a hideg 
turbinával közös tengelyen van. Mind két s rít  turbina utó h  egységgel rendelkezik 
annak érdekében, hogy a kompresszió miatti h t elvonja a gáztól. Az expanziós turbina és 

rít  turbina egység egybe van építve a turbina ken  rendszerével. A készülék 
részegységei közötti tér nyomás alá helyezett szigetel  anyaggal van feltöltve annak 
érdekében, hogy a nedvességet a készülékb l kizárják 

Az el állított nagynyomású gáz egy kis részének elvételével és közvetlenül a hideg 
turbinára való adásával tudják szabályozni a hideg turbinára jutó nitrogén h mérsékletét. 
Normál m ködés esetén ennek a funkciónak a használatára nincs szükség.  

A PHX egységen el tött gáz nagy részét expandáltatják a hideg turbinán. A hideg 
turbinából kilép  gáz h mérséklete alacsonyabb, mint a nitrogén harmatpontja (a 
nitrogén áram 2%-a cseppek formájában távozik a turbináról). A hideg turbinán 
végbemen  expanzió miatt a HPGAN 2 vonal PHX egységb l kilép  részén a nitrogén 
cseppfolyós állapotban távozik.  

A  hideg  turbina  kilép  oldalán  egy  cseppfogó  edény  segítségével  válasszák  el  a  
cseppfolyós frakciót. Az edényb l kilép  gáz egyesül a meleg turbinát elhagyó gázzal ami 
PHX HPGAN1 vonalán hasznosul majd visszajut a nagynyomású kompresszor szívó 
oldalára. A cseppfogó segítségével leválasztott cseppfolyós nitrogént fels  kolonna fels  
részéhez vezetik (ennek a részegységnek az ismertetésére a kés bbiekben kerül sor). A 
PHX egység HPGAN 2 vonalának végén nagy nyomáson cseppfolyósodott nitrogént az alsó 
kolonnához továbbítják. A cseppfolyós nagynyomású nitrogént a kolonna tetején 
refluxként használják.  

A PHX egységbe belép  termék és hulladék nitrogén a fels  kolonnából származik. Miel tt 
hasznosítanák a termék és a hulladék nitrogén h jét a PHX egységen a fent nevezett 
áramokat átvezetik a nitrogénes túlh  egységen (SH), mellyel túlh tik a cseppfolyósított 
leveg t és az alsó kolonnáról származó cseppfolyós nitrogén egy részét. Az oxigén és a 
nitrogén termelés min sége a SHX egységb l kilép  alacsony nyomású nitrogén 
összetételével ellen rizhet . A kolonnán belüli nyomást és az el állított termék nyomását 
is hulladék nitrogén vonalon tartott nyomással szabályozzák.  

 

3.2.2.2.2. Alsó kolonna 

Minden leveg , ami a PHX egység hideg oldaláról kilép a desztilláló kolonnába jut. A 
kolonnában lév  h mérséklet és nyomás viszonyok alapján a kolonna tetején az 
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alacsonyabb forrás ponttal rendelkez  nitrogén gáz dúsul fel, a kolonna alján oxigénben 
és argonban gazdag cseppfolyós leveg  dúsul fel.  

 

A RAJZ NEM RÉSZE A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATÁNAK 

 

A PHX egységb l kilép  leveg t a desztilláló kolonna alsó részén vezetik a készülékbe A 
leveg  átbuborékol a kolonna alján lév  folyékony leveg n és a kolonna töltettel 
rendelkez  részén. A PHX egységen keletkezett nagynyomású cseppfolyós nitrogént a 
kolonna fels  szekciójában adják be, ami refluxként hasznosul. Mivel a nitrogén forrpontja 
alacsonyabb, mint az oxigéné az edény alján lév  folyadékból a nitrogén részben kiforr. A 
nitrogén elpárolgása miatt elvont h  az oxigént és az argont kondenzálja. A kolonna 
tetején kilép  gáz a h mérsékleti viszonyok miatt tiszta nitrogén. A keletkez  hideg 
nitrogén gáz egy részét egyesítik a hideg turbinán keletkezett gáz árammal, ami a 
korábban a korábbi ismertetés szerint a PHX egységbe jut. Az itt keletkez  hideg gáz egy 
másik kis részét az argon el állítás során használják reboilerként és az argon 
kondenzálásához is. A nitrogén áram legnagyobb része az alsó kolonna tetején kilépve a 

 kondenzátorba  jut.  A  f  kondenzátor  egy  a  fels  kolonna  alsó  részébe  beépített  
cserél . A h cserél  egyik oldalán a kolonnában lév  alacsony nyomású folyadék van, a 

másik oldalon a kolonnából kilép  nagynyomású nitrogén gáz. A nitrogén gáz a 
kolonnában lév  alacsonyabb h mérsékleten kondenzál. A visszacsorgó kondenzálódott 
nitrogén a kolonnában két rész áramra oszlik. A kisebbik rész refluxot képez hasonlóan 
PHX egységr l lefolyó nagynyomású cseppfolyós nitrogénnel. A nagyobb rész a vonalon a 
nitrogénes  túlh n  (SH)  keresztül  a  fels  kolonna  fels  részébe  jut  refluxként  a  
cseppfolyós nitrogén egy részét elveszik és a h  egységen megh tik. Az így el állított 
cseppfolyós nitrogén már késztermék, amit utána a termék tartályok felé továbbítanak. A 

cserél ben a hidegenergiát a folyékony nitrogénb l elvett részáram elpárologtatásával 
nyerik. A h tés miatt elpárolgó nitrogén a nitrogén gáz termék vonalba kerül. A 
cseppfolyós oxigén oxigénh  m ködéséhez szükséges cseppfolyós nitrogént. A vonalról 
vesznek  el  a  cseppfolyós  nitrogénb l  egy  kis  részt,  amit  az  argon  termék  tartálynál  
használnak h tési célból elkerülve az argon eseteges elpárolgását. A fenéktermék elvétele 
folyamatos, az elvett fenékterméket keresztül vezetik a nitrogénes túlh  egységen (SC) 
majd a fels  kolonna fels  egységbe adják refluxként. A vonalból még a kolonnába való 
adagolás el tt a fenéktermék jelent s részét elveszik és a nyers argon kondenzátorba 
adják. Itt a fenéktermék egy jelent s része elforr és a fázis átmenet miatt a készülékben 
lév  h cserél  túloldalán az argon kondenzál. A kolonnában állandó szintet tartanak. A túl 
magas fenéktermék szint a kolonnában akadályozza a belép leveg  útját, ami a az áramlás 
veszteség miatt a kolonna számított funkciónak csökkenésével jár. A keletkez  
cseppfolyós (termék) nitrogén mennyiségét és tisztaságát az elvételi szelep állásával lehet 
szabályozni.  
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3.2.2.2.3.  kondenzátor 

A rektifikáló kolonnák m ködéséhez kondenzátor és reboiler egység szükséges. A f  
kondenzátor egyszerre tölti be mind két, az elválasztáshoz szükséges szerkezeti elemet. A 
fels  kolonna  alsó  részbe  benyúló  f  kondenzátor  az  ott  lejátszódó  kondenzáció  miatt  
fejl  h  hatására felforralja a kolonna alján összegy lt cseppfolyós oxigén egy részét. A 
kolonnában uralkodó alacsonyabb h mérséklet  cseppfolyós oxigén kondenzálja az 
egység fels  részben lév  nagy nyomású nitrogén gázt, hajtóer t képezve, ezáltal az alsó 
kolonnában végbemen  korábbiakban ismertetett folyamatoknak.  

A kondenzátorban lejátszódó folyamatok szabályozása elvben a fels  kolonnában tartott 
pontos nyomással történik (ami meghatározza a fels  kolonna alján lév  cseppfolyós 
oxigén h mérsékletét), valamint történhetne a kolonnában tartott folyadék szinttel. A 
tartott folyadék szint befolyásolja a tényleges h cserél  felületet. A gyakorlatban a 
kolonnában állandó folyadék szintet tartanak. Amint a kolonna alján eléri az oxigén szintje 
a beállított értéket a szelep megnyit. A cseppfolyós oxigén továbbítását két szivattyú 
végzi. A szivattyúk által továbbított cseppfolyós oxigén keresztül halad a korábban 
bemutatott cseppfolyós nitrogén h tés  h cserél n majd az oxigén termék tartály felé 
távozik. 

Azok a szennyez anyagok, amelyek keresztüljutnak a fentiekben bemutatott sz  
egységen hajalmosak oxigénben feldúsulni. A szennyez anyagok min ségi vizsgálata az 
innen nyert oxigénb l meghatározott gyakorisággal szükséges. A könny  szénhidrogének 
esetén az ekvilibrium értékig is növekedhet a szénhidrogének koncentrációja..A 
szénhidrogének mérése során a mérést metán ekvivalens egységben kell kifejezni. A 
mérést három havonta kell elvégezni, mérés során az acetilénnek a kimutatási határ alatt 
kell lennie. Az acetilén legkisebb mennyigének kimutatása esetén a gyárat le kell állítani a 
sz ket cserélni kell.  

 

3.2.2.2.4. Fels  kolonna  

A fels  kolonnán lejátszódó fizikai folyamatok lényegében megegyeznek az alsó kolonnán 
bemutatott folyamatokkal. A folyadék áram a kolonnában lefelé halad, miközben a 
kolonnában lév  tölteten érintkezik a kolonnába aljáról felfelé haladó g zökkel. Ahogy 
egyre lejjebb jut a kolonna alja felé a folyadék az egyre gazdagabb lesz oxigénben és 
argonban, a kolonna teteje haladva a gáz egyre gazdagabb lesz az alacsonyabb 
forráspontú nitrogénnel. A nitrogén a kolonna tetején dúsul fel az oxigén a kolonna 
legalján. Az argon a kolonna fels  harmadán. A helyszínrajzon "oxigén coldbox" 
megjelöléssel feltüntetett készülék együttes a 9B helyen található.  
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A fels  kolonna három szekcióból épül össze Mind három szekció rozsdamentes acélból 
készül. 

A korábbiakban ismertetett módon az alsó kolonnáról elvett nagytisztaságú cseppfolyós 
nitrogén miután áthaladt a nitrogénes túlh n a fels  kolonna tetején beadják. A 
beadott nitrogén a kolonnában refluxként funkcionál.  

A  fels  kolonna  alsó  részében  lév  folyadékban  a  cseppfolyós  oxigén  már  99,6%-os  
tisztaságúra dúsul. A korábbiakban ismertetett módon a kolonna alján lév  folyadéknak 
az  a  része  ami  elpárolog,  részben  kondenzálja  az  alsó  kolonnában  lév  nitrogént.  A  
termék min ség  oxigént a korábbiakban ismertetett módon álladó szintet tartva 
elveszik. Az elvett cseppfolyósoxigént egy h cserél n megh tik és az oxigén termék 
szivattyúk segítségével a cseppfolyós oxigén tartályok felé továbbítják.  

A kolonna tetején távozik a termék nitrogén és a hulladék nitrogén. Ezek a nitrogén 
áramok el ször a nitrogénes túlh be (SH) jutnak majd az ismertetett módon a PHX 
egységen hasznosítják a nitrogén áramok hideg energiáját. A termék nitrogén a PHX 
egységet átjutva a középnyomású kompresszor szívó ágára jut, zárva a körfolyamatot.  

Minden hulladék nitrogént a leveg sz  és vízmentesít  egységek regenerálásnál 
hasznosítanak.  

 

3.2.2.2.5. Nyers argon részegység  

A  nyers  argon  el állításához  szükséges  részeket  a  nyers  argon  kolonna  a  superstge  
kolonna  (ami  szintén  alsó  és  fels  részb l  áll)  és  a  nyers  argon  kondenzátor  alkotja.  Az  
argon elválasztásához  szükséges készülékek az üzemépület K-i homlokzata el tt kapnak 
helyt közvetlenül az "oxigén cold box" egység mellett. A helyszínrajzon "argon coldbox" 
megjelöléssel feltüntetett készülék együttes a 9C helyen található.  
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A nyers argon kolonna egy töltött oszlop. A kolonnában a nitrogén és az argon a kolonna 
tetején dúsul fel, a kolonna alja oxigénben válik gazdaggá. Az elválasztás el segítése 
érdekében a cseppfolyós argon egy kis részét refluxálják a nyers argon kolonnába. A 
kolonna alján gy  cseppfolyós oxigént gravitációsan visszavezetik az UC3001 kolonnába. 
A kolonna tetején lév  98,8% tisztaságú argont tartalmazó gázt a superstage kolonnába 
vezetik, ahol az argon és az oxigén további elválasztást végzik.  
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A superstage kolonna tetején kilép  argon gázt a nyers argon kondenzátorban 
kondenzálják. A kondenzátor az alsó kolonna aljáról elvett cseppfolyós leveg l nyeri a 
kondenzációhoz szükséges h t. A munkát elvégezett cseppfolyós leveg t a korábban 
ismertetetteknek megfelel en fels  kolonnába adják. A kondenzátorban keletkezett 
cseppfolyós argon egy részét a nyers argon kolonnába és a superstage kolonnába 
refluxként hasznosítják. A kondenzált cseppfolyós argon fennmaradó részét a finomító 
kolonnára vezetik.  

 

3.2.2.2.6. Argon finomító egység  

Az argon finomító egységet a nagy tisztaságú, illetve tiszta argon el állításához használják.  
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A kolonna tetején a nitrogén dúsul fel, a kolonna alján az argon. A kolonna tetején lév  
kondenzátort cseppfolyós nitrogénnel h tik. A kondenzátorban cseppfolyósodó argont a 
megfelel  tányérról elvezetik egy külön szed  edénybe, így a le nem kondenzált nitrogént 
fel tudják fogni és ki tudják vezetni a kolonnáról. A szed ben lév  folyadékot vissza adják 
a kolonnára refluxként 

A reboiler m ködéséhez szükséges h t az alsó kolonnáról elvett nagynyomású nitrogén 
gáztól nyerik. A reboiler a kolonna legalsó részén van elhelyezve. A nitrogén kondenzál a 
reboiler köpenyében, míg az argon kiforr a kolonnában. 

 

3.2.2.3. A nitrogén gáz komprimálásához szükséges eszközök 

A  nitrogén  gáz  komprimálásához  2  db  csavar  kompresszort  és  két  turbinát  használnak.  
Els  lépésben  a  C7300  kompresszor  középnyomást  állít  el ,  második  lépésben  a  C7400  
kompresszor állítja el  a nagynyomású nitrogén gázt. A nitrogén gáz egy részét a meleg 
turbina expanziós részén expandáltatják létrehozva, ezáltal a PHX modulban legnagyobb 
munkát végz  hideg középnyomású gázt. Ugyan ennek a turbinának a s rít  turbinája a 
nagynyomású gáz egy részét tovább s ríti, majd az így tovább s rített (majd utó h tött) 
gáz a hideg s rít  turbinára jut. Ez a nagynyomású gáz a PHX modulon a végbemen  

elvonás hatására részben nagynyomású cseppfolyós nitrogénné alakul. A nitrogén áram 
egy további része a hideg turbinán végbemen  expanzió miatt cseppfolyósodik. 
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A középnyomású kompresszor f bb jellemz i: 
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 Belép  gáz áram: 
 Belép  gáz nyomása: 
 Belép  gáz h mérséklete: 
 Kilép  gáz nyomása 
 Hajtó motor feszültsége:  
 Hajtó motor teljesítménye:  

 

A kompresszor az üzemépületben lesz elhelyezve, az üzemépületen belüli elhelyezkedést 
a 14. szám jelöli. 

A nagynyomású kompresszor f bb jellemz i 

 Gyártmány: 
 Belép  gáz áram:  
 Belép  gáz nyomása 
 Belép gáz h mérséklete:  
 Kilép  gáz nyomás:  
 Hajtó motor feszültsége:  
 Hajtó motor teljesítménye:  

 

A kompresszor az üzemépületben lesz elhelyezve, az üzemépületen belüli elhelyezkedést 
a 15. szám jelöli. 

A meleg expanziós és s rít  turbina f bb jellemz i: 

 Gyártmány:  
 Belép  gáz áram:  
 Belép  gáz nyomása:  

 Kilép  gáz nyomása: 
 Belép  gáz h mérséklete:  
 Kilép  gáz h mérséklete °C 
 Sürít  turbina:  

 Belép  gáz nyomása:  

 Kilép  gáz nyomása:  
 Belép  gáz h mérséklete: 
 Kilép  gáz h mérséklete (Az utóh  el tt) 

 

A hideg expanziós és s rít  turbina f bb jellemz i: 

 Gyártmány:  
 Belép  gáz áram 
 Belép  gáz nyomása:  

 Kilép  gáz nyomása:  
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 Belép  gáz h mérséklete:  
 Kilép  gáz h mérséklete  
 rít  turbina:  
 Belép  gáz nyomása:  

 Kilép  gáz nyomása:  
 Belép  gáz h mérséklete:  
 Kilép  gáz h mérséklete (Az utóh  el tt) 

 

A hideg és meleg turbinák részben a csarnoképületben részben a csarnok épületb l 
kinyúlva a PHX egységgel összeépítve vannak elhelyezve. A turbinák helyét a 16. szám 
jelöli. A s rít  turbinák utóh  egységei a csarnok épületben vannak elhelyezve. 

 

3.2.2.4. A termék tartályok  

A termék tartályok a gépház K-i homlokzata el tt egy zúzott k vel részben kitöltött 
kárment  által övezett beton síkon lesznek elhelyezve. Ezek el tt lesznek kialakítva a 
járm tölt  pozíciók. (1 LAR, 2 db LIN és 2 db LOX) 

 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS 
BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS             
BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

3.2.3. Kiszolgáló, kiegészít  tevékenységek 

A gyárban a termelésen felül alábbi kiszolgáló, kiegészít  tevékenységek valósulnak meg: 

 Termeléshez kapcsolatos irodai feladatok 
 Termék kiadás közúti tartány járm vekbe 
 Min ségellen rzés és labor 
 Biztonsági és porta szolgálat 
 Anyagmozgatás 

A termékmanipuláció és kiadás zárt rendszerben cs vezetékrendszeren keresztül történik. 
A segédanyagok mozgatása és karbantartás el segítése érdekében az üzemeltet  egy 
targonca beszerzését tervezi ami a dokumentáció készítésekor még nem volt a gyár 
területén. 
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A csarnok épületben a technológiai berendezések karbantartási tevékenységét kiszolgáló 
híddaru üzemel. 

 

3.2.4. A dolgozók létszáma, a munkaid  és a m szakszám 

A gyár az alábbi munkakörökben foglalkoztat dolgozókat. 

 üzemvezet  
 operátor 
 karbantartó 
 biztonsági szolgálat  

A biztonsági szolgálat dolgozó küls sek, k nem a SIAD Hungary Kft. dolgozói állományba 
tartoznak bels  védelmi terv oktatásban azonban részesülnek és a BVT szerint a védelmi 
terv végrehajtásával kapcsoltban feladatokat is kaphatnak.  

A gyár magas fokon automatizált, normál üzemi folyamatszabályozással és automatikus 
vészleállító rendszerrel készül. A magas fokú rendszer automatizálás célja, hogy a 

ködtetéshez szükséges személyzetet minimálisra szorítsák. 

