SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT -

TARTALOMJEGYZÉK
IMPRESSZUM ........................................................................................................................................ 2
TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................ 3
MELLÉKLETEK...................................................................................................................................... 6
BEVEZETÉS ............................................................................................................................................ 7
1. ÁLTALÁNOS ADATOK ................................................................................................................... 8
1.1.
A SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERVET KÉSZÍTETTE ............................................... 8
1.2.
AZ ISD DUNAFERR ZRT. ALAPADATAI ........................................................................................ 9
1.3.
A DUNAÚJVÁROSI TELEPHELY AZONOSÍTÓ ADATAI ............................................................. 9
1.4.
AZ ISD DUNAFERR ZRT. DUNAÚJVÁROSI TELEPHELYÉNEK FELELŐS VEZETŐI,
ELÉRHETŐSÉGEK ........................................................................................................................................... 9
1.5.
A BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK NYOMON
KÖVETÉSE ..................................................................................................................................................... 10
1.5.1.

2.

VERZIÓ VÁLTOZTATÁSAI ......................................................................................................................... 10

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV ............................................................................. 11
AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA .............................................................................. 11

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

A BIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ................................................................................................ 12
IRÁNYÍTÁS .................................................................................................................................................... 15
A VÁLTOZTATÁSOK KEZELÉSE ............................................................................................................... 15
BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ..................................................................................... 15

AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA ..................................................... 16

2.2.
2.2.1.

AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI ............................................................. 17

A LAKOTT TERÜLETEK JELLEMZÉSE, NÉPESSÉG ADATOK ........................................................................ 17
A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK BEMUTATÁSA ............................. 17
A VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA ........................................................................................ 18
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ÁLTAL POTENCIÁLISAN ÉRINTETT
KÖZMŰVEK .................................................................................................................................................................................. 19
AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK .................................................... 20

2.2.2.

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ......................................................................................... 21
METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK ........................................................................................................................... 21
FÖLDTANI KÖRNYEZET ....................................................................................................................................... 21
DOMBORZAT .......................................................................................................................................................... 22
TALAJOK ................................................................................................................................................................. 22
VÍZRAJZ ................................................................................................................................................................... 22

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

AZ ÜZEM BEMUTATÁSA ............................................................................................................... 23
A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ............................................................ 23
A TELEPHELY RENDELTETÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGEK ................................................................. 23
(TECHNOLÓGIAI) ELŐZMÉNYEK ............................................................................................................. 24
ELMÚLT ÉVEK VÁLTOZÁSAI .................................................................................................................... 24
MUNKARENDRE, DOLGOZÓI LÉTSZÁMRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ..................................... 24
VESZÉLYES ANYAGOK ELHELYEZKEDÉSE .......................................................................................... 25

AZ ÜZEM RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZÁNAK BEMUTATÁSA ............................................... 26
AZ ÜZEM ADMINISZTRATÍV HELYISÉGEI ............................................................................................. 27
RAKTÁRAK ÉS TÁROLÓ LÉTESÍTMÉNYEK ........................................................................................... 27
VESZÉLYES LÉTESÍTMÉNYEK .................................................................................................................. 27
VESZÉLYES ANYAGOK MENNYISÉGE, ELHELYEZKEDÉSE .............................................................. 28
TARTÁLYBAN TÁROLT VESZÉLYES ANYAGOK ............................................................................................ 28
GÖNGYÖLEGBEN TÁROLT VESZÉLYES ANYAGOK ...................................................................................... 29

2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.

2.5.

BELSŐ TÁROLÓK, A CSŐVEZETÉKEK ÉS A TECHNOLÓGIA MÁS ELEMEI ..................................... 29
KÖZMŰVEK, INFRASTRUKTÚRÁK .......................................................................................................... 29
MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK ÉS GYÜLEKEZÉSI HELYEK .................................................................... 29
VEZETÉSI RENDSZER, ÓVÓHELY, KÖRLETEK ...................................................................................... 29

A JELEN LÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK ...................................................................................... 30

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

3/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2.5.1.

A VESZÉLYES ANYAGOK AKTUÁLIS LELTÁRA ................................................................................... 30
A TELEPHELYEN JELEN LÉVŐ VESZÉLYES ANYAG MENNYISÉG MEGHATÁROZÁSA ......................... 33
VESZÉLYES ANYAGOK FIZIKAI, TERMODINAMIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐI ......................................... 33
BIZTONSÁGI ADATLAPOK................................................................................................................................... 38
A VESZÉLYES ANYAGOK LELTÁRA ANYAGCSOPORTONKÉNT ................................................................. 38

2.5.2.

A VESZÉLYTELEN MŰKÖDÉST BIZONYÍTÓ INFORMÁCIÓK RÉSZLETEZÉSE ............................... 38
ALAPTEVÉKENYSÉG TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ................................................................................... 38
KÉMIAI REAKCIÓK, FIZIKAI, BIOLÓGIAI FOLYAMATOK ............................................................................. 42
A VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSA .............................................................................................................. 42
KÁRMENTŐK .......................................................................................................................................................... 43
A TÁROLÁSSAL KAPCSOLATOS MŰVELETEK: AZ ÁTFEJTÉS, A SZÁLLÍTÁS .......................................... 43
A TELEPHELYEN KELETKEZETT HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK .............................................................. 43
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ................................................................................................................. 43

2.5.3.
2.5.4.

A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA TELEPHELYEN BELÜL ................... 44
A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAG(OK) BEMUTATÁSA
......................................................................................................................................................................... 44

2.6.
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ÁLTAL VALÓ
VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉS ................................................................................................................ 45
2.6.1.
2.6.2.

SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA ......................................................................... 45
A KÖVETKEZMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA ...................................... 46
A KELETKEZŐ TŰZ MODELLEZÉSE................................................................................................................... 46
A KELETKEZŐ ROBBANÁS MODELLEZÉSE ..................................................................................................... 50
AZ ÜZEMBŐL KISZABADULÓ MÉRGEZŐ ANYAGOK HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE .............................. 51
EMBERI HIBÁZÁS/MULASZTÁS FIGYELEMBEVÉTELE A MODELLEKBEN ............................................... 54

2.6.3.
2.6.4.

A KÖVETKEZMÉNYÉRTÉKELÉS SORÁN ALKALMAZOTT SZOFTVEREK ISMERTETÉSE ............ 55
A SÚLYOS BALESETEK KÖVETKEZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE........................................................ 56

KOHÓGÁZ CSŐHÁLÓZAT MENNYISÉGI KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (E.1. ESEMÉNYCSOPORT) ............. 56
A CSEPPFOLYÓS OXIGÉN TARTÁLY MENNYISÉGI KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (E.2.
ESEMÉNYCSOPORT) ................................................................................................................................................................... 62
FÉMBEVONÓ ÉS FÉMFELDOLGOZÓMŰ MENNYISÉGI KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE
(E.3. ESEMÉNYCSOPORT)........................................................................................................................................................... 64
ÖNTÖDE ÉPÜLETÉNEK MENNYISÉGI KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE (E.4. ESEMÉNYCSOPORT) ................. 65
KÖZPONTI RAKTÁRBAN AZONOSÍTHATÓ BALESETI ESEMÉNYEK (E.5. ESEMÉNYCSOPORT) ........... 67
HIDEGHENGERMŰ ÉPÜLETÉBEN AZONOSÍTHATÓ BALESETI ESEMÉNYEK (E.6. ESEMÉNYCSOPORT)
................................................................................................................................................................................... 70
ÜZEMANYAG TÖLTŐ KÚTNÁL AZONOSÍTHATÓ BALESETI ESEMÉNYEK (E.7. ESEMÉNYCSOPORT) 71

2.6.5.

DOMINÓHATÁSOK ÉRTÉKELÉSE ............................................................................................................. 73
BELSŐ DOMINÓHATÁSOK ................................................................................................................................... 73
KÜLSŐ DOMINÓHATÁSOK .................................................................................................................................. 73

2.6.6.

A SÚLYOS BALESETEK KOCKÁZATAINAK ÉRTÉKELÉSE.................................................................. 74

AZ EGYÉNI KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE ......................................................................................................... 75
A TÁRSADALMI KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE ................................................................................................ 76
A KÖRNYEZETTERHELÉSSEL JÁRÓ SÚLYOS BALESETBŐL SZÁRMAZÓ VESZÉLYEZTETÉS
ÉRTÉKELÉSE ................................................................................................................................................................................ 79

2.7.
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI
VÉDEKEZÉS ÉS A HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG ERŐ- ÉS
ESZKÖZRENDSZERE .................................................................................................................................... 81
2.7.1.

A VÉDEKEZÉSBE BEVONT SZERVEZETEK, ERŐK................................................................................ 81
VESZÉLYHELYZETI IRÁNYÍTÓ SZERVEZET .................................................................................................... 81
VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK ..................................................................................................... 82
VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ KÜLSŐ ERŐK .................................................................................................... 83

2.7.2.

A VESZÉLYHELYZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ INFRASTRUKTÚRA .............................................. 83
LAKOSSÁGI KÖZMŰVEK VESZÉLYEZTETÉSE ................................................................................................ 83
KÖZMŰVEK, ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK .......................................................................... 83
KÜLSŐ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK .................................................................................... 84
VÍZELLÁTÁS, TŰZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT ............................................................................................................. 84
VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI PONT ................................................................................................................ 85
VEZETŐI ÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE ............................... 85
ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ..................................... 86
TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZEREK ............................................................................................................................ 86
KIMENEKÍTÉS ......................................................................................................................................................... 87

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

4/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT A HELYZETÉRTÉKELÉST ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK 88
VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ERŐK ESZKÖZEI ................................................................................. 88
VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ KÜLSŐ ERŐK ESZKÖZEI................................................................................. 89

2.8.
A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI ESEMÉNYSOROKHOZ
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK .................................................................... 89
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

VESZÉLYHELYZET, SÚLYOS BALESET ÉSZLELÉSE, RIASZTÁS ....................................................... 89
BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK RIASZTÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉS BEMUTATÁSA ..................................... 90
VÉGREHAJTÓ MUNKAKÖRÖK, SZEREPKÖRÖK ................................................................................... 91
KÖZPONTI DISZPÉCSERSZOLGÁLAT ................................................................................................................ 91
VAGYONVÉDELMI DISZPÉCSERSZOLGÁLAT ................................................................................................. 91
VAGYONVÉDELMI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT ................................................................................................ 92
LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG ÜGYELETI SZOLGÁLAT ............................................................................... 92
ÜZEMI MENTŐSZOLGÁLAT................................................................................................................................. 92
KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT .................................................................................... 92
KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYVEZETŐ ................................................................................................... 93
MUNKAVÉDELMI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT .................................................................................................. 94
SUGÁRVÉDELMI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT.................................................................................................... 94
KÖRNYEZETVÉDELMI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT ......................................................................................... 95
MUNKA-ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLYVEZETŐ ................................................................................. 95
KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYVEZETŐ ................................................................................................... 96
BIZTONSÁGI FŐOSZTÁLYVEZETŐ .................................................................................................................... 96
BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI IGAZGATÓ .............................................................................................................. 96

2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.

FELDERÍTÉS, VEGYI KIMUTATÁS TERVEZÉSE .................................................................................... 97
ÉLET ÉS ANYAGI JAVAK MENTÉSE ........................................................................................................ 97
BEAVATKOZÁS, KÁRELHÁRÍTÁS VÉGZÉSE ......................................................................................... 98
ÜZEMI DOLGOZÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK ........................................ 101
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS VESZÉLYEZTETÉS ARÁNYA............................................................. 101

2.9.
A VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉGBEN ÉRINTETT SZEMÉLYEK FELKÉSZÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK BEMUTATÁSA ....................................................................................... 102

HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE ............................................................................................................ 103

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

5/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT -

MELLÉKLETEK
1. melléklet
Az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyének szervezeti felépítése
2. melléklet
Biztonsági adatlapok (csak elektronikusan)
3. melléklet
Az ISD DUNAFERR Zrt. technológiai folyamatai
4. melléklet
TNO® Effects és Riskcurves szoftverek licenc igazolása
5. melléklet:
Mennyiségi kockázatértékelés – a szoftveres modellezés eredményei / QRA mellékletek
(csak elektronikusan)
6. melléklet:
Egyéni védőeszközök jegyzék (csak elektronikusan)
7. melléklet:
Katasztrófahelyzetben segítségkérés és tájékoztatás céljából értesítendő illetékes hatóságok és
szervezetek listája
1. ábra melléklet
A telephely és környezetének átnézeti helyszínrajza
2. ábra melléklet
A telephely részletes helyszínrajza
3. ábra melléklet
Veszélyes anyagok tárolási helyei
4. ábra melléklet
ISD DUNAFERR Zrt. gyúlékony anyag hálózata
5. ábra melléklet
Kohógáz csőhálózat
6. ábra melléklet
Gyülekezési helyek
7. ábra melléklet
Irodaépületek elhelyezkedése

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

6/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT -

BEVEZETÉS
A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő, dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR
társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb ipari termelő vállalata. A cégcsoport
tevékenységének középpontjában a vevőközpontú termelés, versenyképes acéltermékek
gyártása, minőség- és környezettudatos munkavégzés, egészséges és biztonságos
munkakörnyezet megteremtése áll.
Jelen dokumentáció a dunaújvárosi telephelyen folytatott tevékenység bemutatását, a folytatott
veszélyes tevékenység azonosítását, értékelését, a biztonsági rendszer bemutatását foglalja
magában a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően. A Társaság a
rendelet szerinti információszolgáltatási kötelezettségét az 5. melléklet tematikája szerint
és részletességgel teljesíti.
A részletes vizsgálatok alapján megalapozottan kijelenthető, hogy a 219/2011. (X. 20.)
Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) hatálya alá tartozó jelenlévő anyagok mennyisége
alapján a dunaújvárosi telephely küszöbérték alatti üzemnek minősül.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

7/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT -

1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. A Súlyos Káresemény Elhárítási Tervet készítette
Jelen Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) a Társaság munkatársainak széleskörű
együttműködésével készült, a munka elvégzésébe külső szakértő (IMSYS Kft.) bevonásával. A
Terv elkészítésében résztvevő szakértők és munkatársak névsora (betűrendben), valamint
végzettsége az alábbi:
Név

Szervezet*

Végzettség

Borbély Attila

ISD Dunaferr

biztonságtechnikai
mérnök

Az üzem általános működésével
kapcsolatos kérdések.

Stossek Tamás

ISD Dunaferr

biztonságtechnikai
mérnök

Az üzem általános működésével
kapcsolatos kérdések.

Szabó Anett

IMSYS

okleveles
környezetmérnök

SKET kidolgozása,
kockázatértékelés.

Tóth Alexandra

IMSYS

okleveles
katasztrófavédelmi
szervező

SKET kidolgozása,
kockázatértékelés.

IMSYS

okleveles
vegyészmérnök

A SKET készítésének
felügyelete, biztonsági
kérdésekben az IMSYS szakmai
álláspontjának képviselete.

Varga József, dr.

Feladatkör

* A táblázatban előforduló rövidítések:
ISD DUNAFERR:
IMSYS:
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1.2. Az ISD DUNAFERR Zrt. alapadatai
Üzemeltető neve:
Üzemeltető rövidített elnevezése:
Üzemeltető cégjegyzék száma:
Üzemeltető adószáma:
Üzemeltető székhelye:
Az üzem tevékenységi köre:

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
ISD DUNAFERR Zrt.
07-10-001049
11102539407
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Vas- és acélgyártás

1.3. A dunaújvárosi telephely azonosító adatai
A telephely címe:
A telephely GPS koordinátái (fok):
KSH település azonosító:
Helyrajzi szám:
A telephely területének besorolása:
Telefon munkaidőben:
Telefon munkaidőn kívül:
Fax (központi):

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
É: 46.570053 K: 18.564801
03115
331/1 Hrsz
ipari-gazdasági terület („IG”)
+36-25/584-000, +36-25/581-311
+36-25/581-311
+36-25/584-001

A telephely és környezetének átnézeti rajzát az 1. ábra melléklet tartalmazza, a részletes
helyszínrajzot pedig a 2. ábra melléklet-ben mutatjuk be.

1.4. Az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyének felelős
vezetői, elérhetőségek
Név

Pozíció

Tankhilevich
Evgeny
Kljucskin
Szergej
Borbély Attila
Stossek Tamás

Telefon

Mobiltelefon

E-mail cím

cégvezető
biztonsági és védelmi
igazgató
biztonsági
főosztályvezető
megbízott
katasztrófavédelmi
osztályvezető
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1.5. A biztonsági dokumentációban bekövetkező változások nyomon
követése
Az ISD DUNAFERR Zrt. által összeállított, dunaújvárosi telephelyére vonatkozó biztonsági
dokumentáció (Súlyos Káresemény Elhárítási Terv) a mindenkori legfrissebb adatok, ismeretek
és kockázatértékelési módszerek alapján kerül összeállításra. Ennek ellenére a dokumentáció
tartalma időről-időre elavulhat, mert a telepen folyó tevékenység megváltozhat, amely a
kockázatokra kisebb-nagyobb mértékben kihathat.
Jelen fejezet célja a változtatások nyomon követése. Minden egyes kiadott új dokumentáció
esetén ebbe a fejezetbe egy bejegyzés kerül, amely az üzemben bekövetkezett változásokat,
valamint az ezek miatt, a dokumentációban szükségessé vált változtatásokat összefoglalja.
A biztonsági dokumentáció változatát minden esetben egy verziószám segítségével
azonosítjuk, amely a dokumentáció minden elemének minden lapján megjelenítésre kerül, a
könnyebb azonosíthatóság érdekében. A verziószám három szekcióból áll. Az első szám
mutatja a biztonsági dokumentáció teljes átdolgozásának verziószámát (főverzió), amely a
hatóság vagy az üzemeltető által került elrendelésre. A főverzió 1-es értékkel kezdődik. A
főverziónak jelentős módosítását mutatja a verziószám második szekciója (módosítási verzió).
A főverzió alapváltozatának (első kiadásának) nincs jelentős módosítása, így a jelentős
módosításokat mutató verzió értéke minden esetben 0. Ez az érték minden egyes jelentős
módosítás esetén egy értékkel növekszik. Jelentős módosításnak minősül minden olyan
változtatás, amelynek során a dokumentum tartalmára jelentősen kiható változtatást kell
átvezetni, de az üzem egészének kockázataira a hatás nem lényegi. Sor kerülhet jelentős
módosításra a hatósággal történő egyeztetés, vagy a hatóság által kiadott határozatban foglalt
feladatok, hiányok azonosítása alapján, vagy akár az üzemeltető által történő felülvizsgálat,
vagy az üzemben történő kisebb változások dokumentálása által. A dokumentáción végrehajtott
kisebb módosítások, elsősorban helyesírási, szerkesztési hibák kiküszöbölése, a szöveg
értelmezését javító átdolgozások, kiegészítések, a dokumentum tartalmát érdemben nem
módosító változtatások nyomon követésére szolgál a verziószám harmadik szekciója (alverzió).
Az alverzió 01-es értékkel indul, és minden módosítás esetén egy értékkel növekszik. Sor
kerülhet kisebb módosításra a hatósággal történő egyeztetés, vagy a hatáság által kiadott
határozatban foglalt feladatok, hiányok azonosítása alapján, vagy akár az üzemeltető által
történő felülvizsgálat által. Amennyiben az üzemben bármilyen érdemi változás történik, az
ahhoz tartozó módosított dokumentáció verziószámát már legalább a módosítási verzió szintjén
kell megnövelni.

1.5.1. Verzió változtatásai
Verziószám

Kiadás
dátuma

1.0.01
(106 oldal)

2016.12.08.