Az operátorok feladatkörébe tartoznak az adminisztrációs munkák pl. szállítólevelek 
készítése, kamionok, tartályok min ség ellen rzése, mérése. Az  feladatkörük lesz a 
vezérl termi berendezések, rendszerek üzemeltetése, a tevékenységekhez szükséges 
engedélyek kiadása pl. munkaengedélyek, engedélyek alkalomszer  t zveszélyes 
tevékenységhez. Kisebb karbantartásokat és hibaelhárításokat is képesnek kell lenniük 
elvégezni. Feladatkörükbe tartozik a vezet ség felé történ  jelentések készítése. 

Karbantartó a területen el forduló kisebb hibákat javítja, küls s szervizek részeére 
asszisztál. 

Üzemvezet  feladata a kapcsolattartás a fels bb vezetéssel, illetve a logisztikával 
egyeztetve a termelés irányítása. 

 

A gyárban hétvégenként, ha nincs termék kiadás a biztonsági személyzet tartózkodik. A 
munkavégzés csak hétköznapokon folyik. 

 

3.2.5. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó általános megállapítások, 
különös tekintettel a veszélyes anyagokra és technológiákra 

A veszélyes tevékenységek végzésével kapcsolatban a SIAD Hungary Kft. az 
engedélyköteles tevékenységeit kizárólag az arra feljogosító engedélyek birtokában 
végezi, úm.: 

 Katasztrófavédelmi engedély 
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 Vízjogi engedély köteles m tárgyak esetén vízjogi engedély 

 szaki biztonsági hatósági jogkörhöz kötött építmények és gépelemek esetén a 
szaki biztonsági hatóság által kiadott engedély. 

 
3.3. Veszélyes létesítmények ismertetése 

3.3.1. Veszélyes anyagok elhelyezkedése  

A SIAD Hungary Kft. 3212 Gyöngyöshalászi gyárának területén található veszélyes anyagok 
elhelyezkedését a 03 jel  helyszínrajz szemlélteti.  

A helyszínrajz a térképmellékletben található.  

Az üzem területén jelenlév  veszélyes anyagok.: 

 Mélyh tött cseppfolyós oxigén 

 Mélyh tött cseppfolyós nitrogén 

 Mélyh tött cseppfolyós argon 

 

A gyárban lényegesen kisebb mennyisében, de használnak vízkezelési célból is veszélyes 
anyagokat, amelyeket tételesen szerepeltetünk a gyár veszélyes anyag leltárában. 
Analitikai célra a gyárban használni fognak palackos gázt is.  

Az alkalmazott technológia nem igényel földgáz ellátást. A gyár nem rendelkezik földgáz 
hálózati kapcsolattal. 

 

3.3.2. Veszélyes anyaggal végzett tevékenységek 

3.3.2.1. Veszélyes anyagok elhelyezkedése 

A gyárban jelent s mennyiségben 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
anyagból a leveg bontásból nyert termék az oxigén van jelen, amely a LOX tartályokban 
kerül tárolásra. A LOX tartályból tartálykocsik felé lehet a terméket kiadni. Mindezen túl a 
min ségellen rzés céljából mintatároló palackokban is tárolnak oxigént. 

A vízkezeléshez használt vegyszerek tárolása a vízgépházban történik. 

 

3.3.2.2. Technológiai folyamatok 

A leveg bontás lépéseit és az ehhez szükséges f bb szerkezeti egységeket a biztonsági 
elemzés " A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése" cím  fejezetében 
mutattuk be. A technológiában jelenlév  219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint 
besorolható veszélyes anyag a SEVESO P4 tulajdonsággal rendelkez  a rendeletben 
nevesített anyag a cseppfolyós oxigén. A technológiában jelenlév  többi veszélyes anyag 
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úgy mint cseppfolyós nitrogén és a cseppfolyós argon nem rendelkeznek a 219/2011 (X. 
20.) Korm. rendelet szerint besorolható veszéllyel. A cseppfolyós nitrogén és argon 
aszfixiát illetve fagyási sérüléseket okozhat. 

Lényeges megállapítani, hogy a technológiában számottev  mennyiség  veszélyes 
anyag nincs jelen. A föls  kolonna alsó részében (UC3000) gy  cseppfolyós oxigén 
mennyisége 1000-2000 kg.  

A fentieknél lényegesen kisebb mennyiségben a gyárban használt h víz kezeléséhez 
használt vízkezel  vegyszerek 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti SEVESO E1 és 
SEVESO E2 veszélyekkel, azaz ökotoxikus tulajdonsággal rendelkeznek. A vízkezelést a 
vízgépházban végzik. A vízkezel  vegyszerek felhasználásig történ  tárolását szintén itt 
történik. 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

3.3.2.3. Kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok 

A leveg bontása fizikai kémiai folyamaton alapszik. A gyártás során kémiai értelemben új 
anyag nem jön létre. A leveg t alkotó gázok elválasztását végzi az üzem. 

A gyártás során a leveg  komprimálásával és expanzió miatti mélyh tésével 
cseppfolyósított közeget desztillációs, illetve rektifikációs elven válasszák el, illetve az 
argon esetében finomítják.  

 

3.3.2.4. Veszélyes anyagok id szakos tárolása 

A termékek és így a cseppfolyós oxigén tárolását is I/D megjelölés  "kültéri egységek" 
megnevezés  helyen végzik. A mélyh tött cseppfolyósított gázok tároló tartályai körüli út 
és terep viszonyok úgy lettek kialakítva, hogy a gyár területén kívülre még a tartály törés 
esetének feltétezése esetén se kerülhessen cseppfolyós oxigén.  

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

Cseppfolyós oxigén tartályok jellemz i 

 Tartályok száma:  
 Tartályok típusa:  
 Geometriai méret:  
 Becsült tartály magasság:  
 ködési nyomás (tartály tetején)  
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 ködési nyomás (tartály alján)  
 Tervezési nyomás:  

 

Cseppfolyós oxigén kiadó szivattyúk jellemz i 

 Darabszám:  
 Térfogat áram:  
 Belép h mérséklet  
 Becsült szállítási nyomás:  
 Beépített motor teljesítménye:  

 

A tartályok oxigén cold box irányából való töltését egy szigetelt fels  bevezetés . A 
tartályok belsejében uralkodó nyomást és a cseppfolyós oxigén szintet távadó továbbítja 
a folyamatirányító rendszer felé, de a folyadék szint és a nyomás helyi m szeren is 
leolvasható. A tartály mechanikai túlnyomás védelmét egy váltó szelepre helyezett 
duplikált biztonsági szelep szolgálja. A két tartály közötti vákuumozott teret hasadó tárcsa 
védi.  

A tartályok oxigén cold box irányából való töltését normál üzemben teljesen 
automatizálva a folyamatirányító rendszer végzi. Szivattyút m szeres nyomás különbség 
védelem  védi.  A  szivattyú  szívó  ágában  és  a  nyomó  ágában  is  van  beépített  biztonsági  
szelep. 

 

3.3.2.5. Tárolással kapcsolatos m veletek 

A tartályok technológiáról való töltését a fentiekben ismertettük. Minden tölt  hely el tt 
hídmérleg létesült, azaz a járm vek a töltés alatt mérlegen állnak. A folyamatos 
mérlegelés miatt a járm  töltési folyamat is félig automatizált módon valósul meg. Az 
operátor beállítja a kiadandó mennyiséget, majd az el re beállított kiadott mennyiség 
után a szivattyú automatikusan leáll. 

 Amíg a járm  nem áll a tölt  helyen a tölt  szivattyú tiltás alatt van. 
 Ha a tölteni kívánt mennyiség meghaladja a járm  tömege alapján becsült 

mennyiséget a szivattyú szintén tiltás alatt marad. 
 A szivattyú nyomó ágában van egy visszacsapó szelep a visszacsapó szelep után 

egy nyomás távadó és egy biztonsági szelep. A nyomás távadó a beállított érték 
elérése esetén letiltja szivattyút. 

 A nyomás további fokozódása esetén kinyit a biztonsági szelep megakadályozva 
ezáltal, hogy egy esetleges túltöltés miatti nyomás fokozódás kárt tegyen a termék 
tartályban.  
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3.3.3. A biztonságot szolgáló berendezések és építmények 

3.3.3.1. Folyamatirányító és vészleállító rendszer 

A gyár m ködtetését végz  folyamatirányító rendszer monitor képei a diszpécser 
helyiségben (is) elérhet ek. A rendszert olyan magas fokon automatizálva tervezik 
üzembe helyezni, hogy a rendszerr l gy jtött paraméterek alapján az automatikusan 
képes legyen biztonságosan m ködni, továbbá a nem megfelel  m ködés esetén, ha a 
korrekció nem végezhet , akkor a vészleállító rendszer segítségével automatikusan 
reteszelten megállni (ESD rendszer). A telepített rendszer biztonságos m ködtetését 
elesd legesen a normál folyamatirányító rendszer (BPCS) és a normál folyamatirányító 
rendszert felügyel  felettes nagy megbízhatóságú vész leállító rendszer (ESD) szolgálja. 

A termelési folyamatszabályozást tehát úgy alkotja meg a gyártó, hogy kezel i 
beavatkozás nélkül sem térhet el a rendszer valamilyen veszélyes üzemállapotba. A 
folyamatirányító rendszer a fentiekb l következ en nem igényli, hogy az annak a 
paramétereit egy diszpécser folyamatosan figyelje.  

A diszpécser az üzemeltetési modellben tehát els sorban a termelés folytonosságáért, 
illetve a lehetséges üzemállatok közötti váltásáért felel.  

A folyamatirányító rendszer rendelkezik egy távfelügyeleti modullal így a SIAD akár a 
központból az ott meglév  tapasztalt gárdával is helyi személyzet rendelkezésére áll.  

 

3.3.3.2. Füst- és h érzékel  rendszer 

A gyár területén t zjelez  rendszer létesült a központi épületben, az rhelyiségben, az 
elektromos  helyiségben  és  a  hozzá  kapcsolódó  raktárban  valamint  kábeltérben.  A  
rendszer leírását a BE kés bbi fejezeteiben adjuk meg. 

 

3.3.3.3. Gázérzékelés 

Az üzemben a h toronyban, valamint a min ség ellen rz  laboratóriumban oxigén 
hiány érzékel  és hidrogén érzékel  van telepítve. A bels  védelmi terv végrehajtását 
szolgáló eszközök között O2% érzékelésre képes kézi gázérzékel  ugyanakkor 
megtalálható.  

 

3.3.3.4. zoltó készülékek 

A létesítményekben az országos t zvédelmi szabályzatnak megfelel  a létesítményben 
potenciálisan keletkezni képes t z oltására alkalmas mennyiségben és 
oltásteljesítménnyel tartanak készenlétben t zoltó készüléket. A t zoltó készüléket, 
eszközt, felszerelést és anyagot, jól láthatóan, könnyen hozzáférhet en a kijárat illetve a 
veszélyeztetett hely közelében helyezik el, valamint állandóam használható, üzemképes 
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állapotban tartják. A t zoltó készülékeket, eszközöket, felszerelést és anyagokat 
rendszeresen ellen rzik. A létesítményben rendelkezésre álló t zoltó készülékekr l a 

zvédelmi szabályzatnak megfelel  nyilvántartást vezetnek.  

 

3.3.3.5. Oltóvíz 

A gyár területén 1 db 150 m3-es földalatti t zivíz tároló létesült, amelyhez körvezetéken 
10 db föld feletti t zcsap csatlakozik. A tüzivíz tározót a f bejárati kapu mellet helyezték 
el. A tározó t zoltó gépjárm  fecskend  csatlakozási ponttal rendelkezik. A t zcsapok 
szerelvényszekrénnyel ellátottak. Az oltóvíz hálózatot az ivóvíz vezeték táplálja meg, a 
földalatti tüzivíz tározón keresztül. a t zcsapok vízellátásáról egy dízel és egy elektromos 
üzem  szivattyú gondoskodik.   
A biztonsági elemzéshez melléklet 03 számú helyszínrajzon feltüntettük a t zcsapok 
helyét. 

 

3.3.3.6. Technológia m szeres biztonsági védelmi rendszerei 

A technológia m szeres biztonsági rendszerének felépítését a "3.3.3.1. sz. 
Folyamatirányító és vészleállító rendszer" cím  fejezetben mutattuk be.  

A rendszer vészleállítási funkcióit a biztonsági elemzés mellékeltéhez csatolt Emergency 
Shutdown Description AFPLN 4100 Plant cím  dokumentum tartalmazza.  

 

3.3.3.7. A közm vek, az infrastruktúra és a t zoltáshoz szükséges víznyer  helyek 

A t zoltás víznyer  helyeit szövegesen a fentiekben adtuk meg. A t zoltáshoz használható 
víznyer  helyek az 03 jel  helyszínrajzon tekinthet ek meg. 

 

3.3.4. A létesítményekb l kivezet , kimenekítésre és felvonulásra alkalmas útvonalak 

A létesítményb l kivezet  menekülési útvonalakat és a t zoltó felvonulási útvonalakat 
biztonsági elemzés részét képez  03 sz. helyszínrajzon jelöljük.  

 

3.3.5. A vezetési pont elhelyezkedése 

Vészhelyzet esetén az els dleges vezetési pontnak a központi épület (I/A) kontrol termét 
jelöltük ki.  

Innen a rendszer mért jellemez i a folyamatirányító rendszer segítségével 
megjeleníthet ek, a technológiára szabad rálátás biztosított, továbbá a technológia és az 
irányítási pont közötti távolság részleges védelmet biztosít az itt tartózkodóknak.  
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3.3.6. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem adminisztratív létesítményei 

A gyár adminisztratív funkciókat (is) ellátó épülete a központi épület (1A). A termék és a 
technológia m ködtetéséhez szükséges min sít  méréseket az el tet  és min ség 
ellen rz  épületben (1/C) végzik majd. 

 

3.4. Jelenlév  veszélyes anyagok aktuális leltára 

A telephely veszélyes anyag leltárát (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
alapján az A/2 adatlap szerinti formátumban) az alábbi táblázatban közöljük: 

9. sz. táblázat 

SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász veszélyes anyagok leltára a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján szerinti formátumban 

(Alapanyagok jelenlév  maximális mennyiségének leltára) 

Név CAS EU szám  
IUPAC Név 

Empirikus 
formula 

Fizikai 
forma 

1272/2008/EK 
szerinti 
H mondatok 

CLP jelölés UN 
szám 

ADR 
osztály 

SEVESO 
osztály 

Jelen lév  
maximális 
mennyisége 
(t) 

A 
besorolásnál 
figyelembe 
vett küszöb- 
mennyiség 

Mélyh tött 
cseppfolyósított 
oxigén 

7782-
44-7 

231-956-
9 

Oxygen 100% O2 gáz H270 
H281 

Ox.  Gas  1  
Press. Gas 

1073 2 "25. 
oxigén" 

 200/2000 

Mélyh tött 
cseppfolyós 
nitrogén 

7727-
37-9 

231-783-
9 

nitrogene 100% N2 gáz H281 Press. Gas 1977 2 -  - 

Mélyh tött 
cseppfolyós  
argon 

7440-
37-1 

231-147-
0 

argon 100% Ar gáz H281 Press. Gas 1951 2.2 - 68,000 - 

Disperdente 
220 E 

- - - - folyékony - - - - - 0,106 - 

Alghicida 1010 
F 

- - - 3% 
C8H9ClN2O2S2 
10% 
C3H6BrNO4 

folyékony H302 
H314 
H317 
H400 
H411 

Acute Tox. 
4 
Skin Corr. 
1B 
Skin Sens. 
1  
Aquatic 
Acute 1 
Aquatic 
Chronic 2  

1760 8 E1 0,106 100/200 

Anticorrosivo 
i2051 P 

- - - 5%< 
C7H7N3<15% 
0,5%< HNaO< 
0,6% 

folyékony H319 
H315 

Eye  Irrit.  2   
Skin Irrit. 2 

1760 8 -  1,0 - 

Sodi ipoclorito 
(nátrium 
hipoklorit) 

7681-
52-9 

231-668-
3 

  13-15% ClNaO    H314 
 H318 
 H400 

Skin Corr 
1B 
Eye  Dam  1  
Aquatic 
acute 1 

1791 8 E1  1,0 100/200 
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veszélyes 
hulladék 
(szennyezett 
vegyszeres 
göngyöleg) 
(HAK 150110*) 

    szilárd H400 Aquatic 
Acute 1 

3077 9 E1 0,03 100/200 

Víz-, 
leveg sz  
(HAK 150203) 

    szilárd      0,02  

Veszélyes 
hulladék (olajos 
rongy) (HAK 
150202*) 

    szilárd   1856 4.2 nem 
tartozik 
az ADR 
alá 

 0,01  

Veszélyes 
hulladék 
(elhasznált 
motorolaj) (HAK 
130205*) 

    folyékony H400 Aquatic 
Acute 1 

3082 9 E1 0,2 100/200 

Transzformátor 
Olaj 
Nytro Libra 
(szigetel  olaj) 

- - - 50-70% 
C76H130 
0-50% 
Distillates ( 
petroleum), 
hydrotreated 
light parrafinic 
0-50% C35H70 
0-50% Light 
base oil 
0-5% Distillates 
(petroleum), 
solvent-refined 
light 
naphthenic 
0-5% Heavy 
Mineral Oil 

folyékony H304 Asp. Tox. 1 - - - 0,720 - 

 

 

 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet és 1. sz. mellékletében megadott üzemazonosítás 
szerint elvégzett számítás alapján a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyára 
az alábbi azonosítási számokkal jellemezhet : 

10. sz. táblázat 

Üzemazonosítási számok 

 Alsó küszöbérték Fels  küszöbérték 

Egészségi veszély   

Fizikai veszély   

Környezeti veszély   

Egyéb veszély (01,O2,O3)   

 

Az azonosítási számítás során megállapítottuk, hogy a telephelyen egyidej leg jelenlév  
maximális veszélyes anyag mennyisége környezeti veszély szempontjából meghaladja az 
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alsó küszöbértéket, de a fels  küszöbértéket nem éri el. Ez alapján az üzemet alsó 
küszöbérték  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként azonosítjuk. 

 

Az üzemazonosító számítás egyben a készletjegyzék is. Az azonosító számítást az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

A telephelyen el forduló veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait biztonsági elemzés 2. 
sz. melléklet tartalmazza. 

 

3.5. A veszélyes anyagok azonosítása, besorolása és mennyisége 

A telephelyen, az általános módon alkalmazott besorolás szerint az alábbi csoportokba 
soroljuk be a veszélyes anyagokat. (azonban nem minden az alábbi felsorolás szerinti 
csoport fordul el  a telephelyen)  

1. Toxikus, szilárd, nem éghet  anyagok 

2. Toxikus, folyékony, nem éghet  anyagok 

3. Toxikus, folyékony, éghet  és toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

4. Nem toxikus, folyékony, éghet  és toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

5. Nem toxikus, szilárd, éghet  és toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

6. Nem toxikus, folyékony, t zveszélyes anyagok 

7. Vízzel érintkezve toxikus vagy gyúlékony gázokat fejleszt  anyagok 

8. Mérgez  gázok 

9. Nem toxikus éghet  és toxikus égéstermékkel rendelkez  gázok 

10. Toxikus, szilárd, éghet  és toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

11. Oxidáló, égést tápláló anyagok 

12. Toxikus, szilárd, éghet  és nem toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

13. Toxikus, folyékony, éghet  és nem toxikus égéstermékkel rendelkez  anyagok 

14. Nagy víztartalmú készítmények 

A veszélyes anyagok azonosítását, besorolását és mennyiségeit részletesebben a 7.1.2 
fejezet tartalmazza. 
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3.6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó fontosabb 
információk 

A SIAD Hungary Kft. végzett veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységeket a fenti 
fejezetekben ismertettük. Az ismertetést a tárgyi biztonsági elemzés 3.3.2 fejezete 
tartalmazza. 
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4. A veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra  

4.1. Küls  elektromos- és más energiaforrások 

 

 

 

4.2. Küls  vízellátás 

A gyárnak helyt adó telek K-i határa mentén a Gyöngyös - Adács útvonalról lép be hálózati 
víz a telek területére. Az itt kiépül  aknában található a fogyasztás mér  és a hálózati víz 

elzáró. A vezeték innen tovább haladva látja el használati vízzel az iroda épületet, a 
min ségellen rz  épületet, valamint az elektromos és raktárépületet. 
A gyár t zivíz hálózata is err l a hálózatról van kielégítve. 

A gyár technológiai víz igényét fúrt kutakról látják el. 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

4.3. Folyékony és szilárd anyagokkal történ  ellátás 

A technológia által igényelt nagyobb tömeg  folyékony anyag a h víz, melyet a gyárnak 
helyt adó teleken létesített fúrt kútról biztosítják.  

 

4.4. Bels  energiatermelés, üzemanyag ellátás és ezen anyagok tárolása 

A gyár területén energiát nem termelnek. A technológia tüzel berendezések 
ködtetését nem teszi szükségessé.  

 

4.5. Bels  elektromos hálózat 

 

Nem nyilvános  

 

4.6. Vészhelyzeti ellátás 

SIAD Hungary Kft. leveg bontó gyárában tartalék villamos áram ellátó rendszert nincs 
kiépítve, ugyanakkor a gyár villamos energia ellátása két irányból biztosított. A gyár 
normál üzemben a saját állomása fel l kap villamos megtáplálást, azonban a folyamatos 
energiaellátás érdekében egy második csatlakozási pont is létesült.  
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A telephelyen olyan folyamat, eljárás, ami a villamos áram ellátás kiesése esetén 
veszélyessé válna, nincsen. Az üzem "leolvadása" és ilyen feltételek melletti újra indulása 
hosszadalmas folyamat, ami termelés kieséssel jár. A gyár a lehet ségeinek keretei között 
törekszik a nem tervezett hosszabb leállásokat elkerülni. 

 

4.7. zoltóvíz hálózat 

A gyár területén a tüzivíz rendszer külön hálózatot alkot, mely a tüzivíz tározóból 
kivezetve a közleked  utak mentén körülöleli a teljes beépített területet. A tüzivíz hálózat 
DN 140 KPE cs l épült. A nyomvonalon 10 db t zcsap csatlakozik. A t zcsap kiágazások 
DN 75 KPE cs l épülnek. A létesítmények szükséges küls  oltóvíz mennyisége 2400 
l/perc, melyet 1 órán keresztül kell biztosítani. Szükséges tüzivíz tározó mérete: 150 m3.  

A víztározó a bejárat közelében zöld területen van elhelyezésre, 200 m megközelítési 
távolságon belül minden védend  építményt l. A tüzivíz tározó vízmegtáplálása a 
kutakból ill. a vízvezeték hálózatról történik. A tározó a bejárat közelében közvetlenül út 
mentén kerül beépítésre, így t zoltó gépjárm  fecskend vel könnyen megközelíthet . A 
járm  részére csatlakozási pont kialakításra került. 

A biztonsági elemzéshez melléklet 03 számú helyszínrajzon feltüntettük a t zcsapok 
helyét. 

 

4.8. Melegvíz és más folyadékhálózatok 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárában központi, zárt, technológiai 
 rendszert építettek ki. 

A kitermelt nyers víz a víz el kezel  egységbe jut, ami gyakorlatilag egy vízsz  rendszer. 
A sz rendszer feladata a kútvízben lév  szilárd anyagok és vas-oxid kisz rése. 

A sz rést követ en az el kezelt víz egy fordított ozmózis rendszeren megy keresztül, 
amely csökkenti a kútvízben lév  sók koncentrációját. Az ozmózison átesett víz a 

tornyokba továbbítódik, amelyet vegyszerekkel kezelnek: 

A vízel kezel  egység, illetve a h víz szivattyúk a helyszínrajzon a H TORONY 
megjelölés  építményben 39. számmal jelölt helyiségben vannak elhelyezve. 

A h tornyoknál a h vizet pótolni kell, mivel annak egy része elpárolog, a másik részét 
a túl magassá váló só koncentráció miatt ki kell engedni. A feldúsított vizet a közeli 
Mérges-patakba vezetik el, amelyr l a SIAD Hungary Kft. engedéllyel rendelkezik. A 
szállított h víz h ti az összes, a gyár területén telepített és aktív h tést igényl  gépek, a 
teljesség igénye nélkül : 

 középnyomású nitrogén kompresszor 
 légkompresszor  
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 nagynyomású nitrogén kompresszor 
 leveg  el  egység 
 hideg és meleg expanziós és s rít  turbinák utóh i 

A visszatér  felmelegedett h vizet technológiai rajzjel  evaporatív h torony 
segítségével tervezik visszah teni. A h torony alatti h víz medencéhez kapcsolódik a 

víz szivattyúk szívó ága.  

Az alábbi három cs kapcsolási és m szerezési rajz segítségével szemléltetjük a gyár 
kialakított h víz hálózatát. 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

4.9. rített leveg  ellátó rendszerek 

A gyár m szer leveg  igényét a termék LIN vonalra csatlakozó m szerleveg  ellátó 
rendszere végzi. A tartály töltésének módja, m szerezettsége és meglév  védelmei 
megegyeznek a termék tartályok esetén ismertetett m szaki megoldásokkal. A tartály 
alján lév  folyadék elvételi csonkra kapcsolódik a nitrogén elpárologtató egység. Az 
elpárologtató egy teljesen statikus környezeti leveg /LIN h cserél . Az elpárolgást 
követ en a hideg nitrogén gázt a H7800 h cserél n felmelegítik, majd az ilyen módon jut 
el a m szerleveg t igényl  fogyasztókig, készülékekig. Az alábbi cs kapcsolási és 

szerezési rajzok segítségével bemutatjuk a gyár m szerleveg  rendszerét. 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

A RAJZ NEM RÉSZE A NYILVÁNOS BIZTONSÁGI ELEMZÉSNEK 

 

4.10. Híradó rendszerek 

A gyár területén él  szóval és mobil telefonnal kommunikálnak a dolgozók. Vészhelyzet 
esetén is ezen kommunikációs állnak rendelkezésre. 
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4.11. Munkavédelem  

A gyár munkavédelmi szakfeladatait SIAD Hungary Kft. megbízásából küls s 
munkavédelmi szolgáltató látja el, aki a törvényi el írás szerinti id t tölti a gyár területén 
tölteni. 

 

4.12. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 

A gyár dolgozóinak kötelez  foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát megbízott foglalkozás-
egészségügyi szolgáltató látja el. 

 

4.13. Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények 

Vészhelyzet esetén az els dleges vezetési pontnak a központi épület vezérl  termét 
jelöltük ki.  

Innen a rendszer mért jellemez i a folyamatirányító rendszer segítségével 
megjeleníthet ek, a technológiára, valamint az aktuális szélirányt jelz  szélzsákra a 
szabad rálátás biztosított, továbbá a technológia és az irányítási pont közötti távolság 
részleges védelmet biztosít az itt tartózkodóknak.  

Súlyos ipari baleseti esemény bekövetkeztekor a veszélyhelyzet megszüntetésében nem 
érintett dolgozók a mentésvezet  utasítására a kijelölt gyülekezési helyre vonulnak. 

Vészhelyzet esetén az els dleges gyülekezési pontnak a dolgozói gépjárm  parkolót 
jelöltük ki. A kiürítés helyét ,,Gyülekezési pont" biztonságtechnikai piktogrammal kell 
megjelölni. 

A gyülekezési hely esetleges áthelyezése mentésvezet i kompetencia. A gyülekezés 
minden esetben els dlegesen a fentiekben megadott helyre történik.  

Az els dleges vezetési ponton a technológiára, valamint az aktuális szélirányt mutató 
szélzsákra a szabad rálátás biztosított, továbbá a technológia és az irányítási pont közötti 
távolság részleges védelmet biztosít az itt tartózkodóknak.  

 

4.14. Az els segélynyújtó és ment  szervezet 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárában a f  épület kontrol termében 
és az leveg bontó gyár csarnok épületében biztosított els segély felszerelés. A gyárban 
állandó  orvosi  felügyelet  nincs,  azonban  mindig  van  legalább  egy  f  els segélynyújtó  a  
munkavállalók között. A ment egységek kiérkezéséig a szakképzett els segélynyújtó végzi 
el a betegellátással kapcsolatos teend ket. 
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4.15. Biztonsági szolgálat 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának védelmét megbízásos alapon 
egy küls s vagyonvédelmi cég látja el. A gyár területén él er s rzés lesz. Az egyszerre 
egy id ben szolgálatot teljesít  vagyon ri létszám 

 Az objektum védelmét nappal a gyár területére irányuló és azt elhagyó személy és 
járm forgalom felügyeletével és regisztrálásával biztosítják.  

 A biztonsági szolgálat feladata a dolgozók és vendégek beléptetése, a gyár 
területén tartózkodó személyek létszámának követése. 

 A vállalt területén érvényes rendvédelmi el írások betartatása. 

 A vagyon rök jelent s feladatot kapnak a Bels  Védelmi Tervben, mint 
vészhelyzeti diszpécser. 

 Havária esetén a mentésvezet  utasítása szerint részt vesznek a telephely 
kiürítésében, valamint biztosítják a küls  er k számára a telephelyre való bejutást. 

 Munkaid n kívüli id tartamban történt súlyos baleset esetén korlátozott 
feladatkörben mentésvezet ként is eljárhatnak 

 A korlátozott feladatkör az alábbiakra terjed ki: 

 Bels  és küls  értesítend k értesítése 

 Vállalati szerekhez való korlátlan hozzáférés biztosítása a hivatásos beavatkozók 
igénye esetén 

Mivel a biztonsági szolgálat a BVT-ben kijelölt feladatok végrehajtásában vesz részt, ezért 
a SIAD Hungary Kft. gyárának rzésére csak olyan vagyon r osztható be, aki el leg BVT 
oktatásban részesült. (A BVT oktatást a vagyon rök esetén is éves rendszerességgel 
ismételni kell). 

 

4.16. Környezetvédelmi szolgálat 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának környezetvédelmi megbízotti 
feladatait a cégvezet  alá tartozó környezetvédelmi megbízott fogja ellátni. A 
környezetvédelmi megbízott a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti jogosultság alapján: 

 Rendszeres id közönként környezetvédelmi tárgyú szemlét tart a gyár területén. 

 Elkészíti és id ben benyújtja a légszennyezés mértéke bevallást. 

 Elkészíti és id ben benyújtja az éves hulladék bevallást. 

 Gondoskodik a szennyvíz önellen rzési terv végrehajtásáról. 

 Gondoskodik az éves jelentés elkészítésér l. 

 Gondoskodik – évente egyszer – a dolgozók környezetvédelmi oktatásáról, ezek 
dokumentálásáról (jelenléti ív, oktatási tematika). 
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SIAD Hungary Kft a fentieken felül felmerül  környezetvédelmi szakért i jogosultsághoz 
kötött komplexebb környezetvédelmi feladatok (pl. egységes környezethasználati 
engedélyezési tervdokumentáció) kapcsán rendszeresen szerz déses formában 
foglalkoztat környezetvédelmi szakért i szervezeteket. 

 

4.17. Az üzemi m szaki biztonsági szolgálat 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának szervezetén belül a m szaki 
biztonság fogalomkörébe értett feladatokat az üzemvezet  látja el. Az üzemvezet  felel: 

 A nyomástartó edények id szakos m szaki biztonsági felülvizsgálati 
szükségességének követéséért, a szükséges felülvizsgálatok megszervezéséért. 

 A nyomástartó edényekhez és a veszélyes anyagok tárolótartályaihoz tartozó 
biztonsági szerelvények felülvizsgálatának követéséért és a felülvizsgálat 
megszervezéséért. 

 A kézi gázérzékel k rendszeres felülvizsgálati szükségességének követéséért, a 
felülvizsgálat megszervezéséért. 

 

4.18. Katasztrófa elhárítási szervezet 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyára a súlyos balesetek bekövetkezése 
esetére bels  védelmi terve szerinti katasztrófa-elhárítási szervezetet fog m ködtetni. A 
katasztrófa-elhárítási szervezetben a mentésvezet  az az el zetesen kijelölt személy, aki a 
taktikai döntésekért és a beavatkozók biztonságáért felel. A beavatkozók azok, akik a BVT 
oktatásokon, gyakorlatokon szerzett ismereteik és munkakörük alapján a mentésvezet  
utasításának megfelel en személymentési, t zoltási vagy egyéb veszély elhárítási 
feladatot végezhetnek. A biztonsági szolgálat vészhelyzeti diszpécseri feladatot lát el. 

A beavatkozó állomány, igazodva az egy m szakban jelenlév  dolgozó állományhoz, 
minimálisan 2 f  beavatkozóból és munkanap napi 8 órában egy f  mentésvezet l fog 
állni. 

A helyszínre érkez  hívatásos t zoltó egység parancsnokát – aki a továbbiakban a kárhely 
parancsnok – a mentésvezet  és a beavatkozók a parancsnok kérésének megfelel en 
mindenben támogatják.  

 

4.19. Javító és karbantartó tevékenység 

A SIAD Hungary Kft minden dolgozója köteles a munkavégzése során használt gépeket és 
eszközöket rendeltetésszer en, a kezelési utasításnak megfelel en használni. 

A SIAD Hungary Kft a kisebb karbantartásokat saját állományú dolgozóval végzi el, a 
nagyobb javításokat küls s vállalkozásokkal végezteti.  
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Az üzemvezet  köteles minden nem rutinszer  m velet biztonsági szempontú 
átvilágítását elvégezni (elvégeztetni) a m velet tényleges elvégzése el tt. Termelés során 
tapasztalt bármilyen termelési eljárási utasítástól eltér , az ott megadott t résb l 
bármilyen irányban kilép  paraméter esetén üzemvezet i utasítás szükséges a termelés 
további lépéseire vonatkozóan. 

 

4.20. Laboratóriumi hálózat 

A gyártási tevékenységet min ségellen rz  laboratórium támogatja. A min ségellen rz  
laboratórium szerepe a köztitermék és a késztermék min ségének ellen rzése.  

A min ség ellen rzési célú laboratóriumi vizsgálatokat a min ségellen rz  állomáson 
végzik. 

 

4.21. Szennyvízhálózatok 

A gyár területén kommunális jelleg  és technológiai szennyvíz keletkezéssel is kell 
számolni.  Ezen  felül  a  csapadék  víz  elvezetésér l  is  gondoskodni  kell.  A  szennyvizek  
gy jtése külön vezetékhálózatokon történik.  

 

4.21.1. Kommunális szennyvíz 

A központi iroda épületben kialakított szaniter helyiségekb l egy el írás szerinti lejtés  
szennyvíz vezeték vezet a gyár keleti telekhatárán lév  vb szennyvíz átemel  aknához. A 
telken belüli szennyvíz csatorna hálózat gravitációs rendszer . Az aknában lév  
búvárszivattyú  segítségével  a  kommunális  jelleg  szennyvíz  nyomott  vezetéken  jut  a  
Gyöngyös - Adács összeköt  közút mellett üzemel   települési szennyvíz nyomóvezetékre. 
Az átemel  akna szükségességét a gyár K-Ny-i irányú kismérték  lejtése indokolja. A gyár 
területén szennyvíz el kezelést nem végeznek.  

 

4.21.2. Ipari szennyvíz 

A gyár h víz rendszerében használt víz só tartalma  id vel emelkedik. A h víz 
bizonyos sótartalom felett nem használható a technológiában. Ez az emelkedett 
sótartalmú víz a gyárban keletkez  ipari szennyvíz. 

A keletkez  tovább nem használható h vizet külön vízjogi engedélyezési eljárás 
részeként a megfelel  befogadó hozzájárulások meglétével a közeli Mérges-patakba 
vezetik el. A mederbekötés távolsága a gyár területt l ~ 700 - 800 m. 
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4.21.3. Csapadékvíz 

A  gyár  szilárd  burkolatain  és  tet  felületein  gy  csapadékvizet  a  gyár  D-i  telekhatára  
menetén létesült csapadék elvezet  rendszer fogadja be, illetve az üzemben kialakított 
szennyezett és tiszta csapadék hálózat. A gyár szilárd burkolatairól gy jtött 
csapadékvizeket olajfogó m tárgyakon vezetik keresztül, amely a terület DNy-i határán 
kapott helyet. Az olajfogók a járm  forgalom miatt esetlegesen elcsöpög  olaj, valamint a 
kompresszorokban, turbinákban, transzformátorokban használt ken , szigetel , h közl  
olajok baleset esetén való elfolyása során is alkalmasak a kijutott szénhidrogén származék 
visszatartására. Az olajfogóból kilép  vezeték becsatlakozik a tiszta csapadékvizet 
elvezet  hálózatba, amely egy ellen rz  aknába torkollik. Itt lehet ség van a víz min ség 
vizsgálatára. Ebbe az aknába került bekötésre az ipari szennyvíz. Ezek együttesen egy 
gy jt vezetéken keresztül jutnak el a Mérges-patakig. 

 

4.22. Üzemi monitoring hálózatok 

A technológiától független monitoring rendszer nem épült ki ilyen a tevékenységhez nem 
indokolt. 

A gyártáshoz kapcsolódó el írt szükséges min ségi, azaz analitikai vizsgálatokat a 
laboratórium végzi az el írt rendszerességgel.   

A környezetvédelmi el írások szerinti méréseket (leveg tisztaság védelem, zaj) küls s 
megbízott fogja elvégezni a jogszabályban el írt gyakorisággal.  

 

4.23. zjelz  és robbanási töménységet érzékel  rendszerek 

2 db egymástól független t zjelz  rendszer van a telephelyen kiépítve: 

1. Az irodaépület minden helyiségében, az elektromos kapcsolótérben és a raktár 
épületben van kialakítva h /füst érzékel , t zjelz  rendszer kézi jelzésadókkal 
ellátva. A másodlagos kezel  a biztonsági szolgálat helyiségében van kialakítva. Ez 
saját vállalás, nem jogszabályi el írás. 

2. A 132 kV os trafó kezel  épületében van kialakítva h /füst érzékel , t zjelz  
rendszer kézi jelzésadóval ellátva. A másodlagos kezel  a biztonsági szolgálat 
helyiségében van kialakítva. Kiépítése jogszabályi el írás. 

 

A gyárban robbanásveszélyes gázok, g zök nem lesznek jelen, így robbanási töménység 
érzékel  rendszer nincs kiépítve. A leveg l leválasztott gázok közül a nitrogén és az 
argon asztfixiát okozhat, az oxigén a környezetében lév  éghet  anyagok gyújtási 
energiáját csökkenti le, ezért a bels  védelmi terv végrehajthatósága érdekében tartott 
eszközök között kézi O2 % érzékel t kell készenlétben tartani. (Ez mind a magas mind az 
alacsony O2 tartalmú légkör kimutatására alkalmas) 
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A kézi érzékel  mellett a h víz gépházban, valamint a min ség ellen rz  
laboratóriumban oxigén hiány érzékel  és hidrogén érzékel  van telepítve. 