2.0.01
(104 oldal)

2019.04.16.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

A változtatások összefoglalása
A biztonsági dokumentáció első változata, melyet 2016. év
során az üzemeltető, valamint az IMSYS Kft. közösen állított
össze.
Az üzemeltető által kezdeményezett soron kívüli
felülvizsgálat, a SKET átdolgozása szervezeti változások,
veszélyes anyag mennyiség változás miatt (PB tartály
üzemeltetése átkerült más gazdálkodó szervezethez).
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2. SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
2.1. Az irányítási rendszer bemutatása
Az ISD DUNAFERR a jogszabályokban előírtaknak megfelelően Integrált Irányítási Rendszert
működtet, melynek szerves részei a Társaság szintű és a belső szabályzatok, eljárási és
munkautasítások, technológiai eljárások és műveletek, amelyek tartalmazzák az adott
tevékenység, folyamat, művelet biztonságos elvégzésének feltételeit, a folyamatok során
fellépő veszélyeket és ártalmakat, valamint az ellenük való védekezés módját, az esetleges
üzemzavarokat, havária eseteket és azok elhárítására teendő intézkedéseket.
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) a Társaság
Integrált Irányítási Rendszerének a része. Magában foglalja a Társaság tevékenységével
kapcsolatos MEB kockázatok kezelését, a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységet, a
felelősséget, a kialakult és gyakorlott eljárásokat, az erőforrásokat, a MEB politika
megvalósítását, felülvizsgálatát és fenntartását.
A vállalat működéspolitikai nyilatkozatában olvasható az alábbi:
„Vállalatunk a munkahelyi egészség és biztonság területén a kockázatok
csökkentésére, minimalizálására törekszik. A biztonságos munkavégzés szem előtt
tartása, illetve a termékekkel bármely fázisban kapcsolatba kerülő emberek
egészségének megóvása érdekében az állandó változás és fejlesztés a mindennapok
gyakorlatává vált.
Az elkötelezett vezetés, a munkatársak bevonása, a magas szakmai színvonalon álló
munkabiztonsági és - egészségügyi szaktudás szinergiája képezi munkavédelmi
céljaink megvalósíthatóságának szilárd alapját.
Elvárás, hogy a munkavállalók törekedjenek arra, hogy saját maguk, munkatársaik
és a környezetükben élők egészségét és testi épségét megóvják, a környezetet és a
vállalati tulajdont megvédjék.”
A Környezetvédelmi Irányítási Rendszer (KIR) szintén a Társaság Integrált Irányítási
Rendszerének része, amely magában foglalja a társaság tevékenységével kapcsolatos
környezeti kockázatok kezelését, a környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek való
megfelelést, a természeti erőforrások hatékony felhasználását, a hulladékok mennyiségének,
veszélyességének csökkentését és szelektív gyűjtésének megvalósíthatóságát, a folyamatok és
tevékenységek környezeti hatásainak rendszeres vizsgálatát, karbantartással, működés
szabályozásával a veszélyhelyzetek minimalizálását.
A vállalat működéspolitikai nyilatkozatában az energia- és környezettudatos működésről
olvasható:
„Társaságunk megkülönböztetett figyelmet fordít az energiahatékonyság
folyamatos növelésére, illetve a környezetet terhelő hatások minimalizálására.
Keressük és lehetőség szerint alkalmazzuk az anyag- és energiatakarékos
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megvalósítására.

a

fenntartható

fejlődést

biztosító

működés

A tevékenységünk jogszerű végzése érdekében szükséges környezetvédelmi
engedélyekkel rendelkezünk. Vállalatunk vezetése konstruktív párbeszéd
kialakítására törekszik a külső és belső érdekelt felekkel. Alkalmazottaink
tevékenységüket a környezetvédelmi előírások figyelembevételével végzik.
Környezeti teljesítményünk ellenőrzése, javítása érdekében monitoring-rendszert
üzemeltetünk, az eredményeket rendszeresen értékeljük, környezetvédelmi
programokat dolgozunk ki és hajtunk végre.”
A Társaság gondoskodik az Integrált Irányítási Rendszer folyamatainak meghatározásáról, a
szabályozások megtervezéséről és működőképességének fenntartásáról, a célokból adódó
tevékenységek, feladatok megfogalmazásáról és azoknak konkrét programokban való
megjelenítéséről. Az irányítási rendszert érintő változások kezelését a Társaság megtervezi,
tartalmazva az új vagy a megváltozott folyamatok meghatározását, az alkalmazandó
szabályozásokat, a szükséges feltételeket és erőforrásokat.
A gyártóművekben azonosított veszélyek kockázatértékeléséről szóló jelentést a gyárvezető
hagyja jóvá. A veszélyazonosítást és kockázatértékelést a munkavédelmi szaktevékenységet
végző szakértő, az üzemvezető, a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkavédelmi képviselő
évente felülvizsgálja. A gyártóművek vezetése az éves értékelő ülésén áttekinti a
felülvizsgálatról készített jelentést és megvitatja az intézkedési javaslatokat
A felülvizsgálati jelentést és az intézkedési tervet a cégvezető hagyja jóvá. Amennyiben két
felülvizsgálat között új technológia vagy termék alkalmazásának, bevezetésének igénye merül
fel, illetve a technológia vagy a munkakörnyezet megváltozik, akkor az érintett szervezeti
egység vezetője kezdeményezi az új kockázatértékelés elvégzését.

2.1.1. A biztonsági feladatok ellátása
Az ISD DUNAFERR Zrt. technológiájának szabályszerű folyamatos üzemmenetét,
jogszabályoknak való megfelelését számos belső dokumentáció biztosítja. Az ISD Dunaferr
ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerrel, az ISO 14001:2015
szabvány követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerrel, az
ISO 50001:2011 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszerrel és a BS
OHSAS 18001:2007 szerinti irányítási rendszerrel rendelkezik. Az ISD Dunaferr Zrt.
rendelkezik az alább felsorolt szabályzatokkal és utasításokkal:
Jelölés
EBK-01
EBK-01-01
EBK-01-01-01
EBK-01-01-02
EBK-01-01-03
EBK-01-01-04
EBK-01-01-05

Szabályozási dokumentum címe
Az ISD DUNAFERR Zrt. Munkavédelmi szabályzata
Munkahelyek, munkaeszközök, tevékenységek kockázatértékelése
Veszélyes anyagok/keverékek kockázatértékelése
Rákkeltő anyagok és keverékek kockázatértékelése
Pszichoszociális kockázatok értékelése az ISD DUNAFERR Zrt.-nél
Az ISD DUNAFERR Zrt. pszichoszociális kockázatok kezelése a
drogpolitika megvalósulása érdekében
Biológiai kockázatok értékelése
A galambtetemek összegyűjtésével, a galambürülék takarításával
megbízott munkavállalókra
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EBK-01-01-07
EBK-01-02
EBK-01-03
EBK-01-04
EBK-01-05
EBK-01-06
EBK-01-07
EBK-01-08
EBK-01-10
S-04-01
KJF-S0401-01
EBK-02-04
EBK-02-01
EBK-03-02
EBK-03-03

Szabályozási dokumentum címe
Nedves hűtőtornyok üzemeltetésének közegészségügyi előírásai és
biológiai kockázatértékelése
Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
Vegyi anyagok és keverékek kezelése
Munkahelyi dohányzás, elektronikus cigaretta, dohányzást imitáló
elektronikus eszköz használatának szabályai az ISD DUNAFERR
Zrt.-nél
Építési és szerelőipari állványok átadásának és átvételének szabályai
Infekciókontroll szabályai
Balesetek és foglalkozási megbetegedések, mint események kezelése
Egyéni védőeszköz-ellátás rendje
Emelőgép biztonsági szabályzat
Az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport
Sugárvédelmi szabályzata
Az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport
Katasztrófavédelmi szabályzata (2014)
Az ISD DUNAFERR Zrt. veszélyhelyzet, rendkívüli események
megelőzési és kezelési terve (VRE Terv, 2017)
Az ISD DUNAFERR Zrt. Tűzvédelmi szabályzata
A ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport
Vagyonvédelmi szabályzata (2016)
Hulladékok kezelése
Környezeti teljesítmények mérése, megfigyelése és értékelése

Továbbá az alábbi létesítmények rendelkeznek saját üzemi kárelhárítási tervekkel:
Üzemi Kárelhárítási Tervek
Acélmű Üzemi kárelhárítási terv
Ércelőkészítő és darabosító üzem Üzemi kárelhárítási terv
Fémbevonómű Üzemi kárelhárítási terv
Hideghengermű Üzemi kárelhárítási terv
Meleghengermű Üzemi kárelhárítási terv
Nagyolvasztómű Üzemi kárelhárítási terv
Zagytér Üzemi kárelhárítási terv

Az felsorolt szabályozási dokumentumok mindegyike részletesen meghatározza az általa
szabályozott részrendszert, az ahhoz kapcsolódó szervezeti struktúrát, annak ügyrendjét,
valamint normális, illetve attól eltérő ügymenet esetére biztosított erőforrásait, eszköz
rendszerét, kitér a más részrendszerekhez való kapcsolódási pontokra.
Az ISD DUNAFERR Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (2016) kiterjed a társaság teljes
tevékenységi körére. Részletesen bemutatja a munkavédelmi ügyrend, az alkalmazás
munkavédelmi feltételei, munkavédelmi oktatás, ellenőrzés rendje, védőeszköz ellátás rendje
elemeit. Szabályozza többek között a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
kivizsgálásának, ill. az elsősegélynyújtás biztosításának rendjét, a vegyi anyagok és keverékek
kezelését, valamint a gázveszélyes munkahelyekkel, tevékenységekkel kapcsolatok előírásokat
is tartalmaz.
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kötelezően kiterjed az ISD DUNAFERR Zrt-re, valamint az ISD DUNAFERR Zrt. többségi
tulajdonú gazdasági társaságaira, továbbá az ISD DUNAFERR Zrt. területén állandó vagy
ideiglenesen tevékenységet folytató szerződéses vállalkozásokra. Részletesen bemutatja a
DUNAFERR sugárvédelmi céljait; szervezeti rendszerét; egységes meghatározásokat; az
orvosi vizsgálatok, az oktatások és ellenőrzések rendjét; az alkalmazás és a folyamatok
működésének feltételeit, követelményeit; a sugárveszélyes munkakörökkel és munkahelyekkel
összefüggő munkáltatóra, illetve munkavállalókra vonatkozó előírásokat. Tartalmazza a
tevékenységekkel kapcsolatok előírásokat és az elvégzésükhöz szükséges személyi, tárgyi
feltételeket; a zárt sugárforrások és röntgencsövek területekre vonatkozó különleges szabályait.
Szabályozza a biztonsági rendszerekkel; a személyi védőeszközökkel; a műszerekkel; a
személyi dózismérőkkel kapcsolatos feladatokat. Normál üzemi, üzemzavaros és rendkívüli
események kezelésének rendjét; a sugáresemények kezelését, valamint a kivizsgálást.
Dokumentációs és bejelentési kötelezettségeket. Az érintett személyek és szervezetek
elérhetőségét. Az ellenőrzésbe bevont anyagok jegyzékét és a tevékenység során keletkező
dokumentációk nyomtatványit, amelyek a szabályzat részét képezik mellékletek formájában.
Az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport Katasztrófavédelmi Veszélyelhárítási szabályzatának (2014) célja a veszélyhelyzetek, rendkívüli események, az
esetlegesen kialakuló katasztrófahelyzet (természeti és civilizációs katasztrófák) megelőzésére,
illetve a katasztrófahelyzetnek nyilvánított események bekövetkezésekor, az értesítési és
cselekvési kötelezettségek szabályozása annak érdekében, hogy a bekövetkezett katasztrófa
következményei a lehető legkisebb legyen.
Az ISD DUNAFERR Zrt. veszélyhelyzet, rendkívüli események megelőzési és kezelési
terve (VRE terv, 2017): a veszélyhelyzetek, rendkívüli események megelőzését, illetve a
bekövetkezésükkor betartandó intézkedések és cselekvéssorok meghatározását tartalmazza.
Az ISD DUNAFERR által kiadott Tűzvédelmi Szabályzat (2017) szabályozza a létesítményt
tűzvédelmi szempontból. Ismerteti a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és
kötelezettségeit, a tűzvédelmi szervezet felépítését, működését, irányítási rendjét. Tartalmazza
a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat,
előírásokat, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek meghatározását. Részletesen szabályozza a tűzvédelmi oktatás és szakvizsga rendjét,
a munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait, és a
létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának rendjét. A szabályzat részét képezik
a jogszabályban meghatározott épületek számára készített tűzriadó tervek.
A ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport Vagyonvédelmi és
Rendészeti szabályzata (2016) a Társaságcsoport területén a vagyon védelmével kapcsolatos
feladatok egységes szabályozását látja el. Meghatározza a szervezeti szereplők feladatait és
hatáskörét, és a tevékenységre vonatkozó előírásokat. Tartalmazza a Társaságcsoport
területének őrzésére, a személyek és gépjárművek be-és kiléptetésének, anyagforgalomra
vonatkozó szabályokat, valamint a bombafenyegetések valóra váltásának megakadályozásával
és a terrorveszély elhárításával kapcsolatos feladatokat.
Az ISD DUNAFERR dunaújvárosi telephelyére, üzemegységenként összeállított Üzemi
Kárelhárítási Tervek (2014) célja a potenciális és egyéb veszélyhelyzetek
következményeinek, hatásainak csökkentése, megszüntetése, a dolgozók életének, anyagi
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Részletesen szabályozzák a bekövetkező (súlyos) balesetek során szükséges intézkedéseket, a
rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat. A tervekben lefektetett kárelhárítási, azon belül
együttműködési, lokalizációs és műveleti tervekben kialakított struktúra, szervezet, ügyrend
támpontja a jelen dokumentációnak.

2.1.2. Irányítás
A vállalat cégjegyzésre jogosult irányítója a cégvezető. A biztonsági feladatok irányítását a
Biztonsági és védelmi Igazgatóság látja el. A Társaság részletes szervezeti felépítését az
1. melléklet tartalmazza.

2.1.3. A változtatások kezelése
A változások kezelésére a 2.1.1 pontban felsorolt egyes szabályzatok külön részletes előírásokat
tartalmaznak.
A Társaság dokumentációs rendszere az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyvében
meghatározott dokumentum fajtákat használja fel tevékenységének szabályozása így a
változások kezelése során is.
Jelen dokumentáció változásának kezelésére vonatkozó információkat az 1.5. fejezet szolgáltat.

2.1.4. Belső audit és vezetőségi átvizsgálás
A belső szabályzatokban rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a
meglévő helyzetet a normatív követelményekkel. Az ellenőrzések a rendszerre, a folyamatokra
és az állapotokra terjednek ki.
Belső audit
A belső audit a szervezet által, saját erőforrások felhasználásával végzett, a szervezet
folyamatainak, szabályozásainak, illetve a menedzsment rendszer(ek) és vevői
követelményeinek való megfelelés átvizsgálása. Audit bizonyítékok megszerzése és objektív
értékelése a rendszer megfelelőségének igazolására, illetve a benne rejlő hibák és hiányosságok,
eltérések és a hibaokok (és gyökér okok) feltárására − a rendszer működésének értékelése és
állandó javítása, fejlesztése érdekében. A belső audit célja a szervezet működési elvárásainak,
a technológiai előírásainak, a törvényi, jogszabályi és vevői követelményeknek, a vállalatnál
működtetett menedzsment szabványoknak (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001,
ISO 50001) és a menedzsment rendszer szabványok fejlesztését célzó további
szabványkövetelményeknek való megfelelés vizsgálata (pl. járműipar). A belső audit célja
továbbá a felülvizsgálat során feltárt eltérésekre hozott intézkedések révén a vállalati működés
eredményességének, hatékonyságának és folyamatos fejlesztésének elősegítése. A belső audit
részletes leírását az MF-02-01 Belső audit c. szakterületi rendelkezés tartalmazza.
Vezetőségi átvizsgálás
A felső vezetőségnek tervezett időközönként át kell vizsgálnia a szervezet minőségirányítási
rendszerét azért, hogy biztosítsa folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és
eredményességét, valamint összhangját a szervezet stratégiai irányvonalával.
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2.2. Az üzem környezetének részletes bemutatása
Az ISD DUNAFERR Társaságcsoport Fejér megyében, Dunaújváros déli részén, a Duna jobb
partjától néhány száz méterre, Dunaújváros közigazgatási területén, annak központjától déli
irányban, 140-150 mBf átlagos magasságban található.

1. ábra: Az üzem környezete

Az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területe a 6. sz. főközlekedési út és Duna közötti
3,5 km-es területsávon helyezkedik el az úttól 600 m, a folyótól 800-1500 m távolságra.
Lakóövezet közvetlenül sehol sem csatlakozik a telephez, a legközelebbi lakóövezetektől
200-600 méter szélességű védőerdősávok választják el északi, északkeleti irányban. A
lakóövezetek közt városias és kertváros jellegű beépítettségek fordulnak elő. Az épületek
mindenütt lazán helyezkednek el. A telephely a Dunaújvárosi PASE stadionjától délre, a Duna
jobb partjától nyugati irányban, attól 900 méteres távolságra a parttal nagyjából párhuzamosan
halad. Délkelet felől a telep a Dunához a Zagytérnek nevezett térségen keresztül közvetlenül
csatlakozik. Keleten a Papírgyári út mentén lakó- és ipari épületek, sportlétesítmények, délen
ipari övezet és beépítetlen területek, nyugaton a főközlekedési útig mezőgazdasági terület
határolja.
A telephely megközelíthetősége, közlekedési jellemzői jók. Közúton a város és az iparterület
közelében, nyugati irányban a Dunával párhuzamosan futó 6-os számú országos főközlekedési
út biztosítja az összeköttetést, amely a budapesti és a fővárost megkerülő útvonalak hídjain, az
M8 autópályán Dunaújvárost Dunavecsével a Pentele-hídon keresztül, valamint a dunaföldvári
hídon át a Dunától keletre eső területekre is viszonylag közeli átvezetést jelent. A 6-os
főközlekedési
út
a
telephelytől
délnyugati
irányban
halad,
mintegy
1 km-es távolságban. A főváros felől az M6-os autópályán is elérhető a település.
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vasútvonal a telephelyet megközelíti észak-nyugat felől, majd annak az észak-nyugati sarkát
elérve élesen elfordul, és a telephelyre merőlegesen halad tovább. A nyomvonal közel
1200 méteres legkisebb távolságra közelíti meg a Társaság veszélyes létesítményeit.
A telephely viszonylag kedvező elhelyezkedésű, kiterjedése elég nagy, így a rajta folytatott
tevékenységek megfelelő távolságra helyezkednek el egymástól is és a környező
lakóövezetektől is.
A telephely átnézeti rajzait az 1. ábra melléklet tartalmazza.

2.2.1. Az üzem környezetének területrendezési elemei
A telephely érvényes területrendezési szabályozási tervvel rendelkezik.
településrendezési terv készült, melynek azonosító száma: 299/2016. (V. 19.).
(Dunaújváros Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve)

Érvényes

A lakott területek jellemzése, népesség adatok
A 2018-as Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján Dunaújváros területe
52,67 km² volt és az állandó népesség száma 44358 főre tehető. A népsűrűség e két adatból
~842 fő/km2-nek adódik.
Az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területéhez legközelebb eső lakott területek a
következők:
- Északi irányban: Belváros, Kenyérgyári út környéke
A legsűrűbben beépített Belvárosban ötszintes, az 1950-es években épült, mára műemlék
házsorok legszélső épületei közelítik meg legjobban a telekhatárt, az ISD DUNAFERR
létesítményeitől több mint 1 km-re találhatók. A telephely és a lakott terület között védő
erdősáv húzódik.
- Északnyugati irányban: Kertváros, Dózsa György út térsége
Nagy és kertvárosias lakóterületek. A Baracsi út, Erdősor és Diófa utca által határolt terület,
illetve a Háromszög tér környéke lazán, kisebb lakóházakkal beépített térség, mely
nagyjából 2 km távolságra helyezkedik el az ISD DUNAFERR telephelyétől.
A városrész többi része nagyvárosias jellegű.