 

4.24. Beléptet  és az idegen behatolást érzékel  rendszerek 

A gyár területét kerítés veszi körül, a gyár területén belüli szilárd burkolatú felületeket, 
épületek közötti tereket térvilágító rendszer világítja meg. A gyár területére be és az 
onnan kifelé tartó forgalmat sorompóval korlátozzák. A sorompó kezelése a be-ki lép k 
regisztrálása a biztonsági szolgálat feladata.  

A beléptet  és az idegen behatolás elleni védelmi rendszer leírása nem része a nyilvános 
változatnak. 
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5. A veszélyes létesítmények veszélyazonosítását megalapozó információk 

Az el zetes veszélyazonosító elemzés kiterjedt az üzem valamennyi létesítményére. A 
veszélyazonosító eljárás keretében az üzemet létesítményrészekre osztottuk. Az üzem az 
alábbi létesítményekkel rendelkezik: 

 Központi épület 
 Min ségellen rz  épület  
 Leveg bontó gyár 

o Kültéri egységek 
o Csarnoképület 
o torony 

 Elektromos és raktárépület 

Veszélyes anyag jelenlétének hiányában az elemzésb l az alábbi létesítmények kizárásra 
kerültek: 

 Központi épület 
 Elektromos és raktárépület 

Az üzem területén el forduló anyagok tulajdonságait és az anyagok tulajdonságaiból 
következ  potenciális kártételi formák lehet ségeit elemezve megállapítható, hogy súlyos 
ipari baleset okozására képes mennyiségben egyedül a cseppfolyós oxigén lesz jelen a 
gyár területén. 
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6. A részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek 
bemutatása 

6.1. A technológiák rajzi megjelenítése 

Jelen biztonsági elemzés szerkezetének felépítésében az egymásra épülés elve szerint 
jártunk el. A gyár szerepének, m ködésének általános leírása a 3. fejezetben történt meg. 
A leírás alapján megismerhet ek a telephely létesítményei és azok funkciói, m ködésük 

bb paraméterei. A következ  lépcs  a kiválasztás során történik, ahol részletesebben 
ismertetjük az egyes üzemrészek biztonsági szempontú jellemz it. A kiválasztási elemzést 
a 7. fejezet tartalmazza.  

A rajzi megjelenítés a folyamatkockázatok feltárását segíti. Folyamatkockázatokkal jár a 
gázel állító rendszerek m ködtetése, ezek esetében a technológia cs kapcsolási rajzát 3. 
fejezetben mutattuk be, illetve a cs kapcsolási rajzok nagyobb méretben a biztonsági 
elemzés mellékletébe is bekerültek.  

 

6.2. A technológiai részrendszer fontos szereppel bíró elemei és az 
anyagkijutással járó meghibásodások 

A technológiai részrendszer fontos szereppel bíró elemeit és az anyagkijutással járó 
meghibásodásokat a következ  fejezetek részletezik. 
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7. A súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése 

7.1. A súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése 

A biztonsági elemzésben elvégzend  elemzési eljárás megfelel a 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet által megfogalmazott követelményeknek és a 2012/18/EU irányelv. Ennek 
megfelel en az elemzés mélysége az elemzés el rehaladásával fokozatosan n , míg az 
elemzend  esetek száma arányosan csökken. 

Az elemzési eljárás szisztematikus eszközt biztosít arra, hogy a súlyos balesethez vezet  
eseménysorok feltárása maradéktalanul megtörténjen. Az elemzés els  lépéseként ki kell 
jelölni a veszélyes üzem határait. Elfogadott módszer segítségével meg kell különböztetni 
a veszélyes üzemrészeket a telephelyen esetlegesen el forduló, más SEVESO 
szempontból nem veszélyes technológiáktól, üzemrészekt l. A kiválasztott veszélyes 
üzem vagy veszélyes üzemrészek esetében olyan részletességgel kell elemezni, majd 
dokumentálni az alkalmazott technológiát, hogy az alkalmas legyen valamennyi 
üzemhatáron túl terjed  hatás bekövetkezéséhez szükséges és elégséges összes 
technológiai és nem technológiai feltétel feltárására. Ezen feltételek ismeretében be kell 
mutatni azon eseménysorokat, ún. szcenáriókat, amelyek ingatlanhatáron túl terjed  nem 
kívánt hatással járnak. Nemzetközileg elfogadott elemzési módszerrel meg kell határozni 
az egyes szcenáriók bekövetkezési gyakoriságát. Következményelemzés keretében el kell 
végezni a kiválasztott veszélyes üzemekben kijelölt szcenáriók bekövetkezésének 
következményeit. Ezt követ en a következmények ismeretében meg kell határozni a 
veszélyes üzemben folytatott tevékenység egyéni, majd társadalmi kockázatát. A kockázat 
ismeretében értékelni kell a veszélyeztetést. A következmények ismeretében 
megalapozott védelmi tervezési munka kezd dhet. 

Jelen elemzési eljárás a fenti szempontokat az alábbi lépéseken keresztül végzi el. 

 Megalapozó elemzés 

 Részletes technológia elemzés, a csúcsesemények definiálása 

 A csúcsesemények bekövetkezési frekvenciájának meghatározása 

 Következményelemzés 

 Küls  és bels  dominóhatás vizsgálat  

 Kockázatelemzés 

 Kockázatértékelés és kockázatkezelés 

 

Megalapozó elemzés 

Megalapozó elemzés elvégzésére általában nemzetközileg elterjedt és széles körben 
elfogadott, un. holland kiválasztási módszert alkalmazunk a CPR [18] 2.3 fejezete alapján. 
A holland kiválasztási módszer kiváló t zveszélyes, robbanásveszélyes, illetve toxikus 
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anyagokat raktározó, feldolgozó vagy el állító technológiák sz rése esetében. Egyes 
speciális esetekben, az általános módszertantól eltérni indokolt.  

 

Részletes technológiai elemzés, súlyos baleseti eseménysorok meghatározása 

Az elemzési fázis keretében vizsgáljuk a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem terv- és 
üzemeltetési dokumentációit, vizsgáljuk a karbantartási utasításokat és a normálistól 
eltér  lehetséges üzemállapotokat. Áttekintjük az üzem esetlegesen már meglév  
biztonsági dokumentációit, úgy, mint vészhelyzeti terv, t zriadó terv, kárelhárítási terv, 
EPD, HAZOP, stb.  

A részletes technológiaelemzéshez a CPR [18] nem kívánt esemény (Loss of Containment, 
LOC) kezelési modelljét alkalmazzuk. Eszerint egyszerre keressük a generikus nem kívánt 
eseményeket (GLOC) és a specifikus nem kívánt eseményeket (SLOC). 

A generikus LOC (Pl. korrózió, konstrukciós hiba, tervezési hiba, anyagfáradás, nem 
szándékolt kártétel) dedukcióval nem, vagy részlegesen tárható fel, mert az okok 
rendszerint a vizsgált m szaki rendszeren kívüliek. Az ilyen hibalehet ségek el fordulási 
gyakorisága csak korlátozott mértékig csökkenthet  karbantartó, megel  
tevékenységgel. A generikus LOC események frekvenciáit legpontosabban statisztikai 
eszközökkel lehet feltárni. A CPR [18] részletesen tárgyalja a generikus LOC eseményeket, 
és ajánlást fogalmaz meg az el fordulási frekvenciák középértékére és tartományára. Az 
elemzés során a generikus csúcseseményeket a CPR [18] szerint állapítjuk meg. A 
generikus LOC sosem elhanyagolható. 

A specifikus LOC (a létrehozott rendszer tulajdonságaiból következ  LOC) dedukcióval 
feltárható, hiszen az ilyen LOC események rendszeren belüliek, a rendszer 
tulajdonságaiból következnek. A specifikus – azaz technológiából következ  – 
csúcsesemények feltárást HAZOP módszerrel végezzük. A specifikus LOC csak a 
„m veletezés”, azaz a technológiai m veletek sajátja.  

Egy elemzésre kijelölt üzemrésznél a lehetséges LOC eseményeket a CPR [18]-ban kijelölt 
generikus események, és amennyiben az elemzésre kijelölt technológiai részben 

veleteket végeznek a veszélyes anyaggal, úgy a HAZOP elemzéssel meghatározott 
specifikus LOC események halmaza adja. 

 

Események bekövetkezési frekvenciáinak meghatározása 

A generikus LOC események frekvenciáiként a CPR [18] 3.2 fejezetében közölt értékeket 
alkalmazzuk. 

A specifikus LOC értékeket HAZOP elemzés alapján az alábbiak szerint számszer sítjük. 
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11. sz. táblázat 

Érték/Value 
Érték/Value 

év/year 
Jelölés/Code Megnevezés Name Leírás/Description 

0.0001* >100 1 Nagyon 
ritka 

Very 
Seldom 

Fizikailag nem képtelenség, de 
nincs ismert el fordulás,  vagy az 
ismert el fordulás > 100 év 
Is not known to have happened, 
but physically not impossible 

0.001* 20-100 2 Ritka Seldom 

Iparban már el fordult 
 
In industry is known to have 
happened 

0.05 4-20 3 Mérsékelt Moderate 

A szerkezet életciklusa alatt 
néhányszor el fordulhat 
 
Is known to have happened 
under lifecycle  

0.5 1-4 4 Gyakori Frequent 

Többször el fordul a szerkezet 
életciklusa alatt 
occurs  within  the  period  of  1  
year, will probably reoccur 
within 2-4 years 

1 < 1 5 Nagyon 
gyakori 

Very 
frequent 

Évente többször is elfordulhat 
 
occurs for more than once per 
year 
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Következmények érékelése 

12. sz. táblázat 

Jelölés 

Code 
Megnevezés Name Leírás/Description 

A Elhanyagolható Negligible 

A dogozókra nézve sincs nemkívánatos élettani hatás 
(Csak akut hatásokat kell mérlegelni) 

No adverse worker helath effects (Acute effects only) 

B Mérsékelt Moderate 
Dolgozót ért  kisebb káros hatás 

minor worker injury 

C Súlyos Serious 

Munkakieséssel járó súlyosabb dolgozói sérülés vagy 
több dolgozó enyhébb sérülése 

worker lost time injury or injuries multiple workers 

D Kritikus Critical 

Dolgozói halálos baleset lehet sége, illetve sérülések 
lehet sége üzemhatáron túl 

worker fatalitiy or major injury of multiple workers 
or/and injury of out of plant border 

E Katasztrofális Disastrous 

Több dolgozó, illetve üzemhatáron túli személyek 
halálozásának lehet sége 

Multiple worker fatalities and/or fatalities out of 
plant border. 
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Kockázatok értékelése 

13. sz. táblázat 

Loss of 
containment 
frequencies 

Következmény értékelése 

Consequence 

Elhanyagolható 

Negligible 

A 

mérsékelt 

Moderate 

B 

Súlyos 

Serious 

C 

Kritikus 

Critical 

D 

Katasztrofális 

Disastrous 

E 

Nagyon gyakori 

very frequent 

5 

5A 5B 5C 5D 5E 

Gyakori 

Frequent 

4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Mérsékelt 

Moderate 

3 

3A 3B 3C 3D 3E 

Ritka 

Seldom 

2 

2A 2B 2C 2D 2E 

Nagyon ritka 

Very Seldom 

1 

1A 1B 1C 1D 1E 

 

Következményelemzés  

Következményelemzés célja a nem kívánt súlyos balesetek bekövetkezése esetén a 
következmények bemutatása. A következményelemzés a küls  és bels  védelmi tervezés 
alapja. A következményelemzés kisebb, nem SEVESO esemény kategóriába tartozó üzemi 
baleseteknél is fontos lehet a további súlyosabb következmények elkerülésére való 
felkészülés céljából. A következmények elemzése során az alábbi események kerülhetnek 
modellezésre és értékelésre: 
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 A veszélyes folyadékok, gázok és kétfázisú halmazállapotban lév  anyagok 
kibocsátásának modellezése  

 Tócsat z modellezés 

 Jet t z modellezése. 

 z t z modellezése 

 Nyomáshullám modellezése 

 Nehéz és neutrális gázok terjedésének modellezése, akut toxikózis vizsgálata 

 Környezeti veszélyeztetés modellezése 

A következményelemzést a CPR [13] segítségével BREEZE INCIDENT ANALYST, SAVE II, 
illetve ALOHA, HGSYSTEM szoftverek segítségével végezzük. A CPR [13] alkalmazása 
esetén a számításokat MS Excel és/vagy más, programozható felületen végezzük. Az adott 
problémára legmegfelel bb következménymodell kiválasztása a rendelkezésre álló 
lehet ségek közül megalapozott mérnöki döntés keretében történik. Az alkalmazott 
modell alkalmazásának szempontjait dokumentáljuk. 

 

A BREEZE INCIDENT ANALYST egy kifejezetten ipari baleseti helyezetek modellezésére 
készített kijutási és következményelemzési szoftvercsomag. A programcsomag 
tartalmazza az EXPERT kijutási modellt, 4 db diszperziós modellt, 3 db t zmodellt és 4 db 
explóziós modellt. A program grafikus felhasználó felülettel rendelkezik, GIS MAP 
kompatibilis, vektor- és bittérképek kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis 
továbbá a MARLPLOT megjelenít  szoftverrel.  

 

BREEZE HAZ Diszperziós modellek  

A DEGADIS a BREEZE HAZ diszperziós modulja. A DEGADIS s -gáz diszperziós modell, 
melyet az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) fejlesztett ki. A szoftver 
alkalmas a gyúlékonysági koncentrációk modellezésére és a toxikus anyagok terjedésének 
modellezésére. A modellben lehetséges forrás vertikális JET, talajfelszíni kibocsátás és a 
tócsa evaporáció. A DEGADIS a CPR [14]-ben hivatkozott modell. Az SLAB a leveg nél 
nehezebb gázok diszperziós modellje. A modellt a Lawrence Livermore Nemzeti 
Laboratórium fejlesztette az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának és az 
Egyesült Államok Légierejének Mérnöki és Szolgáltatási Központjának támogatásával. A 
modell lehetséges forrása lehet vertikális, illetve horizontális JET, kémény vagy tócsa 
evaporáció. Az AFTOX Gauss diszperziós modell nem reaktív gázok terjedésének 
vizsgálatára. A modellt az Egyesült Államok légiereje fejlesztette. A forrás lehet pont, 
felületi és kiöml  folyadék, tócsa. Az INPUFF egy integrált gauss modell, melyet az EPA 
fejlesztett buoyant és neutrális buoyant kibocsátások modellezésére. A kibocsátóforrás 
kémény vagy felszíni lehet. A kibocsátás lehet pillanatszer , véges vagy folyamatos. 
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BREEZE HAZ T zmodellek  

A zárt tócsat z modellt a Gáz Kutató Intézet fejlesztette ki. Ebben a modellben a 
körülhatárolt térben vagy tartályban kialakuló tócsatüzeket lehet modellezni. A modell 
képes az eltér  h sugárzási szintek távolságát számítani. Nyitott tócsat z modellt 
eredetileg szintén a Gáz Kutató Intézet fejlesztett ki. A modell terjed  tócsatüzek 
vizsgálatára alkalmas. A modell képes az eltér  h sugárzási szintek távolságának 
számítására. A t zmodellezés keretében lehet ség van JET t z modellezésre is. A modell 
képes cs törések és lyukadások esetén s rített és cseppfolyósított gázok JET 
modellezésére. A modell képes az eltér  h sugárzási szintek távolságát meghatározni. A 
program számítja a JET méreteit és a láng sebességet is. 

 

BREEZE HAZ Explóziós modellek 

A BREEZE HAZ Explóziós modellek között megtalálható az Egyesült Államok hadseregének 
TNT ekvivalencián alapuló modellje, az Egyesült Királyság Egészségi és Biztonsági 
Igazgatóságának TNT ekvivalencia modellje, a TNO Multi energia modellje és a Beker-
Strehlow modell. A BREEZE HAZ Exploziós modelljeit a CPR [14] meghivatkozza. 

Az ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) szoftver a NOAA (Egyesült 
Államok Nemzeti Óceán és Légköri Hivatalának) és az EPA (Egyesület Államok 
Környezetvédelmi Hivatal) közös fejlesztési munkájának eredménye. A program a nem 
kívánt ipari baleseti hatások következményeinek modellezése céljából készült a 
vészhelyzeti tervezés, a vészhelyzeti gyakorlatok és hatósági ellen rz  tevékenység 
támogatása céljából. Az ALOHA légköri diszperziós modellje és meteorológiai modulja 
tartalmazza Gauss diszperziós és leveg nél nehezebb gázok diszperziós modelljét is. Az 
ALOHA képes a légtérbe került anyagok esetében robbanási koncentrációkkal, 
toxicitással, az anyag meggyulladása esetén h sugárzással, robbanás esetén a 
nyomáshullám terjedésével számolni. Az ALOHA beépített anyag kijutási modulokkal is és 
más modellb l származó anyagkijutások következményeivel is képes számítást végezni. A 
program bels  adatbázisa kb. 1000 db kémiai anyagot tartalmaz. 

Az ALOHA elemzés eredményei közvetlenül exportálhatóak MARPLOT környezetbe, amely 
egy GIS alapú vizualizációs térképészeti szoftver. Az ALOHA tehát egy kifejezetten súlyos 
baleseti környezetre fejlesztett következményelemz  szoftver. A program ugyanakkor 
nem alkalmas kockázatok számítására. Szintén nem alkalmas az ALOHA az egyes légkörbe 
került gázok egymással, illetve a légkörben lév  anyagokkal való kémiai reakciójának 
számítására. A programadatbázisban lév  közel 1000 anyag esetén reaktív anyaggal 
történ  modellszámítás esetén a program figyelmeztetést küld a modellez  részére, 
valamint az elemzési napló fájlba is figyelmeztet  bejegyzés kerül. Az egyes kikerül  
anyagok egymással történ  érintkezésének során lejátszódó kémiai reakciók vizsgálatára 
szolgál a CAMEO CHEMICALS program. A több 10 000 anyagot és fizikai-kémiai állapotot 
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ismer  program anyagkeverékek egymással történ  kémiai reakcióinak elemzésére 
szolgál. A CAMEO CHEMICALS szintén a NOAA és az EPA fejlesztése. A program által 
készített reaktivitási jelentés eredményit figyelembe kell venni az ALOHA 
következményelemzést megel en. 

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 
katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a 
SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkez  haváriák 
következményeinek és kockázatának meghatározásához. A programban az ún. Effect 
Modul segítségével végezhet k veszélyes anyag kijuttatással kapcsolatos számítások, 
párolgás, g z- és gáz halmazállapotú terjedésszámítások. A SAVE II alkalmas különböz  
tüzek esetén h sugárzás, illetve robbanásakor fellép  túlnyomás meghatározására. A 
SAVE II nem képes a következmények grafikus megjelenítésére, csak az egyes izovonalak 
leírására. Amennyiben grafikus ábrázolás szükségessége merül fel, akkor a kapott 
eredmények GLOBAL MAPPER, AUTO CAD, SURFER, stb. szoftverek segítségével 
vizualizálhatóak. Az alkalmazott vizualizációs szoftverek a mérnöki és földtudományok 
terén legelterjedtebben használt valid eljárások. A kockázatszámítással kapcsolatos 
funkciókat a kockázatelemzés módszertani ismertetése keretében írjuk le. 