A lakosság által leginkább látogatott létesítmények bemutatása
A lakosság által leginkább látogatott létesítményeket az alábbi táblázat mutatja be:
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Létesítmény megnevezése

Cím

Távolság a
veszélyes
üzemtől1 [m]

Dunaújváros, Dunaújváros PASE,
labdarúgó stadion

2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.

500

Dunaújváros Jégcsarnok

2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.

425

Dunaújváros vasútállomás

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.

KNYKK Zrt. Autóbusz-állomás
Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Béke tér

300

Piac

2400 Dunaújváros, Béke tér

300

Dunaújvárosi Egyetem

2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.

600

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakközép- és Szakiskolája

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

0

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 10.

50

~2000

1 Az itt közölt érték az ISD DUNAFERR Zrt. Társaságcsoport telephelyétől mért legkisebb távolság. Minden számba vett
épület az itt közölt távolságon túl helyezkedik el.

A védett természeti értékek bemutatása
A telephely környezetében a lakóövezeteken kívül ipari és mezőgazdasági területek találhatók,
közvetlen környezetében védett természeti terület nincs.

2. ábra: Természeti területek
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Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület. A Kiskunsági Nemzeti Park különálló
részterületekre osztott térségei az ISD DUNAFERR-től K-i és DK-i irányban, több mint 14 km
távolságban vannak. A vizsgálati területen és közvetlen környezetében Nemzeti Park,
természetvédelmi terület vagy emelt szintű védettségre kijelölt terület nem, de helyi védettségű
Természeti érték a Barátság városrész alatti löszpartban a gyurgyalagok fészkelő helye
található. A legközelebbi Tájvédelmi körzet Rácalmáson, helyi védettségű természeti érték
pedig Nagyvenyimben (templomkert), Dunaújvárostól kb. 7-8 km-re helyezkedik el. A park
közel 1 ha területű, a feljegyzések szerint több, százévesnél öregebb, ma is élő fája van: nagy
levelű hárs, amerikai dió, korai juhar és vadgesztenye. Egyéb jelentős védett területek a
hatásterületen nincsenek.
Társaságcsoport területhatárához viszonylag közel, az ISD DUNAFERR Társaságcsoport és a
Duna közötti területen keleti irányban, régészetileg védett terület határa, illetve régészeti
jelentőségű terület határa van jelölve. Továbbá az ISD DUNAFERR Társaságcsoport főbejárata
műemléki védelemre javasolt értékként szerepel.
A telephely környezetében Natura 2000-res területek is találhatók: a keleti irányban mintegy
900 m-re folyó Duna ártere; a délkeleti irányban ~9 km-re elterülő Felső-kiskunsági szikes
tavak és Mikla-puszta; valamint a keleti-északkeleti irányban ~10 km-re elhelyezkedő Tassszalkszentmártoni szikes puszta és Felső-kiskunsági szikes puszta délnyugati területei.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által potenciálisan
érintett közművek
Az ISD DUNAFERR Zrt. területén belül az ISD POWER Kft feladata a vállalatcsoport
energiaellátásának biztosítása. A közműellátás (gáz- víz- és energiaellátás, csapadékvíz- és
szennyvízelvezetés) az ISD POWER Kft. egyik fő tevékenysége. Az érvényben lévő szerződés
értelmében az ISD DUNAFERR Zrt. területén az egyes üzemek területéről kivezetett csatornák
egy méteres szakaszáért, annak üzemeltetéséért, karbantartásáért az illetékes üzem tartozik
felelősséggel, a csatornahálózat egyéb részeiért az ISD POWER Kft. felelős. A
csatornarendszer tulajdonosa az ISD DUNAFERR Zrt.
Az ISD Dunaferr Zrt. ipartelepén a következő fajtájú és hosszú közművezetékek találhatóak
meg.
Gravitációs ipari és ivóvíz vezetékek:
Vezetéktípus

Vezetékhossz
[m]

Ivóvíz
Ipari víz
Tiszt. ipari víz
Recirkulált víz
Technológiai ipari víz
Összes ipari-és ivóvíz vezeték:
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Vezetékhossz
[m]

Vezetéktípus
Lágy víz föld felett
Lágy víz föld alatt
Sótlan víz föld felett
Sótlan víz föld alatt
Összes lágy-és sótlan vízvezeték:

Az üzem környezetében működő gazdálkodó szervezetek
A telephely közvetlen környezetében helyezkedik el az ISD Kokszoló Kft., valamint az
ISD POWER Kft., melyek felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősülnek. A két szervezet
a telephelynek általuk elfoglalt részét gyakorlatilag mozaikszerűen töltik ki. A telken található
a LINDE Gáz Magyarország Zrt. telephelye is, amely szintén felső küszöbértékű veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem. A telephelyhez közel eső veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemekre vonatkozó információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Ssz.

Veszélyes üzem, létesítményrész
azonosítása

1. ISD Kokszoló Kft.
2.

(ISD DUNAFERR Zrt.
gyárterület)

Távolság a
veszélyes
üzemtől
[m]1

1000 m3-es
benzoltartály

310

Kamragáz-tisztító üzem

400

A közelben elhelyezkedő
Veszélyes
üzem
besorolása

felső küszöb

3. ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

0

felső küszöb

4. Ferrecirk Vegyszergyártó és Kereskedelmi Zrt.

750

küszöbérték
alatti

5. LINDE Gáz Magyarország Zrt.

650

felső küszöb

6. DAK Acélszerkezeti Kft. Horganyzó Üzeme

250

küszöbérték
alatti

7. STRABAG Kft. dunaújvárosi telephelye

600

küszöbérték
alatti

8. Hamburger Hungária Kft.

1000

küszöbérték
alatti

(ISD DUNAFERR Zrt. gyárterület)
(ISD DUNAFERR Zrt. gyárterület)
(ISD DUNAFERR Zrt. gyárterület)
(Dunaújváros, Papírgyári út 12.)

(Dunaújváros, Papírgyári út 28. hrsz. 0187/9)
(Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.)

Személyek
száma [fő]

1 Az itt közölt érték a legkisebb távolság. Minden számba vett létesítményrész az itt közölt távolságon túl helyezkedik el.
2 Becslés

Az azonosított üzemek pontos területi elhelyezkedését az 1. ábra melléklet mutatja be.
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2.2.2. A természeti környezet bemutatása
A telephely területe tájföldrajzi beosztást tekintve az Alföldön (makrorégió), a Mezőföldhöz
(mezorégió) tartozó Közép-Mezőföld kistáj (mikrorégió) keleti részén, az ún. Pentelei-lösztábla
területén helyezkedik el.

Meteorológiai jellemzők
A Közép-Mezőföld kistáj, melynek Dunaújváros a keleti szélén helyezkedik el, mérsékelten
meleg, száraz éghajlatú terület. Az évi napsütéses órák összege 1960-2000 fölötti.
Az évi középhőmérséklet 10,2–10,4 C körül alakul, a vegetációs időszak átlagos hőmérséklete
pedig 17,3–17,4 °C. A 10 C középhőmérsékleti értéket meghaladó napok száma 194–196, a
fagymentes időszak hossza 190–205 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga
34 C, a téli abszolút minimumoké -16 °C. Az évi csapadékösszeg 540–580 mm (Dunaújváros
és Székesfehérvár térségében még az 540 mm-t sem éri el), a vegetációs időszakra ebből 320–
340 mm jut. A hótakarós napok átlagos száma 30–34, az átlagos maximális hóvastagság pedig
20-22 cm. [1]
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i (sokévi átlagban 28,8%-os részesedéssel), az átlagos
szélsebesség 2,5–3,3 m/s. Az alábbi táblázat a szélirányok gyakoriságait foglalja össze, a
szélrózsa 16 irányában. [2]
Irány

Gyakoriság
[%]

Irány

Gyakoriság
[%]

9,7
6,3
3,9
4,7
6,9
5,9
4,9
4,1

dél
dél - délnyugat
délnyugat
nyugat - délnyugat
nyugat
nyugat - északnyugat
északnyugat
észak - északnyugat

4,9
3,9
1,9
2,5
4,8
7,3
11,7
9,8

észak
észak - északkelet
északkelet
kelet - északkelet
kelet
kelet - délkelet
délkelet
dél - délkelet

Az adatsorból kiolvasható, hogy a szélcsendes időszak gyakorisága 6,8%.

Földtani környezet
A kistájon a medencealjzat szerkezetét alapvetően meghatározza, hogy középtájon átszeli a
Közép-magyarországi vonal: ettől É-re újpaleozoos és mezozoos, D-re pedig mezozoos
képződmények helyezkednek el, É-on eocén szubvulkáni testek, a középső részen pedig miocén
riolitos-dácitos sorozat a mélyben, ill. részben a felszínen. A pleisztocén folyamán a
kiemelkedő blokkokat ÉK-en 20–60 m eolikus lösz fedte be (Pentelei-löszplató). [1]
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Domborzat
A kistáj 97 és 204 m közötti tszf-i magasságú, lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Felszínének
relatív reliefe a kistáj ÉK-i részén átlag alatti (10 m/km2), DNy-i részén átlag feletti
(20 m/km2). ÉK-en a Duna felé 50–60 m-es partfallal elhatárolódó, a tszf 150–180 m-es,
közepes magasságú síksági helyzetben lévő Pentelei-löszplató helyezkedik el. A plató felszínét
a löszre jellemző lepusztulásformák (löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak), valamint eróziósderáziós völgyek sűrű hálózata tarkítja. [1]

Talajok
A kistáj területének legnagyobb részét (60%) a Mezőföld jellemző talajtípusa, a mészlepedékes
csernozjom alkotja. A löszös alapkőzeten képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező
termékenységű talajok alakítják a táj arculatát mezőgazdasági kultúrtájjá. Szántó hasznosításuk
a jellemző (70%), a szőlő 4%-ot, a gyümölcsös 3%-ot, az erdő pedig 16%-ot tehet ki.