 

Küls  és bels  dominóhatás vizsgálat, eszkalációs hatás vizsgálat 

A dominóhatás vizsgálat keretében azon üzemen kívüli és belüli események 
meghatározását végezzük, amelyek a veszélyes üzemrész valamely nem kívánt 
csúcseseményének küls  hatásra történ  bekövetkezéséhez vezethet. A bels  eszkalációs 
vizsgálat keretében arra keressük a választ, hogy az üzemen belüli nem SEVESO 
kategóriába es  üzemzavarok el idézhetnek-e SEVESO eseményt. Dominóhatás 
vizsgálatot és bels  eszkalációs elemzést is a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott 
módon h sugárzásra, nyomáshullámra és repeszhatásra vonatkozóan végzünk el.  

Dominó- és eszkalációs hatást kiváltó primer események: 

 tócsat z 

 fáklyat z 

 tartályt z 

 z 

 tartályrobbanás  

 zfelh  robbanás (VCE) 

 kiforrás  

 forrásban lév  folyadék kitáguló g zeinek robbanása (BLEVE) 

 szilárd anyag robbanása és porrobbanás 
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A dominóhatás elemzést társaságunk grafikus eljárással végzi. A veszélyes üzemrészeket 
GIS CAD modellbe helyezzük. A korábbi fázisban elvégzett következmény elemzés 
eredményeit szintén ugyanebben a környezetben ábrázoljuk. A térképeken piros színnel 
jelöljük azt az izovonalat, amely az adott hatástípus esetén képes olyan mérték  romboló 
hatásra, amely esetében már feltételezhet  a csúcsesemény bekövetkezése. Amennyiben 
a dominóhatás lehetséges, úgy az alapfrekvenciát a dominóhatás elemzés eredményével 
módosítani szükséges. Az elemzés során fokozottan kell figyelni az esetlegesen érintett 
vonalas létesítményekre. T zhatás esetén az elfogadott gyakorlatnak megfelel en csak a 
15 percig tartósan fennálló kitettséget tekintjük hatást kiváltani képes eseménynek. 

A bels  eszkalációs elemzés hasonló elven történik. A robbanás, repeszhatás és 
sugárzás közvetlen roncsoló hatásán felül vizsgálni szükséges a szakaszolási lezárási 

pontok következmény miatti elérhet ségét is. Amennyiben a bels  eszkalációs vizsgálat 
pozitív eredményt ad, akkor az abból származó frekvencianövekményt szintén figyelembe 
kell venni, és módosítani kell az alap frekvenciákon. 

 

Kockázatelemzés 

A  kockázatelemzés  elvégzéséhez  szintén  felhasználjuk  a  SAVE  II  szoftvert.  A  SAVE  II  
szoftver Risk Calculation Modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A program 
meteorológiai adatokat, populációs adatokat és esemény bekövetkezési valószín ségeket 
igényel bemen  adatként. A programban lehet ség van modell teret definiálni, és az 
elemz  megválaszthatja a kijelölt tér felosztásának s ségét. Eredményként az egyéni 
halálozás izorisk görbéit kapjuk. 

A számításokhoz felhasznált meteorológiai adatokat OMSZ adatszolgáltatás keretében 
szerezzük be. A lakossági népességi adatokat a népesség nyilvántartó adataival 
megegyez  GIS adatszolgáltatás alapján vesszük figyelembe (Geox Kft.). A nem lakossági 
létesítmények esetén az érintett létesítmények üzemeltet it nyilatkozattételre kérjük fel, 
és az így nyújtott adatszolgáltatást vesszük figyelembe a számítások során. 

A nagyobb transzparencia érdekében a társadalmi kockázatot grafikusan elemezzük, és 
számítjuk. A lakossági és egyéb (jellemz en ipari) populációs mátrixokat összegezzük, és 
ábrázoljuk az elemzésre kijelölt térben olyan módon, hogy az el  elemzési lépésben 
meghatározott egyéni halálozási izorisk görbék is láthatóak legyenek. A végeredményt (F-
N görbét) a legtöbb esetben térképolvasással is ellen rizni lehet. 
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Kockázatértékelés és kockázatkezelés 

A számítások során meghatározott egyéni és társadalmi kockázatokat a 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet szerint értékeljük 

14. sz. táblázat 

Halálozás egyéni kockázata lakóterületen Értékelés 

R < 10-6 esemény/év Feltétel nélkül elfogadható kockázat 

R < 10-5, R > 10-6 esemény/év Feltételekkel elfogadható 

> 10-5 esemény/év Nem elfogadható 

 

15. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F < (10–5×N–2) 1/év, ahol N >= 1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat 

F < (10–3×N–2) 1/év, és F > (10–5×N–2) 1/év tartomány 
közé esik, ahol N >= 1 

Feltételekkel elfogadható 

F > (10–3×N–2) 1/év, ahol N >= 1 Nem elfogadható 

 

Kockázatcsökkent  javaslat szükségessége esetén a biztonsági intézkedés kockázatokra 
gyakorolt hatását ismételten a fentiekben bemutatott elv szerinti számítással igazoljuk. A 
szisztematikus elemzési szerkezet, a következmények világos megjelenítése alapját képezi 
a bels  védelmi tervezésnek, és nagymértékben járul hozzá védelmi tervek üzemi 
gyakorlatinak sikeres elvégzéséhez. 

 

7.1.1. Adatgy jtés és rendszerezés, megalapozó elemzés 

A megalapozó elemzés megkezdését megel en rendelkezésükre állt a gyárban végzett 
gyártási folyamat leírása, a folyamatok cs kapcsolási és m szerezési rajza.  

 

7.1.2. Jelenlév  veszélyes anyagok listájának meghatározása 

A biztonsági elemzés készítésének els  lépése a rendelet 1. sz. melléklete alapján 
jelenlév nek tekintend  veszélyes anyagok listájának meghatározása, azaz az 
üzemazonosító számítás elvégzése. 

Az elvégzett üzemazonosító számítást az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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A lista összeállításnak általános elvei a következ ek voltak: 

 A LOX tartályok esetében a maximálisan lehetséges tölt  térfogatott és az abból 
számítható tölt  tömeget vettük figyelembe. 

 

A felhasznált és jelenlév  veszélyes alapanyagok biztonsági adatlapjait a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

Az elvégzett üzemazonosítás alapján a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó 
gyárában a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. sz. táblázata alapján 
cseppfolyós oxigénb l alsó küszöbértéket meghaladó, de fels  küszöbértéket el nem ér  
mennyiséget tárol. Tekintettel arra, hogy a cseppfolyós oxigénen kívül más veszélyes 
anyagok - ha kis mennyiségben is - (vízkezel  szerek) is jelen lesznek, az összegzési 
szabályt kell alkalmazni.  

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyára esetében a 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti összegzési szabály szerint az alábbi küszöbértékre 
vonatkozó azonosítási számok állapíthatóak meg: 

16. sz. táblázat 

Üzemazonosítási számok 

 Alsó küszöbérték Fels  küszöbérték 

Egészségi veszély   

Fizikai veszély   

Környezeti veszély   

Egyéb veszély (01, O2, O3)   

 

Az elvégzett üzemazonosítás alapján a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó 
gyárába alsó küszöbérték  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek min sül, és 
biztonsági elemzés készítésére kötelezett. 

A gyárban tárolt, azaz jelenlév  anyagok fizikai-kémiai tulajdonságait, UN számát, ADR és 
SEVESO osztályba sorolását, összetételét, H-mondatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

7.2. A veszélyes üzem azonosítása 

7.2.1. Kiválasztási- és jelz számokon alapuló megalapozó elemzés 

A leveg bontó gyár területén jelenlév  veszélyes anyagok tulajdonságait és az anyagok 
tulajdonságaiból következ  potenciális kártételi formák lehet ségeit elemezve 
megállapítottuk, hogy a CPR [18] 2.3 fejezetében közölt „holland” kiválasztási módszer 
alkalmazása szükségtelen, mert cseppfolyós oxigén el állító rendszerre vonatkozó 
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elemzést el kell végezni, a sz rés ez esetben értelmetlen, ugyanakkor más olyan 
technológiai rész rendszer, amelyre sz rést lenne indokolt végezni nincsen. 

 

7.2.2. A LOX rendszer és segédüzemeinek súlyos baleseti lehet ségei 

Telepíteni tervezett technológia technológiai HAZOP vizsgálatát a rendszert tervez  SIAD 
Macchine Impianti megbízásosából a GRC S.r. l készítette. A GRC S.r. l egy olaszországi 

szaki biztonsággal, m szaki kockázatok elemzésével foglalkozó vállalat, amely hosszú 
ideje nyújt m szaki biztonsági szolgáltatásokat a SIAD részére.  

Annak érdekében, hogy HAZOP beilleszthet  legyen 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 
szerinti biztonsági elemzésbe a GENERISK Kft. el zetesen egyeztetette a kapcsolódási 
pontokat. Ennek eredményeként a GRC S.r. l által elvégzett HAZOP azon processz 
kockázatok feltárását végezte a mely cseppfolyós oxigén kikerüléséhez vezethet.  

Az alábbiakban a HAZOP fordítását közöljük a HAZOP angol nyelv  változatát a melléklet 
tartalmazza. 
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Leveg  kompresszor 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan 

lekapcsoló rendszerek 
Csúcs esemény Megjegyzés 

Alacsony nyomás/ alacsony 
légáram a C5000A/B jel  

kompresszorból 

Sz  elzáródás* 
 

Kompresszor szabályozási 
hiba* 

Termelés kiesés 
C5000 leveg kompresszor 
lehetséges meghibásodása 

Eltöm dés esetén 
riasztás a PDSH-ról  

 
Riasztás a PAL509 és 

PAL540 ról 

PALL509, PALL540 jelzése 
esetén kompresszor 

leállása 
  

Nyomás magas C5000A/B 
kompresszoron 

Kompresszor szabályozási 
hiba* 

Túlnyomás a TW5000 utóh n 
/ V5000 el tisztító kolonnán 

figyelmeztetés a 
kijelz n PI509-r l 

PSV530 biztonsági szelep 
nyitása 

  

Magas h mérséklet a C5000A/B 
kompresszoron 

Magas h mérséklet  
víz a CT8000A/B jel  

toronyból 
Nincs h víz a CT8000A/B 

toronyban 
cserél  szennyez dése* 

Magas h mérséklet a TW5000 
utóh n 

figyelmeztetés a 
kijelz n TI523-ról 

A kompresszorok a bels  
kezel  általi tiltás miatt 

megállnak 
  

Magas oxigén koncentráció a 
C5000 leveg kompresszoron 

(indításnál)  

Magas oxigénkoncentráció a 
termék nitrogénben 

Lehetséges súlyos mechanikai 
kár 

    

 



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 86/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

 

Alrendszer: 
Leveg  el  egység 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas légh mérséklet a 
TW5000 utóh l 

Magas vízh mérséklet az 
FRU8000 h n 

 
Nincs víz az FRU8000 

ben 
Magas h mérséklet a 

C5000A/B kompresszoron 

Magas h mérséklet a V5000 
abszorpciós kolonnán (tisztítási 

szakasz) 

Magas h mérséklet 
riasztás a TAH530-ról 

   

Nincs víz az FRU8000 h ben 
P8000A-B szimultán hibája* 
Nincs víz / alacsony vízszint 

a TW7000-ben  

Magas h mérséklet a TW5000 
utóh n 

(alacsony vízszint a TW5000 
utóh n) 

Helyi jelzés PI812A-B 
 

Adat figyelmeztetés a 
kijelz n PT815-r l  

   

Magas vízh mérséklet az 
FRU8000 h n  

 h körének 
meghibásodása* 

Magas légh mérséklet a 
TW5000 utóh n 

 
Magas h víz h mérséklet a 

(magas környezeti 
mérséklet)  

Adat figyelmeztetés a 
kijelz n TI815-r l 

   

Nincs víz / alacsony vízszint a 
TW7000-ben 

Nincs h víz a CT8000A/B 
toronyból 

Szabályozási hiba (LV803 

Nincs víz az FRU8000 h ben 
'Alacsony szint' riasztás 

a LAL803-on 
P8000A-B megállás a 

LALL803-ból 
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szelep meghibásodása) 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas vízszint a TW5000 
utóh ben 

Szabályozási hiba (LV830 
hiba) *  

 
Magas nyomáskülönbség az 
utóh  és a TW5000 be-és 

kimeneti vezetékein 

Víz visszacsorgás a V5000 
el tisztító kolonnán 

 
Alacsony (/nincs) légáram az 

üzem irányába - termelés 
leállás 

Riasztás a LAH830-ról 
LAHH830 leállás  

 
LAHH805 vízpumpa leállás  

  

Magas vízszint a TW7000 
toronyban 

Vízszint szabályozási hiba* 
 

LV803 hiba* 

Lehetséges vízszivárgás a 
nitrogén vezetéken (termelési 

eltérés) 
Riasztás az LAH803-ról 

FV701, LV803 zárodás az 
LAHH803 jelezésér l  

LV804 szelep (be/ ki) zárás 
az LAHH804-b l  

  

Magas nyomáskülönbség az 
utóh  és a TW5000 be-és 

kimeneti vezetékein 

Magas vízszint a TW5000 
utóh ben 

Termelés kiesés Riasztás a PDAH509-r l    
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Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1C, 2C oldalak  

Dokumentum: Hazop ASUAFPLN4100 - hu 
Dátum: 2017.04.24. 
rev. ssz.: 0 

Oldal: 88 / 129 

 

Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas h mérséklet a V5000 
el tisztító kolonnán (tisztítási  

szakasz) 

Magas légh mérséklet a a 
TW5000 utóh l 

Magas h mérséklet a DF5000 
porsz n 

 
Tisztítatlan leveg  a tisztító 
egységb l (H2O; CO2; HC) 

    

Magas nyomás a V5000 
el tisztító kolonnán 

Magas nyomás a C5000 A/B 
leveg kompresszoron 

Magas nyomás a PHX-en 
 

Lehetséges a készülék 
felhasadás 

figyelmeztetés a PI556, 
PI566-ról 

   

Magas nyomáskülönbség az 
el tisztító kolonna be-és 

kimeneti vezetékein. 
Hibás szelep beállítás*  

Termelés eltérés 
(molekulasz k vagy üzem 

meghibásodás)  

figyelmeztetés a PI556, 
PI566-ról 

A sz k bemeneti szelepe 
lezár PDAHH580 A/B 

jelzésére 
  

Magas h mérséklet a DF5000 
porsz n 

Magas h mérséklet a V5000 
el tisztító kolonnán 
(tisztítási szakasz) 

Magas h mérséklet  leveg  
bejutása PHX-be 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Tisztítatlan leveg  az el tisztító 
egységb l (magas H2O; CO2; 

szén-hidrogén arány) 

Magas h mérséklet a V5000 
el tisztító kolonnán  

ÉS 
szennyezett leveg * 

VAGY 
Nincs regenerálódás a 

V5000 el tisztítón 
VAGY 

Kimerült tisztító töltés* 

Nagy százalékú szén-hidrogén 
arány a CO3000 kondenzálón 

 
Jeges felület és jégdugó 
kialakulása a PHX-ben 

Riasztás az AAH12 r l    

Nincs regenerálódás a V5000 
el tisztítón 

Nincs nitrogén a H7700 
regenerátor f jéb l 
Alacsony regenerációs 
nitrogén h mérséklet 

Tisztítatlan leveg  az el tisztító 
egységb l 

    

Nem érkezik nitrogén a H7700 
regenerációs h cserél l  

Hibás FV770 szelep vagy 
szabályozás az FIC770-r l 

Nincs regeneráció a V5000 
el tisztítóban 

Magas regenerációs nitrogén 
mérséklet 

Helyi jelzés a PI778-ról  
 

Adatfigyelmeztetés a 
kijelz n az FIC770-r l  

Leveg  kiegyenlítés az 
FIC570-r l 
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Alacsony regenerációs nitrogén 
mérséklet 

Elektromos hiba H7700* 

mérséklet szabályozás 
hiba* 

Nincs regeneráció a V5000 
el tisztítón 

Riasztás a TAL778-ról  
Adatfigyelmeztetés a 
kijelz n a TI779-r l 

   

Alrendszer: 
El tisztító egység 

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1C, 2C oldalak  

Dokumentum: Hazop ASUAFPLN4100 - hu 
Dátum: 2017.04.24. 
rev. ssz.: 0 

Oldal: 90 / 129 

 

Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas regenerációs nitrogén 
mérséklet 

Elektromos hiba a H7700*-
on 

mérséklet szabályozási 
hiba* 

 

Nincs nitrogén a H7700-ás 
regenerációs h cserél l 

H7700 h cserél  károsodása, 
lehetséges károsodás a 

szelepek/ kolonnák 
kapcsolásánál 

Riasztás a TAH778, 
TAH779-r l 

 lekapcsolás a 
TAHH778, TAHH779-r l 

  

Nagy arányú oxigén 
koncentráció a H7700-ba 
belép  nitrogén áramban 

Nagy aranyú oxigén 
koncentráció a hulladék / 

termék nitrogénben a fels  
UC3001 oszlopból 

H7700 h cserél  meghibásodás 
(égés, repedés) 

   

A hulladék 
nitrogénben az 

oxigén 
koncentrációt 

AT3-mal 
ellen rzi kell (a 
vezeték belép 
a nitrogénes 
túlhevít be) 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Alacsony h mérséklet a HX1000 
kilép  oldalán 

Emberi mulasztás (alacsony 
leveg  beáramlás/ gáz áram 

az indítás során; 
kiegyenlítetlen áramok) * 

Alacsony h mérséklet  
nitrogén áram lép be a 

nagynyomású kompresszorba, 
és a közép nyomású 

kompresszorba 

Alacsony h mérséklet  
nitrogén lép be a hideg meleg 

turbinába 

Riasztás 
TAL101,102,103,110 és 

TALL103 

Kompresszor, turbina 
gyorsító lekapcsolása 

TALL101,102,110 
  

Magas nyomás a PHX HX1000-
en 

Magas nyomás a V5000-es 
el tisztító kolonnán 

 
Magas nyomás a C7600 
hideg s rít  turbináról  

Nagyon magas nyomás a PHX-
ben - lehetséges szerkezeti 

károsodás 
Magas nyomás az LC3000  alsó 
kolonnában (termelékenységi 

arány csökkenés)  

 
PSV112 szelep nyitása 

 
  

Magas h mérséklet  leveg  lép 
be a PHX HX1000-be 

Magas h mérséklet a 
DF5000 porsz n 

Lehetséges PHX szerkezeti 
károsodás 

Magas leveg  h mérséklet az 
LC3000-es alsó kolonnában  

Riasztás TAH105 Lekapcsolás TAHH105   
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas h mérséklet  nitrogén 
lép be a PHX HX1000-be 

Magas h mérséklet  
nitrogén a C7600 hideg 

rít  turbináról  

Potenciálisan nagyon magas 
mérséklet a PHX-ben; 

szerkezeti károsodás 

Riasztás TAH111, 
TAH112 -ról 

A középnyomású 
kompresszor megáll a 

TAHH111-t l  
 

Hideg s rít  turbina megáll 
a TAHH112-t l 

  

PHX szerkezeti károsodás 

Magas nyomás a PHX HX 
1000-en 

 
Magas h mérséklet  leveg  

lép be a PHX HX 1000-be 

 

Magas h mérséklet  
nitrogén lép be a PHX HX 

1000-be 

Gáz/ folyadék ömlés a 
coldboxon kívülre,  amely 

nyomás növekedéssel és oxigén 
felszabadulással jár  

 

PSE107 hasadótárcsa és 
PSV108-109 biztonsági 
szelepek védik a cold 

boxot. hígítás a nitrogén 
vonalról 

1  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas h mérséklet az LC3000 
kolonnán 

Magas h mérséklet  leveg  
lép be a PHX HX 1000-be 

Termelés kiesés 
 

Magas nyomás LC3000 
kolonnán (kiegyenlítésig) 

Magas oxigén arány a nagy 
nyomású nitrogén áramban az 

alacsonyabb oszlopból 

    

Alacsony fenéktermék szint a 
kolonnában  

Nincs nitrogén reflux (HV110 
hiba*)  

HV350; LV330 hiba* 
 

Emberi mulasztás (üzem 
vezetés*) 

magas oxigén arány a termék 
nitrogénben 

 
Szint szabályozás 

LIC350;LIC330 
  

Magas fenéktermék szint a 
kolonnában  

HV350;LV330;HV340 hiba 
 

Emberi mulasztás, termelés 
változás (üzem leállás)* 

Termelés kiesés 
 

Magas nyomás az alsó 
kolonnában (leveg  áram 

blokkolása)  

Riasztás LAH330    
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas az LC3000 alsó 
kolonnában 

Magas h mérséklet az 
LC3000-ben  

Magas fenéktermék szint  

gyár leállás 

Nagy nyomás a C7600 hideg 
rít  turbináról  

LC3000 károsodásának 
lehet sége  

Nagy nyomás a közép nyomású 
N2 kompresszorról 

PI330 riaszt 
PSV302 biztonsági szelep 

kinyit 
  

Nagy arányú oxigén az alsó 
kolonnát elhagyó nagynyomású 

nitrogén vonalon  

emberi hiba 

 

Alacsony fenéktermék szint 

magas belép  mélyh tött 
leveg  h mérséklet  

 Megn  az oxigén mennyisége a 
C7400 nagynyomású 

kompresszorhoz jutó nitrogén 
áramban   

AAH2A riaszt 
A közép és a nagynyomású 

kompresszor tiltás alá 
kerülése AAHH2A jelére 

  

Nagy arányú oxigén az alsó 
kolonnát elhagyó nitrogén 

áramban  
emberi hiba 

O2-el szennyezetté válik a 
termék nitrogén 

A termék/hulladék nitrogénben 
megn  az oxigén mennyisége 

mert az átjut a fels  kolonnába  

AAH2A riaszt 
FV342 lezár az AAHH2A 

jelzésére 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nagy mennyiség  szénhidrogén 
a CO3000 kondenzátorban  

Alacsony oxigén szint a 
CO3000 f kondenzátorban  

vagy a kondenzátor nem 
kondenzál* 

Robbanóképes keverék 
képz dik a fels  kolonnában, a 
kolonna lehetséges robbanása 

AAH11 riasztása 
AAHH1 jelére automatikus 

üzem leállás 2 
*Abban az esetben 

lehetséges 
cseppfolyós nitrogént 

adnak kívülr l a 
rendszerhez  

Alacsony oxigén szint a CO3000-
ben  

LC3000-ben nincs fenék 
termék 

LV357 szelep hiba 

P3001 A/B szivattyú hiba  

szénhidrogénen gazdag keverék 
jelenik meg a CO3000-ben 

Riasztás a AAL356A-ról 
AALL356A jelére leáll az 

üzem  
  

Magas cseppfolyós oxigén szint 
a UC3000-ben  

LV357 hiba 

P3001A/B szivattyú leállás 
vagy hiba 

Minden termék tartályban 
magas a töltöttség (A 

rendszer nem engedi az 
oxigén elvételt)  

Oxigén vonal károsodás a nagy 
nyomás alakul ki a CO3000 f  

kondenzátorban  
Riasztás LAH357-r l 

LAHH357 jelére az üzem 
leáll 

  



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 96/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

Alacsony oxigén szint az UC3000 
kolonnában 

Alacsony oxigén szint a 
CO3000 f  kondenzátorban  

Termelés kiesés RiasztásLAL357-r l 
LALL357 jelére az üzem 

leáll 
  

Alrendszer: 
Fels  kolonna UC3000 -UC3001 

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 4D, 4D-1 oldal  

Dokumentum: Hazop ASUAFPLN4100 - hu 
Dátum: 2017.04.24. 
rev. ssz.: 0 

Oldal: 12 / 129 

 

Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nagy nyomás az UC3001 
kolonnában  

Emberi hiba 

szelep hiba az elvételi 
vonalon 

Nagyon hosszú állás 

A fels  kolonna lehetséges 
károsodása, cseppfolyós oxigén 

kijutással 

Magas nyomás kialakulása az 
argon kolonnában 

riasztás PAH345-ról  
PSV347 biztonsági szelep 

PSE346 hasadó tárcsa 
3  

Nagyarányú oxigén megjelenése 
az UC3001-r l származó 

termék/hulladék nitrogénben  

Emberi hiba 

Nagy mennyiség  oxigént 
tartalmaz az alsó kolonnáról 

származó nitrogén áram  

Megnövekedett O2 tartalmú 
nitrogén jut a C7300 

nagynyomású kompresszorra 
C7301, közép nyomású 

kompresszorra és a H7700 
regenerációs h cserél re   

Riasztás AAH3, AAH2BB, 
AAH2BA-ról 

Kompresszorok megállnak 
AAHH2BA és AAHH2BB 

jelre 
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Alrendszer: 
Argon cold box 

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 6D, 6D-1, 7D, 8D, 9D, 9D-1 oldal  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas az argon 
kolonnában (LRC3001, SSC3000, 

SSC3001, CO3001) 

Magas nyomás az UC3001 
kolonnában 

Nagy nyomás P400A/B, 
P4001A/B szivattyúk 

irányából 

Az argon kolonnák lehetséges 
mechanikai károsodása 

Nagy nyomás a HRC4000 
kolonnában   

 
PSV406 és PSV402 
biztonsági szelepek 

  

Nagy nyomás a HRC4000 
kolonnán  

Nagy nyomás az argon 
kolonnákon 

Lehetséges fizikai károsodás, 
nagy nyomás a V4000 argon 

szed  edényben  
PT411 riaszt PSV412 biztonsági szelep   

Nagy nyomás a V4000 argon 
szed  edényben 

Nagy nyomás a HRC4000 
kolonnán  

Nagy nyomás az argon 
visszavezet  vonalon (a 

tartályok fel l) 

Lehetséges mechanikai 
károsodás 

 PSV421 biztonsági szelep   

Nagy nyomás a P4000A/B illetve 
a P4001A/B vonalon 

Szivattyú szabályozási hiba 
Nagy nyomás az argon 

kolonnában LRC3001, SSC3000, 
SSC3001, CO3001) 

PI413, 462 riaszt 
PSV414A/B-463A/B 

PSV415-465 biztonsági 
szelepek 
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Alrendszer: 
Közép és nagynyomású kompresszorok 

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Megnövekedett oxigén arány a 
nitrogén áramban a C7300 és a 

C7400 kompresszoroknál 

Megnövekedett oxigén 
arányú áram az alsó 

kolonnáról 

Megnövekedett O2 arány a 
fels  kolonnáról származó 

termék és hulladék 
nitrogénben   

Súlyos mechanikai sérülés a 
kompresszoroknál  

    

Magas nyomás C7300 
kompresszorról 

Kompresszor szabályozási 
hiba 

Magas nyomás a C7400 
kompresszornál 

PT101 riaszt 

PIC720 riaszt 

PSV739 biztonsági szelep 

PIC720 lefúvatás 

PSV741 biztonsági szelep 

  

Magas nyomás a C7400 
kompresszorról 

Magas nyomás  C7300 
kompresszornál  

Magas nyomás az LC3000 
kolonnában 

Kompresszor szabályozási 
hiba 

Mechanikai károsodás 

 

Magas nyomás a C7500 meleg 
rít  turbináról  

PAH311 riasztás 
PAHH311 jelzésre a 
kompresszor leáll  
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Alrendszer: 
rít  turbinák  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas nyomás C7500 meleg 
turbináról  

Magas nyomás a C7400 
kompresszorról 

Magas nyomás a hideg s rít  
turbinán és az LC3000 alsó 

kolonnán  

magas nyomás a PHX-ben  

PAH752, PAH762 
riasztás 

PDT750 PDI763 jelzésére 
turbina by pass 

PSV765 és PSV755 
biztonsági szelepek  

  

Magas nyomású nitrogén gáz a 
meleg s rít  turbináról  

Magas h mérséklet  
nitrogén érkezik a C7400 
kompresszorról  (h  víz 
hiány a h  toronyban) 

Az utó h  károsodásának a 
lehet sége 

Magas h mérséklet  nitrogén 
jut a hideg s rít  turbinára 

TAH752 riasztás 

TAH370 riasztás 

TAHH752 jelére teljes üzem 
leállás 

  

Magas h mérséklet  nitrogén a 
C7600 hideg s rít  kolonnáról  

Magas h mérséklet  
nitrogén érkezik a C750 

turbináról  

Nincs h víz a h  
toronyban ( és vagy az 

utóh kben)0  

Utóh  lehetséges károsodása 

Magas h mérséklet  nitrogén 
jut a PHX-re   

TAH755, TAH762 
riasztás 

TAHH755, TAHH762 jelére 
teljes üzeme leállás 

  

Alacsony h mérséklet  nitrogén 
lép be a hideg/, meleg 

turbinába 

alacsony h mérséklet  SHX-
l kilép  gáz 

A hideg turbina mechanikus 
sérülésének lehet sége, 

folyadék ütés 

TI445 riasztás 

TAL448, TAL446 riasztás 

TALL448, jelére a turbinák 
leállnak 
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Alrendszer: 
LOX tartályok  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas a VT16000A/B/C 
tartályokban 

Magas h mérséklet a 
VT16000A/B/C tartályokban 

A tartály károsodás lehetséges 
LOX kikerülés  

PAH1601A/B/C riaszt 

PV1602 lefúvatás 

PSV 1605, PSV1-2 
biztonsági szelepek  

4  

Magas h mérséklet az oxigén 
tároló tartályokban 

(VT16000A/B/C) 

Szigetelés károsodása 

 

Bels  t z 

Emberi hiba (hosszú 
használaton kívüli állapot) 

Magas nyomás a VT16000A/B/C 
O2 tartályokban 

    

Magas folyadék szint az 
VT16000A/B/C O2 tartályokban 

LV161A/B/C szelep hiba 
(nyitott állapotban maradás) 

HV 1609-A/B/C hiba 

 

Emberi hiba 

LOX kikerülés a tartályról 

Fels  kolonnában megnövekszik 
az oxigén szint  

LAH161/A/B/C  riasztás 
LV356 lezár a LAHH161A-B-

C jelére 5  
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Alrendszer: 
LIN tartályok  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1K-1/2/3 oldal  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas a VT17000A/B/C 
tartályokban  

mérséklet magas a 
VT17000A/B/C LIN 

tartályokban 

PICI1723 nyomás 
szabályozó kör hibája  

Szerkezeti károsodás a LIN 
kikerülés 

PAH1707/A/B/C riaszt 

PV1702 szelep lefúj 

PSV1705, PSV1-2, PSV1714 
biztonsági szelepek 

lefújnak  

  

Magas h mérséklet a 
VT17000A/B/C LIN tartályoknál 

Szigetelés károsodása 

 

Bels  t z 

Emberi hiba (hosszú 
használaton kívüli állapot) 

Magas nyomás a VT17000A/B/C 
tartályokban 

    

Magas folyadék szint az 
VT16000A/B/C LIN tartályokban 

LV1701A/B/C szelep hiba 
(nyitott állapotban maradás) 

HV 1709-A/B/C hiba 

 

Emberi hiba 

LIN kikerülés a tartályról 

 
LAH1701A/B/C  riasztás 

FV342 lezár a LAHH1701 A-
B-C jelére 
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Alrendszer: 
szer leveg  rendszert ellátó LIN 

tartály  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1K-1/2/3 oldal  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas a VT17002 
tartályban  

mérséklet magas a 
VT17002 tartályban 

PCV nyomás szabályozó kör 
hibája  

Szerkezeti károsodás a LIN 
kikerülés 

PAH1718/ riaszt 
PSV1-2, biztonsági 
szelepek lefújnak  

  

Magas h mérséklet a VT17002 
LIN tartálynál 

Szigetelés károsodása 

 

Bels  t z 

Emberi hiba (hosszú 
használaton kívüli állapot) 

Magas nyomás a VT17002 
tartályban 

    

Magas folyadék szint az 
VT17002 LIN tartályban 

TV784 (zárás) 

 

Emberi hiba 

LIN kikerülés a tartályról 

 
LAH1718 riasztás 

LAHH1718 jelére a tölt  
vonal zárása  
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Alrendszer: 
LAR tartályok  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1K-1/2/3 oldal  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Nyomás magas a VT19000A/B 
tartályokban  

mérséklet magas a 
VT19000A/B tartályokban 

Szerkezeti károsodás a LAR 
kikerülés 

PAH1901/A riaszt 

PV1902 szelep lefúj 

PSV1905, PSV1-2, 
biztonsági szelepek 

lefújnak  

  

Magas h mérséklet a 
VT19000A/B tartályoknál 

Szigetelés károsodása 

 

Bels  t z 

Emberi hiba (hosszú 
használaton kívüli állapot) 

Magas nyomás a VT19000A/B 
tartályokban 

    

Magas folyadék szint az 
VT19000A/B LAR tartályokban 

LV1901A/B/C szelep hiba 
(nyitott állapotban maradás) 

HV1909A/B/C hiba 

 

Emberi hiba 

LAR kikerülés a tartályról 

 
LAH1901A/B riasztás 

LV420 lezár a LAHH1901 A-
B jelére 
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Alrendszer: 
 tornyok  

Gyár: SIAD 
Helyszín: Magyarország 
Üzem: Leveg bontó egység AFPLN4100 
Terv sz.: P&ID ssz. I17308 rev 1 - 1P oldal  
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Eltérés Ok Következmény 
Vizuális - akusztikus 

figyelmeztetés 
Automatikusan lekapcsoló 

rendszerek 
Csúcsesemény Megjegyzés 

Magas h víz h mérséklet a 
CT8000A/B h  tornyokban 

FAN motor hiba 

Magas h mérséklet  víz 
FRU800 h l, vagy 

magas környezeti 
mérséklet 

Magas h mérséklet  h víz 
kerül a C5000A/B 

kompresszorokhoz  
TIC840 riaszt    

Alacsony h víz szint a 
CT8000A/B tornyoknál 

Nincs víz a kútban 
emberi hiba 

víz hiány  
LALL807 jelezésre a h víz 

szivattyúk tiltás alá 
kerülnek  

  

Nincs áramlás  

Nincs h víz a CT8000A/B 
tornyoknál 

P8001A,B hiba 

Alacsony vízszint A 
CT8000A/B tornyoknál 

Fagydugó képz dés a 
vonalban 

Magas h mérséklet  nitrogén 
érkezik a hideg s rít  turbináról 

C7600 

Magas h mérséklet  leveg  
kerül ki a C5000A/B 

kompresszorból  
TW7000-ban nincs vagy 
alacsony a folyadékszint   

PI845A-B  helyi riasztás    

Dugulás (fagydugó) 
Alacsony környezeti 
mérséklet és elnyújtott 

üzem állás 

CT8000A/B toronyban nincs 
víz 

 
TSL8000 jelére az 

elektromos f  kör elindul  
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Az elvégezett HAZOP elemzés összefoglalva az alábbi oxigén kikerüléssel járó baleseti 
eseményeket azonosították: 

17. sz. táblázat 

szcenárió jelölése frekvencia szcenárió leírása 

LOX_1 1E-7 Nyomás magas állapot alakul ki a PHX-ben, mert magas h mérséklet  
leveg , vagy magas h mérséklet  nitrogén került a modulba. A cold 
boxot  hasadó  tárcsa,  és  biztonsági  szelepek  védik.  A  meglév  
védelmek hiba miatt nem aktiválódnak, ezért a PHX felhasad és pár 
100 kg cseppfolyós nitrogén és oxigén, valamint N2 és O2 gáz keverék 
kerül ki a rendszerb l. 

LOX_2 3E-4 A kolonna alján nagy mennyiség  szénhidrogén származék 
halmozódik fel, mert a f kondenzátorban alacsony az oxigén szint 
vagy a kondenzátor nem kondenzál. A kezel k a riasztó jelzést 
figyelmen kívül hagyják, továbbá A vészleállást okozó védelem sem 
aktiválódik (HAZOP ritka & kezel i hiba & m szeres védelem hibája = 
1E-2*0,3*0,01 = 3E-4) A fenti folyamat következében robbanóképes 
oxigén - szénhidrogén keverék képz dik és robbanás történik a 
kolonnában. A robbanás során felszabaduló energiát a szénhidrogén 
mennyiség korlátozza. A felrobbanó tömeget konzervatív módon 
becsüljük. 

LOX_3 3E-6 A  kolonnában magas  nyomás  alakul  ki.  A  hibát  az  elvételi  ágon lév  
szelep hiba, vagy nagyon hosszú állás okozhatja. A kezel k figyelmen 
kívül hagyják az érkez  figyelmeztet  jelzést és hiba miatt sem a biztonsági 
szelep  sem  a  hasadó  tárcsa  nem  nyílik  ki.  (HAZOP  gyakori  &  emberi  hiba  &  
mechanikai védelem^2 = 0,1*0,3*0,01*0,01 =3E-6) A kolonna felhasad és a 
kolonnában lév  tonna oxigén az üzem területén szétfolyik 

LOX_4 3E-7 Az oxigén termék tartályban nyomás magas hiba alakul ki. A nyomás 
magas hibát h mérséklet magas hiba okozza. A kezel k a riasztó 
jelzését figyelmen kívül hagyják és sem a biztonsági lefúvató szelep 
sem a rugó terhelés  biztonsági szelep nem lép m ködésbe (HAZOP 
gyakori & emberi hiba & m szerezés hibája & mechanikai védelemi 
réteg ^2 hiba = 0,1×0,3×0,1×0,01×0,01= 3E-7) a nyomás fokozódás 
miatt a termék tartályban lév  325 tonna oxigén kikerül  

LOX_5 9E-5 Az oxigén termék tartályban szint magas hiba alakul ki.  A hibát a 
szelep meghibásodása (nyitott állapotban való megszorulása okozza) A 
kezel k riasztó jelzését figyelmen kívül hagyják és a szelep sem zár hiba miatt 
(HAZOP gyakori & emberi hiba & m szeres védelem hibája = 0,1×0,3×0,1 = 
3×10-3 

A túltöltés, ha rövid id n belül nem avatkoznak be nyomásfokozódáshoz 
vezethet  (túltöltés & nyomásfokozódás = 3E-3× figyelmen kívül hagyása & 
nem m ködik = 3E-3×0,3×0,1 =9E-5)  

A túltöltés majd a nyomásfokozódás miatt a termék tartályban lév  



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 106/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

oxigén kikerül 

 

Az alábbi táblázatba a ténylegesen súlyos baleseti következmény  baleseti lehet ségek 
esetén a frekvencia oszlopot piros szín megjelöléssel jelöljük, az ilyen módon megjelölt 
baleseti eseményeket vettük figyelembe a mennyiségi kockázatelemzés során. A GRC által 
feltárt porcessz kockázatokat kiegészítjük a CPR 18 szerinti generikus baleseti 
lehet ségekkel is.  