Vízrajz
A terjedelmes tájnak csak kisebb vízfolyásai vannak. Ilyen az ÉNy-i részét keresztező DinnyésKajtori-csatorna, amely a Velencei-tó levezetője. Legnagyobb mellékvize a Sárosdi-víz. K-i
részéből az Adonyi-öblözet É-i övcsatornája szedi össze és vezeti a Dunába a lefolyó vizeket.
A terület vízszegénységéhez képest meglehetősen sok az állóvíz. A 16 természetes tó együtt
közel 100, ha felszínű. A 11 mesterséges tározó felszíne 420 ha. Ugyancsak 11 halastó van,
együtt 975 ha területtel.
A talajvíz mélysége a löszhátak alatt átlagosan 4–6 m, az alacsonyabb felszíneken 2–4 m
között, a völgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége sehol sem számottevő. Kémiai jellege főleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Dunaújvárostól DNy-ra nagy területen nátriumos
jellegű is. Keménysége általában 15–25 nk° között van.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma jelentős, mélységük 50–200 m között
váltakozik. 200 l/p vízhozamnál ritkán adnak többet. Sok vizében nagy a vastartalom és magas
a keménység. Dunaföldváron 34 °C-os, Dunaújvárosban 42 °C-os nátrium-kloridos hévizet
tártak fel.
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2.3. Az üzem bemutatása
2.3.1. A Társaságra vonatkozó általános információk
A dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb
ipari termelő vállalata. A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő cégcsoport
tevékenységének középpontjában a vevőközpontú termelés, versenyképes acéltermékek
gyártása, minőség- és környezettudatos munkavégzés, egészséges és biztonságos
munkakörnyezet megteremtése áll.
Az ISD DUNAFERR által gyártott melegen hengerelt, pácolt, hidegen hengerelt, horganyzott
szalagokat és táblalemezeket, valamint nyitott és zárt hidegen hajlított idomacélokat elsősorban
gépipari, járműipari, építőipari termékek gyártásához, acélszerkezetek, háztartási berendezések
és egyéb alkatrészek előállításához használják fel.

2.3.2. A telephely rendeltetése, főbb tevékenységek
Az ISD DUNAFERR Zrt. kezeli és működteti a társaság vagyonát. Biztosítja a stratégiai
vezetést, irányítja a vagyonkezelést, ellátja a befektetési feladatokat, koordinálja a piaci
stratégiát, a gazdálkodási, pénzügyi, személyügyi tevékenységet. A Zrt. felelős az üzemeltetési,
szociális és humán infrastruktúra működtetéséért, valamint biztosítja a kutatásfejlesztési
tevékenységet és néhány társaság többségi tulajdonosaként a teljes gyárterület számára a
működéshez szükséges műszaki-technikai infrastruktúrát.
Az ISD Dunaferr Zrt. által végzett fő gazdasági tevékenységek az alábbi kategóriákba
sorolhatók:
• Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR’08: 2410)
• Vaskohászati késztermék-gyártás (TEÁOR: 2713)
• Vasöntés (TEÁOR’08: 2451)
• Acélöntés (TEÁOR’08: 2452)
• Fém visszanyerése hulladékból (TEÁOR’08: 3831)
• Meleghengerlés (TEÁOR’08:2410)
• Fémszerkezet gyártása (TEÁOR’08: 2511)
• Fém épületelem gyártása (TEÁOR’08: 2512)
• Fémfelület-kezelés (TEÁOR’08: 2561)
• Raktározás, tárolás (TEÁOR’08: 5210)
A társaság tevékenységei a következő főbb technológiai lépésekre bonthatók:
• ércelőkészítés és darabosítás (vasérc zsugorítás)
• nyersvasgyártás
• konverteres acélgyártás, folyamatos acélöntés
• meleghengerlés
• hideghengerlés
• acélszalag tűzihorganyzás
• profilgyártás
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2.3.3. (Technológiai) előzmények
1950-ben kezdődött meg a társaságcsoport jogelődjének, a Dunai Vasműnek az építése, majd
1952-ben az erőmű és a kohópáncél épült meg. 1983-tól a Dunai Vasmű már DUNAFERR
néven működött tovább. 2007-ben a DUNAFERR felvette az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevet, a cég rövidített elnevezése ISD DUNAFERR Zrt.
lett.

2.3.4. Elmúlt évek változásai
Az ISD Dunaferr Zrt. dunaújvárosi telephelyén 2016-os Súlyos Káresemény Elhárítási Terv
(1.0.01.) elkészítése óta néhány változás történt veszélyes anyagokat és mennyiségüket
tekintve. A Robbantómű területén elhelyezkedő propán tartály üzemeltetését a FerromarkHalna Kft. vette át, így továbbiakban az nem az ISD Dunaferr területéhez tartozik. Ennek
megfelelően a korábbi verzióban bemutatott E.1.-es propán tartály felhasadása és propánt
szállító tartálykocsi sérülése eseménysor(ok) törlésre kerültek.
A króm-trioxid alkalmazása a fémbevonó és fémfeldolgozó létesítményrészben megszűnt. A
helyét SEVESO III. hatálya alá nem tartozó króm (III)-oxid vette át, így annak veszélyeztető
hatásával nem kell számolni. Ehhez tartozó korábbi verzióban bemutatott eseménysor (E.4.)
szintén érvényét vesztette.
A telephely területén jelenlevő veszélyes anyag lista és ehhez tartozó számítások frissítésre
kerültek.

2.3.5. Munkarendre, dolgozói létszámra vonatkozó információk
Az ISD Dunaferrbe tartozó üzemek és a telephelyén belüli jelentősebb méretű cégek
munkavállalóinak létszáma:
Létesítmény

Létszám
[fő]

Irányítás
Acélmű
Fémbevonó és Feldolgozómű
Hideghengermű
Lemezalakítómű
Meleghengermű
Nagyolvasztómű
Szállítómű
ISD Dunaferr összesen
Kölcsönzött munkaerő
ISD Kokszoló Kft.
ISD POWER Kft.
A telephelyen egyidejűleg maximum ~3800 fő tartózkodik a délelőtti és 880 fő a délutáni
időszakban.
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A technológiákat az ISD DUNAFERR Zrt. folyamatosan végzi, három műszakban, normál
üzem során leállás nincsen. A műszakok: 06-14 óráig, 14-22 óráig 22-06 óráig tartanak.
Bizonyos munkakörökben 12 órás műszakrendben teljesítenek szolgálatot, 06-18 óráig és
18-06 óráig.

2.3.6. Veszélyes anyagok elhelyezkedése
Az ISD Dunaferr területén a veszélyes anyagok elszórtan helyezkednek el tartályban,
göngyölegben vagy csővezetékben. A 3. ábra melléklet mutatja be az üzemben jelen lévő
veszélyes anyagok tárolási helyeit.
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2.4. Az üzem részletes helyszínrajzának bemutatása
A 2. ábra melléklet tartalmazza a telephely részletes helyszínrajzát. Ezen megtalálhatjuk a
nagyobb raktárakat és tároló létesítményeket, a veszélyes létesítményeket, az adminisztratív,
kiszolgáló és egyéb rendeltetésű helyiségeket, valamint a közmű hálózatokat.
Az alábbi táblázat segítségével bemutatjuk az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyén
található létesítményeket.

Tartályban

Rendeltetés

1.

Nagyolvasztómű

Technológia, nyersvasgyártás

2.

Acélmű

Technológia, acélgyártás

3.

Fémfeldolgozómű

Technológia

x

4.

Hideghengermű

Technológia, finomlemezgyártás

x

6.

Öntöde

Karbantartás

x

7.

Központi anyagraktár

Tárolás

x

8.

Vámudvar

Vámudvar

x

9.

Központi veszélyes hulladék gyűjtő Veszélyes hulladék üzemi gyűjtése

11. Belső üzemanyag töltő kút

Belső gázolaj ellátás

Csővezetékben

Megnevezés

Ssz.

Göngyölegben

Veszélyes
anyag jelen
van

x
x

x
x

A folyékony fázis két gyártómű, az Acélmű és a Nagyolvasztómű tevékenységéből tevődik
össze, ezek területe 200.081 m2, beépítettsége 26,2%. A Nagyolvasztómű Kohó üzemben
történik a nyersvasgyártás, az Acélmű Konverter üzemben a folyékony acél gyártása
(metallurgiai fázis), a FAM üzemben pedig a folyamatos acélöntés keretében a hengerlésre
alkalmas acélbrammák előállítása.
A Meleghengermű üzem az ISD Dunaferr Zrt. telephelyének ÉK-i határa mentén helyezkedik
el. A Meleghengermű területe 204.322 m2, melyből a létesítmények és az úthálózat
területfoglalásának aránya 30%. A meleghengerlési technológia a közel 52.000 m2 területű
üzemcsarnokban valósul meg.
A Hideghengermű az ISD Dunaferr Zrt. dunaújvárosi telephelyén belül, annak Észak Északkeleti részén helyezkedik el. Tőle ÉK-re az ISD Dunaferr Zrt. Meleghengermű üzeme, É-ra
erdősáv, majd a lakott terület, DNy-ra pedig közvetlenül az ISD Dunaferr Zrt. FAM és
Konverter üzemei, mögötte pedig az iparterület többi része található. A Meleghengermű
irányában a város lakóterülete kb. 1100 m-re fekszik.
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meg. A csarnokon kívül egy 5.000 m2 alapterületű tekercsraktárban, illetve egy 1000 m2 területű
technológiai kiszolgáló egységben (savregeneráló és tartálypark területe) találhatók még a
technológia részét képező egységek.
A Fémbevonó és -feldolgozómű az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyén belül,
annak DNy-i részén helyezkedik el. Területe kb. 25.994 m2, beépítettsége 23,3% (6.057 m2),
szilárd burkolattal 2.212 m2 ellátott. A telephelyen három épület található: a porta, az
üzemcsarnok és a veszélyes anyag tároló.
A Szállítómű épületeinek alapterülete 10.797 m2, a vágányok által foglalt terület
megközelítőleg 150.000 m2.

2.4.1. Az üzem adminisztratív helyiségei
A telephelyen több irodaépület is található, ezek elhelyezkedését a 7. ábra melléklet mutatja
meg.

2.4.2. Raktárak és tároló létesítmények
Az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyén az alábbi nagyobb raktárakat és tároló
létesítményeket azonosítottuk:
Ssz.

Megnevezés

Jelen lévő anyagok azonosítása

8.

Központi anyagraktár

Különböző nem veszélyes anyagok
Veszélyes anyagok: ASKURAN EP 3992
VELVACOAT ST

11.

Központi veszélyes hulladék tároló

Veszélyes hulladékok

2.4.3. Veszélyes létesítmények
Az ISD DUNAFERR Zrt-t a Rendelet előírásainak megfelelően egyetlen „üzem” -ként
azonosítjuk. A telephelyen több önálló épület és különféle kisebb műtárgy (a továbbiakban
épület) azonosítható. Az egyes épületek területén termelő, kiszolgáló, laboratóriumi,
adminisztratív, valamint különféle célú szolgáltató tevékenység folyik.
A Súlyos Káresemény Elhárítási Terv azon létesítményekre lett kiterjesztve, amelyekben
veszélyes anyagok lehetnek jelen. Veszélyes anyagok jellemzően a termelést kiszolgáló
épületekben találhatóak. A létesítményeket két részre osztottuk. Egyrészt kijelöltük azokat a
létesítményeket, amelyek az üzem veszélyeztetése szempontjából lényegesek, másrészt azokat,
amelyekben ugyan jelen vannak veszélyes anyagok, de a jelen lévő mennyiségek és
körülmények folytán jelentős veszélyt nem gyakorolnak környezetükre. A súlyos balesetek
elleni védekezés tekintetében lényeges létesítmények meghatározásakor a telepen folyó
tevékenységekhez tartozó szervezetekhez, mint információs alapegységekhez tartozó épületek,
műtárgyak ugyanazon létesítmény részeként legyenek meghatározva.
Jelentős veszélyes létesítményeknek minősíthetők az alábbiak:
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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Megnevezés

Veszélyesség oka

1.

Nagyolvasztómű, kohógáz vezeték

Kohógáz jelenléte csővezetékben – tűz- és
robbanásveszély, mérgezés

2.

FAM, Oxigén tartály

Mélyhűtött cseppfolyós oxigén jelenléte – tűz- és
robbanásveszély

3.

Fémbevonó üzem

Hidrogén palackok tárolása – tűz- és robbanásveszély

4.

Öntöde

Mérgező és tűzveszélyes folyadékok jelenléte IBC
tárolóedényekben

5.

Központi anyagraktár

Mérgező és tűzveszélyes folyadékok jelenléte IBC
tárolóedényekben

6.

Hideghengermű

Tűzveszélyes folyadékok jelenléte IBC
tárolóedényekben

7.

Üzemanyag töltő kút

Gázolaj jelenléte – tűzveszély, környezeti veszély

2.4.4. Veszélyes anyagok mennyisége, elhelyezkedése
Az ISD Dunaferr Zrt. területén az alábbi üzemekben találhatók meg az alsó küszöbérték alatt
tárolt veszélyes anyagok:
Mű

Üzem

Veszélyes anyag

Acélmű

FAM

Mélyhűtött cseppfolyós oxigén

Nagyolvasztómű

Kohó

Hideghengermű

Hengersor

Kohógáz
Qwerl N219 dresszírozó
folyadék

Fémbevonó és
fémfeldolgozómű
Karbantartási
Igazgatóság
Eszközgazdálkodás

Hűtőszakasz

Hidrogén

Öntöde

Askuran EP3992 (kötőanyag)
Velvacoat ST701 (Fekecs)

Üzemanyag
töltő kút

Gázolaj

Mennyiség
[tonna]

A veszélyes anyagok elhelyezkedését a 3. ábra melléklet szemlélteti.

Tartályban tárolt veszélyes anyagok
A mélyhűtött, cseppfolyós oxigént 48 m3 térfogatú hőszigetelt nyomás alatti állóhengeres
edényben tárolják ~30 bar nyomáson. A tároló duplafalú edény, melynek falai között vákuum
biztosítja a hőszigetelést. Az Oxigén tartály a LINDE Gáz Magyarország Zrt. tulajdonát képezi.
Típusa: T36S480, hasznos térfogata: 39.195 Nm3 (15°C; 1 bar).
A belső üzemanyagtöltő állomáson a gázolaj 2 db 30 m3-es konténeres kialakítású
acéltartályban van tárolva.
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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Göngyölegben tárolt veszélyes anyagok
1 m3-es IBC tárolóedényben található a Qwerl N219 dresszírozó folyadék, a Velvacoat
szuszpenziópaszta valamint az Askuran EP 3992 folyadék.

2.4.5. Belső tárolók, a csővezetékek és a technológia más elemei
A kohógáz szállítása két kohótól az ISD POWER-es átvevőpontig kb. 1000 m hosszú /nem
egyenes vonalú/, 1400-2600 mm átmérőjű csővezetékekben, csőhídon történik.
Az ISD DUNAFERR Zrt. gyúlékony, tűzveszélyes anyagainak csőhálózati térképét a
4. ábra melléklet-ben közöljük, a kohógáz csőhálózat ISD DUNAFERR Zrt. által üzemeltetett
szakasz térképes ábrázolását pedig az 5. ábra mellélet mutatja be.

2.4.6. Közművek, infrastruktúrák
A telephely az alábbi közművekkel és infrastruktúrákkal van ellátva:
-

földgáz-hálózat,
villamos energia hálózat,
ipari- és ivóvíz ellátó rendszer,
csapadék- és szennyvíz hálózat,
oxigénhálózat,
vezetékes telefonhálózat.

A tűzoltóvíz hálózatot és további tűzoltási eszközöket a 2.7.2.4.2 pontban mutatjuk be.

2.4.7. Menekülési útvonalak és gyülekezési helyek
Az egyes épületek külön-külön rendelkeznek menekülési útvonalakkal, amelyek a legtöbb
helyen egybeesnek a napi közlekedési útvonalakkal. A kiépítésre került menekülési útvonalak
megfelelnek a követelményeknek. Az épületen kívüli menekülési utak a gyülekezési helyeknek
megfelelően kerültek meghatározásra. A kijelölt gyülekezési helyeket a 6. ábra melléklet
szemlélteti. A telephely területén a létesítmények közötti útvonalak szolgálnak menekülő
útvonalként.
A kijelölt gyülekező pontok meghatározása az uralkodó szélirányok figyelembevételével
történt. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5–3,3 m/s. Esetleges
veszélyes anyag kiáramlása során a meglévő menekülési útvonalak és a gyülekezési pont
felülbírálhatók, és a terjedéssel ellenkező irányban kerülnek kijelölésre.

2.4.8. Vezetési rendszer, óvóhely, körletek
A telephelyen kiépített óvóhely nincsen.
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2.5. A jelen lévő veszélyes anyagok
A további szóhasználatban „veszélyes anyag” megnevezés alatt a 219/2011. (X. 20.)
Kormányrendelet értelmében vett veszélyes anyagok és készítmények, valamint a veszélyes
tulajdonsággal bíró elegyek, keverékek összességét értjük.

2.5.1. A veszélyes anyagok aktuális leltára
A jelen lévő anyagoknak az üzem besorolása tekintetében figyelembe vett maximális
mennyiségét konzervatív megközelítéssel értelmeztük, azaz úgy tekintettük, mintha létezne
legalább egy olyan nap, amikor minden veszélyes anyag jelen van az üzemben, továbbá a jelen
lévő anyagok mennyisége minden anyag tekintetében éppen a maximális érték lenne.
Az alábbi táblázat bemutatja az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyén egyidejűleg
jelen lévő veszélyes anyagokat és a biztonság szempontjából legfontosabb jellemző
tulajdonságaikat.
Veszélyes komponensek

Jelen lévő veszélyes anyag
Ssz.
Megnevezés

1.

Kohógáz

2.

Hidrogén

3.

Gázolaj

4.

Cseppfolyós
oxigén

5.

Qwerl
N219
dresszírozó
folyadék

Besorolás az EU
1272/2008.
rendelete
alapján
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forma

Megnevezés

CAS

Konc.
%

Besorolás az EU
1272/2008.
rendelete alapján
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Jelen lévő veszélyes anyag
Ssz.
Megnevezés

6.

ASKURA
N EP 3992

7.

Velvacoat
ST 701

Besorolás az EU
1272/2008.
rendelete
alapján

Fizikai
forma

Megnevezés

CAS

Konc.
%

Besorolás az EU
1272/2008.
rendelete alapján

Az alábbi táblázatban a veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségét, valamint a 219/2011.
(X. 20.) Kormányrendeletnek megfelelő besorolását mutatjuk be:
Jelen lévő veszélyes anyag
Ssz.
Megnevezés

1.

Besorolás az EU
1272/2008. rendelete
alapján

Kohógáz
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gáz

Maximálisan
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mennyiség
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„H2. AKUT TOXICITÁS
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Jelen lévő veszélyes anyag
Ssz.
Megnevezés

Besorolás az EU
1272/2008. rendelete
alapján

Fizikai
forma

Maximálisan
jelen lévő
mennyiség
[tonna]

Besorolás a Rendelet 1.
melléklete szerint
„P2. TŰZVESZÉLYES
GÁZOK
Az 1. vagy a 2. kategóriába
tartozó tűzveszélyes gázok”

2.