18. sz. táblázat 

szcenárió jelölése frekvencia szcenárió leírása 

LOX_1 1E-7 Nyomás magas állapot alakul ki a PHX-ben, mert magas h mérséklet  
leveg , vagy magas h mérséklet  nitrogén került a modulba. A 
meglév  védelmek hiba miatt nem aktiválódnak, ezért a PHX felhasad 
és  cseppfolyós  nitrogén  és  oxigén,  valamint  N2  és  O2  gáz  keverék  
kerül ki a rendszerb l. 

LOX_2 3E-4 A kolonna alján nagy mennyiség  szénhidrogén származék halmozódik fel, 
mert a f kondenzátorban alacsony az oxigén szint vagy a kondenzátor nem 
kondenzál.  A  kezel k  a  riasztó  jelzést  figyelmen  kívül  hagyják,  továbbá  a  
vészleállást okozó védelem sem aktiválódik (HAZOP ritka & kezel i hiba & 

szeres  védelem  hibája  =  1E-2*0,3*0,01  =  3E-4)  A  fenti  folyamat  
következében robbanóképes oxigén - szénhidrogén keverék képz dik és 
robbanás történik a kolonnában. A robbanás során felszabaduló energiát a 
szénhidrogén mennyiség korlátozza. A felrobbanó tömeget konzervatív 
módon becsüljük. 

LOX_3 3E-6 A  kolonnában magas  nyomás  alakul  ki.  A  hibát  az  elvételi  ágon lév  
szelep hiba, vagy nagyon hosszú állás okozhatja. A kezel k figyelmen 
kívül hagyják a érkez  figyelmeztet  jelzést és hiba miatt sem a biztonsági 
szelep  sem  a  hasadó  tárcsa  nem  nyílik  ki.  (HAZOP  gyakori  &  emberi  hiba  &  
mechanikai védelem^2 = 0,1*0,3*0,01*0,01 =3E-6) A kolonna felhasad és a 
kolonnában lév  oxigén az üzem területén szétfolyik 

LOX_4 3E-7 Az oxigén termék tartályban nyomás magas hiba alakul ki. A nyomás magas 
hibát h mérséklet magas hiba okozza. A kezel k a riasztó jelzését figyelmen 
kívül  hagyják  és  sem  a  biztonsági  lefúvató  szelep  sem  a  rugó  terhelés  
biztonsági szelep nem lép m ködésbe (HAZOP gyakori & emberi hiba & 

szerezés hibája & mechanikai védelemi réteg ^2 hiba = 
0,1×0,3×0,1×0,01×0,01= 3E-7) a nyomás fokozódás miatt a termék tartályban 
lév  325 tonna oxigén kikerül  

LOX_5 9E-5 Az oxigén termék tartályban szint magas hiba alakul ki. A hibát a szelep 
meghibásodása (nyitott állapotban való megszorulása okozza) A kezel k 
riasztó jelzését figyelmen kívül hagyják és a jelzés esetén meglév  szelep sem 
zár hiba miatt  (HAZOP gyakori  & emberi  hiba  & m szeres védelem hibája = 
0,1×0,3×0,1 = 3×10-3 

A túltöltés, ha rövid id n belül nem avatkoznak be nyomásfokozódáshoz 
vezethet (túltöltés & nyomásfokozódás = 3E-3× figyelmen kívül hagyása & 
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PV1602 nem m ködik = 3E-3×0,3×0,1 =9E-5)  

A túltöltés majd a nyomásfokozódás miatt a termék tartályban lév  oxigén 
kikerül 

LOX_G.1 5E-6 A 3 db oxigén tartály közül az egyik generikus ok miatt felhasad a 
tartály cseppfolyós O2 tartalma rövid id  alatt kikerül a tartályból 
(CPR 18 3.3 G.1 = 5E-7 ,3 db tartály = 5E-6) 

LOX_G.2 5E-6 A  3  db  oxigén  tartály  közül  az  egyik  generikus  ok  miatt  kilyukad  a  
teljes cseppfolyós O2 mennyiség 10 perc alatt kikerül a tartályból 
(CPR 18 3.3 G.1 = 5E-7, 3 db tartály = 5E-6) 

LOX_G.3 3E-5 A  3  db  oxigén  tartály  közül  az  egyik  generikus  ok  miatt  D  =10  mm  
átmér ben kilyukad és a benne lév  O2 el kezd kifolyni a tartályból 
(CPR 18 3.3 G.3 = 1E-5, 3 db tartály = 3E-5) 

 

7.3. Következményelemzés 

7.3.1. Oxigén kikerülés következmény elemzése  

Oxigén 

Az oxigén következmény elemzésének keretében a BEVI Reference Manual 3.5.3 fejezete 
szerint készítjük el a értékelést. a hivatkozott forrás alapján  

Plethal = 0.1 zóna a 40 vol % oxigén tartalomhoz rendelhet  

Plethal = 0.01 zóna 30% és 40% O2 tartalomhoz rendelhet  

 

A megadott értékek abszolút értékek, azaz a leveg ben lév  24,1% -ot is tartalmazzák. 

 

A  térképen  okker  sárga  színnel  jelöljük  azt  a  zónát,  ahol  30  perces  tartózkodás  
következtében  a  halálozás  várható  valószín sége  =  0,1  (Ez  a  40%  O2 koncentrációs 
szintnek felel meg) 
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A térképen citrom sárga színnel jelöljük azt a zónát ahol 30 perces tartózkodás 
következtében  a  halálozás  várható  valószín sége  =  0,01  (Ez  a  30%  O2 koncentrációs 
szintnek felel meg) 

 

7.3.1.1. LOX_G.1 forgatókönyv következményelemzése  

Szcenárió leírása  

A  3  db  oxigén  tartály  közül  az  egyik  generikus  ok  miatt  felhasad  a  teljes  cseppfolyós  O2 
mennyiség rövid id  alatt kikerül a tartályból. 

19. sz. táblázat 

Szcenárióra jellemz  adatok Érték 

Kikerül  anyag mennyiség - 

O2 fluxus - kg/s 

Leveg  h mérséklete 20 °C 

Páratartalom 50% 

Szélsebesség 2 m/s 

Pasquill oszt. F 

A kibocsátás magassága 0 m 

A talajfelszín érdessége 0,03 m 

 

Elemzési feltételek: 

 A legsúlyosabb következmények bemutatásához a meteorológiai viszonyokat F2 
értékkel vettük figyelembe 

 A választott felszín érdességi érték ipari terület, kertvárosias beépítettség esetén 
választandó. 

 

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk. 
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A LOX_G.1 szcenárió megvalósulásának következményei F2 légköri viszony esetén 

 

A következmény analízis eredmény alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 A P = 0,1 zóna (40 % (15,9% diszperzióból) [148300 ppm] érték maximális sugara a 
vizsgált 1 m-es magasságban 27 m. 

 A P = 0,01 zóna (30% (5,9% diszperzióból) [55010 ppm] érték maximális sugara a 
vizsgált 1 m-es magasságban 211 m 

P = 1% halálozási zóna lakott területet illetve tömegtartózkodási helyet nem érint. 

 

7.3.1.2. LOX_2 forgatókönyv következményelemzése  

Az UC3001 kolonna alján nagy mennyiség  szénhidrogén származék halmozódik fel, mert 
a  kolonna  alján  alacsony  az  oxigén  szint  vagy  a  kondenzátor  nem  kondenzál.  A  kezel k  
AAH11 riasztó jelzést figyelmen kívül hagyják, továbbá az AAHH1 vészleállást okozó 
védelem sem aktiválódik (HAZOP ritka & kezel i hiba & m szeres védelem hibája = 1E-
2*0,3*0,01 = 3E-4) A fenti folyamat következében robbanóképes oxigén - szénhidrogén 
keverék képz dik és robbanás történik a kolonnában. A robbanás során felszabaduló 
energiát a szénhidrogén mennyiség korlátozza. A felrobbanó tömeget konzervatív módon 
becsüljük. 

 

A zárttér miatt a modell anyag (metán) TNT ekvivalencia faktora magas. 0,6 azaz közel 60 
kg TNT energiája is felszabadulhat a robbanás esetén. 
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A kiáramlott gáz robbanása 

Az explózió modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia módszert alkalmazzuk. A modell 
azon alapszik, hogy a kikerül  anyag tömegével és égésh jével arányos a robbanás 
energiája. A modell el ször ennek alapján kiszámítja a kikerült anyaggal egyenérték  TNT 
tömegét, majd ebb l a TNT-re vonatkozó tapasztalati képlet alapján meghatározza a 
túlnyomás értékét az egyes pontokban. A TNT modell a lehet  legrosszabb esetet jelenti. 
A számítások során földfelszíni robbanást feltételezünk, a szabad leveg ben történ  
robbanás a megfelel  égési sebesség hiányában lényegesen csekélyebb 
következményekkel jár. 

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk. Az alábbi táblázatban a túlnyomás 
értékek következményeit foglaljuk össze. 

20. sz. táblázat 

Túlnyomás Hatás 

Pa bar  

2,1 × 104 0,21 Ipari létesítményekben megsérülnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet  épületek 
összeomlanak, és kimozdulnak alapjukból 

1,4 × 104 0,14 A házak falának és tet szerkezetének részleges összeomlása 

1 x 104 0,1 Az épületek javítható sérülése, a lakások vakolatának megsérülése 

3000 0,03 Sérülést okozó üvegkárok 

1000 0,01 Üvegkárok  

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték nem 
alakul ki 

 A 10 000 Pa léglökési érték 188 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna 
lakott terület, tömegtartózkodási helyet nem érint.  

 A 3500 Pa zóna sugara 201 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. 
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A LOX_2 bekövetkezésékor kialakuló hatásterület 

 

7.3.2. Környezetszennyezés következményelemzése (ENV) 

A biztonsági elemzés készítése során a környezeti veszélyeztetés esetén az els dleges 
feladat a bekövetkezés megel zésére rendelkezésre álló er  és eszköz megfelel ségének 
megítélése. 

A  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  7.  melléklet  1.7.  pontjában  foglalja  össze  a  
környezetterheléssel járó súlyos balesetb l származó veszélyeztetés elfogadhatóságának 
feltételrendszerét. A környezetterheléssel járó súlyos baleseti veszélyeztetés akkor 
elfogadható, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll: 

 

1. A technológia szaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok 
környezetbe jutó tömegének a minimalizálását (pl.: a technológiai elemek 
kárment ben való elhelyezése, üzemzavari anyagkikerülés érzékelése, 
kiszakaszolási lehet ségek megléte). 

2. Technológiai szabályozók (technológiai utasítások, eljárásrendek, stb.) megléte, 
amelyek alapján környezetre veszélyes anyagok kikerülése esetén az anyagok 
kikerül  tömege minimalizálható, és a kikerült anyag összegy jthet , 
mentesíthet , vagy más módon ártalmatlanítható. 

3. Az eljárásrendben megjelölt környezeti kárelhárítási eljárások mindennem  
anyagi-technikai feltétele biztosított, az eszközök és anyagok az üzemeltet  
rendelkezésére állnak. 
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4. A telephelyi kárelhárító szervezet felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok 
végzésére, amely feladatokat a felkészítési terv szerint rendszeresen gyakorolják. 

A gyárban a vízkezelés során használt szerek min sülnek környezetre veszélyes anyagnak. 
Ezen küldeménydarabos anyagokat hordóban, kannában kárment n tartják a vízkezel  
helyiségben. 

A gépek karbantartása során keletkez  olaj hulladékot elszállításig szintén zárt fedett 
helyen kárment  felett tervezik tárolni. 

Megállapítjuk, hogy a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. számú mellékeltének 1.7 
pontjának els  feltétele a fentek szerinti vegyi anyag, illetve veszélyes hulladéktárolási 
feltételek teljesítik a rendeletben foglalt el írást.  

A SIAD Hungary Kft. bels  védelmi tervében határozza meg a környezeti veszélyhelyzet 
esetén szükséges intézkedéseket. SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyára 
a fentiek szerint megfelel a második pontba foglalt el írásnak. 

A SIAD Hungary Kft. kötelezettséget vállal a biztonsági elemzésben, illetve a bels  védelmi 
tervben megjelölt eszközök megjelölt helyen és mennyiségben való készenlétben 
tartására. A SIAD Hungary Kft. minden évben bels  védelmi terv gyakorlatot fog tartani, 
amit katasztrófavédelmi oktatás el z meg. A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi 
leveg bontó gyára a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjának 3. és 
4. el írását a fenti módon teljesíti. 

 

7.4. Dominóhatás elemzés 

7.4.1. Küls  dominóhatás elemzés 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának szomszédságában egyetlen 
üzem az Apollo Tyres (Hungary) Kft. van. Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. a biztonsági 
elemzés készítésének id pontjában küszöbérték alatti üzemként rendelkezik 
katasztrófavédelmi engedéllyel. 

A gumiabroncs gyártása során felhasznált egyes összetev k környezetre veszélyes 
tulajdonságúak. Az üzemben jelenlév  ökotoxikus anyagok mennyisége az alsó 
küszöbérték 25%-át meghaladják, de az alsó küszöbértéket nem érik el. 

Az  Apollo  Tyres  (Hungary)  Kft.  gyárában  azonosított  üzemhatáron  túl  nyúló  potenciális  
súlyos baleseti lehet ség a raktárt z és az annak következében fejl  toxikus 
égéstermékek diszperziója. A dominó hatás elemzése során léglökési hatást, a repesz 
hatást és a h sugárzást tekintjük dominó hatás okozására képes hatásnak. A mérgezés 
(toxikus füstgáz kibocsátás) dominóhatást nem okoz. 

Megállapítjuk, hogy az Apollo Tyres (Hungary) Kft. dominóhatással a SIAD Hungary Kft. 
gyöngyöshalászi leveg bontó gyárát nem fenyegeti. 
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Megállapítjuk,  hogy  ez  a  megállapítás  mind  addig  érvényes,  amíg  az  Apollo  Tyres  
(Hungary) Kft. telephelyén jelenlév  veszélyes anyagok min sége meg nem változik. 

 

7.4.2. Bels  dominóhatás elemzés 

A bels  dominóhatás elemzés keretében a repeszhatást, a léglökést és a h sugárzást kell 
vizsgálni, mint dominóhatás közvetítésére alkalmas fizikai folyamatot. 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárában egy olyan baleseti lehet séget 
azonosítottunk, amely léglökéssel jár (LOX_2). Az elvégzett következményelemzés szerint 
azonban a dominóhatás okozásra képes 21 kPa zóna nem alakul ki. A fels  kolonna alsó 
részében bekövetkez  robbanás esetén a cseppfolyós oxigén tartályok nem sérülnek meg, 
a felszabaduló energia az elvégezett számítás szerint nem elegend  a tartályok LOC 
eseménnyel járó megrongálásához. 

 

7.5. Kockázatelemzés 

A kockázatok számítását SAVE II programkörnyezetben végeztük. A SAVE II képes az 
elemzési eredmény grafikus ábrázolására, és az elemzési eredmény MIF formátumban 
történ  vektorgrafikus megjelenítésére is. 

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott 
katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a 
SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkez  haváriák 
következményeinek és kockázatának meghatározásához. A SAVE II szoftver Risk 
Calculation modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A programban lehet ség van 
modellteret definiálni, és az elemz  megválaszthatja a kijelölt tér felosztásának s ségét. 
A program a meteorológiai adatokat, a populációs adatokat és az esemény bekövetkezési 
valószín ségeket igényeli bemen  adatként. Eredményként a kockázati értékek egy 
halmazát kapjuk, melyek az egyéni kockázat esetében zárt görbeként jelennek meg az x-y 
síkban, a társadalmi kockázatok vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az F-N 
síkban (F-N görbe). 

Az Apollo Tryres (Hungary ) Kft. dolgozó létszámát 599 f nek vettük figyelembe. 

A modellezési tartomány K-Ny-i irányban 1000 m széles, É-D-i irányban 1000 m magas. Az 
elemzési területet 10 m × 10 m-es cellákra osztottuk, így az elemzési eredmények is 100 
sorból és 100 oszlopból álló mátrixban képz dtek. 

 

A meteorológiai adatok figyelembe vétele során a SAVE II. kockázatelemz  program 
alapértelmezett meteorológiai mátrixait alkalmaztuk. 
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Nappali meteorológiai mátrix 

 

 
Éjszakai meteorológiai mátrix 
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7.5.1. Egyéni kockázat 

Probit függvények 

A kockázat számítása során az alábbi halálozásra vonatkozó probit értékeket használtuk: 

21. sz. táblázat 

anyag/ hatás A B N 

Oxigén -17,8 1 5,2 

A sérülés esetén érvényes probit állandókat az OKF interneten közzétett számítási eljárása 
szerint határoztuk meg. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a számítások eredményéül 
kapott egyéni sérülésre vonatkozó probit értékeket. 

22. sz. táblázat 

hatás  A B N 

sugárzás 
Halálozás -17,8 1 5,2 

Sérülés -17,937 1,18 5,2 

 

7.5.1.1. A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárában tervezett tevékenységéb l 
származó egyéni halálozási kockázat  

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárában terveztet tevékenységéb l 
származó egyéni halálozási kockázat számítása során valamennyi súlyos baleseti 
eseményként azonosított baleseti eseménysort figyelembevettünk. 
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A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának tevékenységéb l származó egyéni halálozási 

kockázat 

 

A  térképen  piros  színnel  jelöltük  a  10-6 halálozás/év zónát. Megállapítható, hogy a 10-6 
halálozás/év zóna lakott területet nem érint. 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelt alapján feltétel nélkül elfogadható szint  
veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történ  halálozás egyéni kockázata 
nem éri el a 10-6 esemény/év értéket. 

Az elemzés alapján megállapítjuk, hogy a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi üzemében 
tervezett tevékenységb l származó egyéni halálozási kockázat feltétel nélkül elfogadható. 

 

7.5.2. Társadalmi kockázat meghatározása 

A  társadalmi  kockázatot  a  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  szerint  határoztuk  meg.  A  
társadalmi kockázat kiszámításakor a veszélyességi övezetben él  lakosságot és az ott 
nagy számban id szakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, 
bevásárlóközpontban, iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe vesszük. 
Az eredményt F-N görbe segítségével jelenítjük meg. 

Az F-N görbe X-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus 
skálán jelenítjük meg úgy, hogy a legkisebb érték 1 legyen. Az F-N görbe Y-tengelye az N 
vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. Az értéket 
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szintén logaritmikus skálán jelenítjük meg, a legkisebb megjelenített érték 10-9 
esemény/év. 

23. sz. táblázat 

Társadalmi kockázat Értékelés 

F < (10-5×N-2) 1/év, ahol N >= 1 Feltétel nélkül elfogadható kockázat 

F < (10-3×N-2) 1/év, és F > (10-5×N-2) 1/év tartomány 
közé esik, ahol N >= 1 

Feltételekkel elfogadható 

F > (10-3×N-2) 1/év, ahol N >= 1 Nem elfogadható 

A társadalmi kockázat megállapításakor az egyéni kockázat számítása során bemutatott, 
azzal azonos modellteret alkalmaztunk. 

A társadalmi kockázat SAVE II. szoftver segítségével történ  meghatározásához az egyéni 
kockázat meghatározásánál használt 10 m × 10 m-es cellákból álló 1000 m × 1000 m-es 
modell teret használtuk. A modell népességi fájljába a nappali népességi adatokat adtuk 
meg. A számításnál "CPR 18" szerinti védelmet állítottunk be, a népesség 10%-át adtuk 
meg, mint kültéren tartózkodó frakció. A számítás egyéb peremfeltételeit a felhasználó a 
SAVE II. szoftver segítségével történ  társadalmi kockázat számításnál nem tudja 
befolyásolni. 

 
A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárában folytatott tevékenység társadalmi kockázata  

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárában tervezett tevékenység társadalmi kockázat 
a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján feltétel nélkül elfogadható tartományban van. 
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 A kockázatelemzés eredménye alapján javasoljuk a veszélyes anyagokkal végzett 
tevékenységre jogosító katasztrófavédelmi engedély megadását.  

 

7.5.3. A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati görbéi 
alapján  

A veszélyeztetettségi zónák kijelölésére vonatkozó javaslatot a sérülés egyéni, összesített 
kockázati görbéi alapján fogalmazzuk meg. A sérülés esetén használandó probit értékeket 
a halálozásra vonatkozó probit értékekb l számítottuk a BM OKF útmutatója szerint. Az 
alábbi táblázatban a halálozásra vonatkozó probit értékeket és az azokból számolt 
sérülésre vonatkozó probit értékeket mutatjuk be. 

24. sz. táblázat 

hatás  A B N 

sugárzás 
Halálozás -17,8 1 5,2 

Sérülés -17,937 1,18 5,2 

 

 
Sérülés egyéni kockázati zónái a SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyárának környezetében  

A bels  zónát, ahol a sérülés súlyos balesetb l adódó lehet sége 10-5/év gyakoriságot 
eléri piros színnel jelöltük. A középs  zónát, ahol a sérülés súlyos balesetb l adódó 
lehet sége 10-6/év  gyakoriságot  eléri,  okker  színnel  jelöljük.  A  sárga  színnel  jelöltük  a  
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küls  3×10-7 zónát. A fejlesztések engedélyezhet ségét és térbeli megvalósíthatóságát 
ezen görbék alapján a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg.  

 

7.6. A természeti környezet veszélyeztetettsége 

A biztonsági elemzés készítése során a környezeti veszélyeztetés esetén az els dleges 
feladat a bekövetkezés megel zésére rendelkezésre álló er  és eszköz megfelel ségének 
megítélése. 

A  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  7.  melléklet  1.7.  pontjában  foglalja  össze  a  
környezetterheléssel járó súlyos balesetb l származó veszélyeztetés elfogadhatóságának 
feltételrendszerét. A környezetterheléssel járó súlyos baleseti veszélyeztetés akkor 
elfogadható, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll: 

1. A technológia szaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok 
környezetbe jutó tömegének a minimalizálását (pl.: a technológiai elemek 
kárment ben való elhelyezése, üzemzavari anyagkikerülés érzékelése, 
kiszakaszolási lehet ségek megléte). 

2. Technológiai szabályozók (technológiai utasítások, eljárásrendek, stb.) megléte, 
amelyek alapján környezetre veszélyes anyagok kikerülése esetén az anyagok 
kikerül  tömege minimalizálható, és a kikerült anyag összegy jthet , 
mentesíthet , vagy más módon ártalmatlanítható. 

3. Az eljárásrendben megjelölt környezeti kárelhárítási eljárások mindennem  
anyagi-technikai feltétele biztosított, az eszközök és anyagok az üzemeltet  
rendelkezésére állnak. 

4. A telephelyi kárelhárító szervezet felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok 
végzésére, amely feladatokat a felkészítési terv szerint rendszeresen gyakorolják. 

A gyárban a vízkezelés során használt szerek min sülnek környezetre veszélyes anyagnak. 
Ezen küldeménydarabos anyagokat hordóban, kannában kárment n tartják a vízkezel  
helyiségben épületben. 

A gépek karbantartása során keletkez  olaj hulladékot elszállításig szintén zárt fedett 
helyen kárment  felett tervezik tárolni. 

A gépjárm  parkolóból összegy jtött és elvezetett es víz egy olajfogó m tárgyon 
keresztül távozik a szabadba.  

Megállapítjuk, hogy a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. számú mellékeltének 1.7 
pontjának els  feltétele a fentek szerinti vegyi anyag, illetve veszélyes hulladéktárolási 
feltételek teljesítik a rendeletben foglalt el írást.  

A SIAD Hungary Kft. bels  védelmi tervében határozza meg a környezeti veszélyhelyzet 
esetén szükséges intézkedéseket. SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi leveg bontó gyára 
a fentiek szerint megfelel a második pontba foglalt el írásnak. 
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A SIAD Hungary Kft. kötelezettséget vállal a biztonsági elemzésben, illetve a bels  védelmi 
tervben megjelölt eszközök megjelölt helyen és mennyiségben való készenlétben 
tartására. A SIAD Hungary Kft. minden évben bels  védelmi terv gyakorlatot fog tartani, 
amit katasztrófavédelmi oktatás el z meg. A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi 
leveg bontó gyára a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjának 3. és 
4. el írását a fenti módon teljesíti. 
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8. Súlyos balesetek elleni védekezés eszközrendszerének bemutatása 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárának területén lehetséges súlyos baleset 
következményeinek csökkentése érdekében az üzemetet  elkészíti a Bels  védelmi 
tervét. A terv az üzem területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés 
figyelembevételével határozza meg a szükséges intézkedési eseménysorokat. A rendelet 
követelményeinek megfelel  bels  védelmi terv kidolgozása a súlyos ipari baleseti 
esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárásokat, személyi és technikai 
feltételeket rögzíti. 

A részletesebben a Bels  Védelmi Tervben ismertetett – veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni – védekezési rendszert az alábbiakban összegezzük. 

 

8.1. Vészhelyzeti vezetési létesítmények 

Vészhelyzet esetén az els dleges vezetési pontnak az iroda épület vezérl  termét jelöltük 
ki.  

Innen a rendszer mért jellemez i a folyamatirányító rendszer segítségével 
megjeleníthet ek, a technológiára, valamint az aktuális szálirányt mutató szélzsákra a  
szabad rálátás biztosított, továbbá a technológia és az irányítási pont közötti távolság 
részleges védelmet biztosít az itt tartózkodóknak.  

A CCTV által közvetített videó képek is elérhet ek, valamint a kiépített t zjelz  rendszer 
vezérl  panelje is itt található. 

 A vezetési ponton az alábbi eszközök lesznek megtalálhatóak találhatóak: 

 védelmi terv egy példánya 

 a mobil 

 a létesítmények tervrajzai 

 értesítend k listája. 

 

8.2. A vezet állomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere 

Veszélyhelyzet esetén a vezet k értesítése mobiltelefonon történik. 
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Veszélyhelyzet esetén értesítend :  

25. sz. táblázat 

Név  Beosztás Elérhet ség 

Ujvárosi Zsolt ASU plant manager (üzemvezet )  

 Operátor_1  

 Operátor_2  

 Operátor_3  

 Operator_4  

 Operator_5  

 ügyvezet  igazgató  

 szaki igazgató  

 EHS vezet   

 

8.3. Az üzemi dolgozók vészhelyzeti riasztásának eszközrendszere 

A leveg bontó gyár üzemeltetése kis létszámmal történik, ezért veszélyhelyzeti riasztás 
vagy mobiltelefonon, vagy él szóval lehetséges. 

A riasztásra vonatkozó utasítás kiadása a mentésvezet  kompetenciája, a riasztás 
végrehajtásába a mentésvezet  szükségszer en von be további személyeket (um.: 
biztonsági szolgálat, már kimenekült dolgozó).  

A szállító járm vek sof rjei az üzemre vonatkozó balesetvédelmi oktatásban részesülnek, 
de ett l függetlenül az üzemi dolgozók feladata szóban értesíteni ket egy esetlegesen 
bekövetkezett veszélyhelyzetr l és a gyülekezési pontra történ  gyülekezésr l. 

 

8.4. Távérzékel  rendszerek, illetve a vészhelyzeti híradás eszközei és rendszerei 

A technológiáról gy jtött paraméterek a kontrol teremben hozzáférhet ek. A nagyszámú 
mért érték a legtöbb m szaki probléma hátterének megértését segíti.  

A riasztásra vonatkozó utasítás kiadása a mentésvezet  kompetenciája, a riasztás 
végrehajtásába a mentésvezet  szükségszer en von be további személyeket (um.: 
biztonsági szolgálat, már kimenekült dolgozó).  

A központi épületben t zjelez  rendszer m ködik. A vészhelyzeti híradás mobil telefonnal 
történik. 
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8.5. A helyzet értékelését és a döntések el készítését segít  informatikai 
rendszerek 

A helyzetértékelést a fentiekben bemutatott DCS és ESD rendszerek nagymértékben 
segítik. A felderítéshez mobil O2 érzékel  áll a beavatkozók rendelkezésére. 

Vagyonvédelmi céllal CCTV hálózat és riasztó rendszer került kiépítésre. A kamera 
rendszer által közvetített képek az rhelyiségben, illetve a vezérl  teremben jelennek 
meg. 

Riasztó rendszer az irodaépületben található.  

 

8.6. A végrehajtó szervezetek egyéni véd eszközei és szaktechnikai eszközei 

A szaktechnikai és véd  eszközöket úgy határoztuk meg, hogy azok alkalmas legyenek a 
személymentésre, riasztásra a lehetséges súlyos baleseti lehet ségek következményeinek 
elvárható mérték  csökkentésére  

Az eszköz oldali megfelel ség biztosításához szükséges minimális eszközigényt az alábbi 
felsorolásban adjuk meg.  

 

8.6.1. Szaktechnikai eszközök 

A gyár területén kárelhárítási célból az alábbi anyagokat tervezik készletezni: 

 
Központi épület kontroll terem  

 3 db ipari véd sisak (EN 397) 
 3 db antisztatikus szigetelt beavatkozói ruha 
 3 db munkavédelmi szemüveg (EN 166) 
 3 db keszty  
 1 db tábori hordágy 
 5 db kézi gázérzékel  ( O2%) 
 

Haváriás készletek (raktár, h víz gépház) 

 20 kg ömlesztett felitató homok 

 5 db felitató hurka  

 40 db univerzális felitató textil szorbens lap  

 10 db hidrofób (olajszelektív) felitató lap  

 1 db lapát 



SIAD Hungary Kft. Gyöngyöshalász Biztonsági Elemzés 

 GENERISK Kft. 124/129 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2021.október 

 1 db sepr  

 1 pár sav és olajálló keszty  (EN 374) 

 1 db véd szemüveg (EN 166) 

 1 db légzésvéd  (aktívszenes) 

 5 db ADR min sítés  hulladékgy jt  zsák 

 
8.7. A védekezésbe bevonható bels  er k és eszközök 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárába bevonható eszközeit az el  fejezetben 
adtuk meg. A beavatkozó állomány els sorban a SIAD Hungary Kft. alábbi munkakörben 
dolgozó munkatársaiból áll: 

 diszpécser  

 karbantartó  

Vészhelyzet esetén a mentésvezet  a fent nevezett munkakörben dolgozó 
munkatársakon felül is bárkinek adhat (képesítésének, képességének megfelel en) 
feladatot. 

Munkaid n kívüli id szakokban a mentésvezet i feladatot - korlátozott feladat körrel - a 
biztonsági szolgálat látja el.  
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9.  Irányítási rendszer bemutatása 

A SIAD Hungary Kft. kiemelt fontosságot tulajdonít a jogszabályi-, szabványi és gyártói 
el írások betartására, a hatályos jogszabályok nyomon követésére és alkalmazására, az 
optimális munkakörülmények biztosítására, továbbá számít munkatársai szakmai 
tapasztalatára és képzettségére. 

A társaság irányításrendszeréhez kapcsolódó eljárási utasításoknak részletez  szerepe 
van. Az egyes eljárási utasítások a bels  védelmi tervvel ellentétesek nem lehetnek, 
ellentmondás esetén minden esetben a BVT-ben foglaltakat kell mérvadónak tekintetni. 

A BVT-ben foglalt utasítások, eljárási rend bármilyen okból való elévülése, életszer tlenné 
válása esetén a BVT-t kell módosítani, a módosítást a hatósággal jóvá kell hagyatni. 

 

9.1. Szervezet és személyzet 

A SIAD Hungary Kft. gyöngyöshalászi gyárának m ködtetését képzett személyzet 
bizotsítja. 

A SIAD Hungary Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a 
súlyos balesetek megel zésébe és az ellenük való védekezés irányításába és 
végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra kerül a 
feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelményrendszer. 

Az érintett személyek megfelel  felkészültségét rendszeres, tervezett képzésekkel 
biztosítják. A képzések köre kiterjedni az új belép k kötelez  biztonsági alapoktatására, 
minden munkatárs rendszeres ismétl  képzésére. 

 

9.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása 
és értékelése 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása érdekében a 
SIAD Hungary Kft. osztályozza a kockázatokat, és kézben tartásukat körültekint en 
megtervezi. 

Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a m ködési tapasztalatokkal és a kockázat 
kézbentartására alkalmazott intézkedésekkel, melyek folyamatos felügyelet alatt 
történnek. 

A biztonsági elemzésben elvégzett kockázatelemzés, a kockázat menedzsment elemeinek, 
a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel en került 
alkalmazásra. 
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A súlyos balesetek megel zésével, illet leg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel 
kapcsolatos f  célkit zéseket a biztonsági elemzés tartalmazza. 

A bels  szabályozók az alábbi területeken egészíthetik ki a BE-BVT-t: 

 a megfelel  m szaki és biztonsági szabványok alkalmazásának biztosítására; 

 a létesítmények/berendezések tervezése, illet leg a tervek módosítására; 

 új létesítmények/berendezések üzembe helyezés el tti ellen rzésének, illet leg a 
leállások utáni üzembe helyezés ellen rzésének biztosítására; 

 az irányelvek végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi, stb. 
er források, megfelel  szervezeti irányítási rendszer m ködésére; 

 a változtatások kezelésére; 

 a technológiai m veleti eljárások, kezelési utasítások a normális és a rendkívüli 
ködés esetére, az id szakos és átmeneti leállásokra; 

 a beszerzési eljárások a veszélyes anyagokra vonatkozóan; 

 a harmadik féllel való együttm ködés rendszerére; 

 a munkavégzés engedélyezési rendszere; 

 a karbantartás rendszerére; 

 a bekövetkezett balesetek és üzemzavarok jegyz könyvezésére és kivizsgálására; 

 a biztonsági elemzés, illet leg az id szakos biztonsági tanulmányok elkészítésére; 

 a biztonsági bels  ellen rzés (biztonsági audit és átvizsgálás) szabályozására; 

 az id szakos ellen rzések, figyel  (monitoring) rendszer m ködtetésére; 

 a dolgozók felkészítési, kiképzési, továbbképzési (a vezet ségé, illet leg az 
alkalmazottaké) rendszerére. 

 

9.3. Üzemvezetés 

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a SIAD Hungary Kft. vezetése 
tisztában van a tevékenység veszélyességével, környezeti, egészségi és biztonsági 
kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak és Gyöngyöshalász 
lakossága és a környezete iránti felel sséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek 
szerint kívánja a vállalat m ködését irányítani: 

 szaki és gazdasági lehet ségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes 
anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági 
kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, 

 a súlyos balesetek elleni védekezés során els dlegesen a megel zésre 
törekszenek, 
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 a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a 
veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok 
maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik, 

 munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel 
kapcsolatos veszélyeket, felkészítik ket az esetleges balesetek során rájuk háruló 
teend kre, 

 a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló m szaki 
védelem eszközeit és munkatársaik egyéni véd eszközeit folyamatosan hiánytalan 
és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellen rz  
mechanizmusokat m ködtetnek. 

 

9.4. Változtatások kezelése 

A tervezett változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan felülvizsgálatra 
kerülnek és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra. A SIAD Hungary 
Kft.. soron kívül felülvizsgálja biztonsági elemzését, amennyiben: 

 a gyárban olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növel  
vagy a védelmi rendszert érint  hatása van, 

 a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a 
szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére; 

 a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb 
módszerek erre okot adnak. 

A bels  védelmi terv, illetve a kapcsolódó bels  szabályozók felülvizsgálata legalább 
háromévente megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy 
rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a tervben foglalt intézkedéseket a védelmi 
szervezet azonnal foganatosítja. A biztonsági rendszer zavarait mutató baleseti 
események hátterét a SIAD Hungary Kft. alaposan feltárja, tapasztalatait levonja, és ezek 
alapján intézkedik a megel zéssel vagy az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált 
feladatokra. 

 

9.5. Védelmi tervezés 

A veszélyek következményeinek elhárítására a SIAD Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelel  bels  védelmi tervet készített. A súlyos 
balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel feltárta, 
megjelölte a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er ket és 
eszközöket. A vállalat megteremti a tervben megjelölt feladatok végrehajtásához 
szükséges mindennem  feltételt. 
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9.6. Bels  audit és vezet ségi átvizsgálás 

A biztonsági szempontok megfelel  teljesülése érdekében a feltárt vagy más módon 
felszínre került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az el írásoknak megfelel  
állapotok visszaállítására és a problémák ismételt el fordulásának megakadályozására 
helyesbít  intézkedéseket foganatosítanak. A feltárt nem megfelel ségeket, valamint az 
újbóli el fordulás lehet ségét megszünteti. Ennek érdekében meghatározza a nem 
megfelel ségek kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás 
csökkentésére tett javító intézkedéseket, továbbá helyesbít  és megel  tevékenység 
kezdeményezésére és végrehajtására vonatkozó felel sségi- és hatásköröket. 

A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes 
kivizsgálásra kerülnek, az eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel  
intézkedések kerülnek megvalósításra az ismételt el fordulás, illetve a hasonló okokra 
visszavezethet  más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden 
esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó bels  szabályozók. 
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10.Biztonsági elemzés elkészítésébe bevont szervezet 

Cégnév:   GENERISK Mérnökiroda Kft. 

Székhely:  1223 Budapest, Szabadkai u. 14. 

Tel.:    +36 1 362-2704 

Fax:     +36 1 262-6056 

E-mail:   iroda@generisk.hu 

 

A GENERISK Kft. iparbiztonsági és m szaki biztonsági elemz i tervez  tevékenységet 
végz  mérnöki társaság. A társaság 2005-ben történt alakításától kezdve mennyiségi 
kockázatelemzéseket, illetve kockázatelemzéssel támogatott ipar és környezetbiztonsági 
elemzéseket, terveket készít. A társaság igyekszik ötvözni a védelmi tudományok 
kockázati szemlélet  felfogását a természettudományok analitikus megközelítésével. A 
SEVESO megfelel ség vizsgálatán kívül nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságtervezésre, a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél kialakulóban lév  iparbiztonsági kultúra 
szélesebb körben való elterjesztésére. 

 

A tárgyi elemzés felel s készít i: 

 

Korda Eszter  

okleveles környezetmérnök 

környezetmérnöki, tervez , szakért  biztonságtechnika elemz  (01-12912)  

 

Horváth Richárd 

okleveles környezetmérnök 

okleveles katasztrófavédelmi mérnök 

 

 

* * * 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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