Hidrogén

gáz

„Hidrogén”

3.

Gázolaj

folyadék

„Kőolaj termékek és alternatív
üzemanyagok: c) gázolajok
(ideértve a
dízelüzemanyagokat, a
háztartási tüzelőolajokat és a
gázolajkeverékeket is)”

4.

Cseppfolyós
oxigén

cseppfolyós
gáz

„Oxigén”

5.

Qwerl N219
dresszírozó
folyadék

folyadék

„P5.c TŰZVESZÉLYES
FOLYADÉKOK A P5.a és a
P5.b szakaszba nem tartozó, a
2. vagy a 3. kategóriába tartozó
tűzveszélyes folyadékok”

6.

ASKURAN
EP 3992

folyadék

„H2. AKUT TOXICITÁS
2. kategória, minden
expozíciós útvonal”

folyadék

„P5.c TŰZVESZÉLYES
FOLYADÉKOK A P5.a és a
P5.b szakaszba nem tartozó, a
2. vagy a 3. kategóriába tartozó
tűzveszélyes folyadékok”

7.

Velvacoat
ST 701

Az üzem besorolása mindezek alapján:
A Rendelet 1. mellékletének 1. és 2. táblázata alapján meghatározott indexek között nem fordul
elő olyan index, amely az alsó küszöbértéket meghaladja. Ebben az esetben az üzem
besorolásához szükségünk van még az összesített indexek meghatározására (Rendelet
1. melléklet, 3. pont).
Mérgezési index (egészségi veszélyek)
A Rendelet 1. mellékletének 3. b) pontja szerinti összesítő képletet kell meghatároznunk ebben
az esetben:

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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amelybe az adatokat behelyettesítve:
10,600/ 50 = 0,212
Tűzveszélyes index (fizikai veszélyek)
A Rendelet 1. mellékletének 3. b) pontja szerinti összesítő képletet kell meghatároznunk ebben
az esetben:
q1/QA1 + q2/QA2 + q3/QA3 + q4/QA4 + q5/QA5 + ... ≥ 1
amelybe az adatokat behelyettesítve:
4,000/10 + 3,65/5000 + 0,025/5 +51,7/2000 + 51/2500 = 0,685
Ökotoxicitási index (környezeti veszélyek)
A Rendelet 1. mellékletének 3. b) pontja szerinti összesítő képletet kell meghatároznunk ebben
az esetben:
q1/QA1 + q2/QA2 + q3/QA3 + q4/QA4 + q5/QA5 + ... ≥ 1
amelybe az adatokat behelyettesítve:
51/2500 = 0,0204
Összefoglalásképpen az üzemről a kapott indexek alapján megállapítható, hogy küszöbérték
alatti üzemnek minősül.

A telephelyen jelen lévő veszélyes anyag mennyiség meghatározása
Figyelembe véve az előző pontban meghatározott jelen lévő veszélyes anyag típusokat, azok
értékelhető jelen lévő mennyiségeit, az adatok időbeli változékonyságát és bizonytalanságát, a
Társaság elvégezte a jelen lévő veszélyes anyagok maximális mennyiségének meghatározását
(felső becsléseket alkalmazó megbecslését) a 219/2011. (X. 20.) Korm. rend. 1. mellékletének
útmutatása és előírásai alapján.
Az előző pontban leírtakat áttekintve megállapítható, hogy az ISD DUNAFERR ZRT.
dunaújvárosi telephelye a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet szerint KÜSZÖBÉRTÉK
ALATTI ÜZEMNEK MINŐSÜL.

Veszélyes anyagok fizikai, termodinamikai és kémiai jellemzői
A 2.6.1 pontban szereplő anyagokra, mint az azonosított tiszta anyagokra a termodinamikai
jellemzőket (fázisváltás, lobbanáspont, gyulladási hőmérséklet, ARH, FRH stb.) a
2. mellékletben (csak elektronikusan) ismertetett biztonsági adatlapok tartalmazzák.
A továbbiakban az üzemben jelen lévő azon anyagokat ismertetjük részletesebben, amelyek
mennyiségük, halmazállapotuk és tulajdonságaik alapján a legveszélyesebbnek minősülnek.
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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2.5.1.2.1.

Kohógáz

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése:

CAS száma:

Hidrogén

1333-74-0

Szénmonoxid

630-08-0

A nyersvasgyártás melléktermékeként a befúvott levegő mennyiségével arányos torokgáz, ún.
kohógáz keletkezik a kohókban. A kohógáz kohóból történő kilépése pillanatában magas
hőmérsékletű (200-300 C), porral szennyezett gázkeverék. A nyersgáz tisztítása két
fokozatban történik. Az első lépésben a nagyobb szemcséjű porokat porzsák, ciklon,
harangszelepes kisporzsák választja le, a finomabb pernyespektrumot pedig a Venturi-csöves
vizes mosó. A megtisztított kohógáz vízgőzzel telített gázelegy, melynek összetétele
folyamatos ingadozás mellett hozzávetőleg az alábbi határok közt mozog1:
Hidrogén (H2)
Széndioxid (CO2)
Szénmonoxid (CO)
Nitrogén (N2)

2,7
17,0
20,0
54,5

Fűtőérték:
Égéshő:
Sűrűség:
Relatív sűrűség:

2800-2900 kJ/Nm3
3020-3330 kJ/Nm3
1,2-1,3 kg/m3
1,06

-

4,5
20,0
24,0
59,5

térfogat %
térfogat %
térfogat %
térfogat %

A gáz robbanási határkoncentrációi: alsó: kb. 40 tf%, felső: kb. 65 tf%.
Látható, hogy a kohógáz igen kevés hidrogént tartalmaz, a többi komponens viszont a levegőnél
nehezebb. A kiszabadulásakor várható jelenség tehát a földközelben gomolygó és a rossz
légköri viszonyok esetén csak lassan oszló mérgező gázfelhő, amelyből a (robbanás
szempontjából legveszélyesebb) hidrogén viszonylag gyorsan elillan, azonban a szénmonoxid
gyúlékonyságának köszönhetően mégis kisebb valószínűséggel robbanás idéződhet elő.
A kohógázt az alábbi kockázatok jellemzik:
H220
H331
H360
H372

-

Rendkívül tűzveszélyes gáz.
Belélegezve mérgező.
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és azonnal orvost hívni. Bőrre kerülés után
a szennyezett felületet folyó vízzel és szappannal le kell mosni. Szembe jutást követően a
szemet bő folyó vízzel 10-15 percen át ki kell öblíteni.

1

Kohógáz 2015-ben felülvizsgált biztonsági adatlapja alapján (lásd. 2. melléklet)
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Oxigén

2.5.1.2.2.

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése: CAS száma:
Oxigén

7782-44-7

Az oxigén közönséges körülmények között színtelen, szagtalan, nagy reakcióképességű, égést
tápláló, oxidáló gáz. Nem éghető és nem mérgező, viszont éghető anyagok jelenlétében tűz- és
robbanásveszélyes, mivel az égést táplálja, intenzívebbé, sőt robbanásveszélyessé teszi azt.
Kriogén hőmérsékleten cseppfolyósítva világoskék folyadék, amely olvadáspontjára
(-219 °C) hűtve világoskék kristályokká szilárdul. Légköri nyomáson hőmérséklete,
forráspontjának megfelelően körülbelül -183 °C, ezért bőrrel érintkezve égési sebekhez hasonló
fagyási sérüléseket okoz.
Zsírral, olajjal történő érintkezése robbanást okozhat.
Az oxigént az alábbi kockázatok jellemzik:
H270
H280
H281

-

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

Az anyag szembe kerülése esetén a szemet azonnal meg kell tisztítani, bő vízzel legalább
15 percen keresztül öblíteni. Bőrrel érintkezve a párolgó folyadék fagyásos sérülést vagy a bőr
fagyását okozhatja. Amennyiben a ruházat telített a folyadékkal és bőrhöz tapadt, akkor a
területet langyos vízzel kell áztatni eltávolítás előtt.

Hidrogén

2.5.1.2.3.

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése: CAS száma:
Hidrogén
1333-74-0
A hidrogén színtelen, szagtalan, nem mérgező, viszont rendkívül tűzveszélyes, éghető gáz,
amely könnyebb a levegőnél (relatív sűrűsége 0,07). A hidrogén gáz jól keveredik a levegővel,
mellyel 4 tf% (ARH) és 77 tf% (FRH) között képez robbanóképes elegyet.
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Hevesen reagál halogénekkel, oxidálószerekkel
és zsírokkal, ami szintén tűz- és robbanásveszélyt okoz.
A hidrogént az alábbi kockázatok jellemzik:
H220
H280

-

Rendkívül tűzveszélyes gáz.
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Az anyag belélegzése esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. A légzés leállása esetén
mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre.
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Gázolaj

2.5.1.2.4.

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése: CAS száma:
Motorikus gázolaj
68334-30-5 (üzemanyagok, gázolaj, tüzelő- és gázturbina olaj)
A gázolaj sárgás színű, jellegzetes szagú folyadék. Normál körülmények között stabil, erős
oxidálószerekkel való érintkezése azonban tűzveszélyt okozhat. Hő, szikra, sztatikus
elektromosság vagy láng hatására meggyulladhat, nitrátokat vagy egyéb erős oxidálószereket
tartalmazó keveréke robbanóelegyet képezhet. Forráspontja (tartománya) 180-370 °C,
lobbanáspontja 55 °C, ARH = 0,6%, FRH = 6,5%. Gőznyomása (20 °C-on) 10 hPa, sűrűsége
(15 °C-on) 820-845 kg/m3.
A gázolajat az alábbi kockázatok jellemzik:
H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

-

Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.
Bőrirritáló hatású.
Belélegezve ártalmas.
Feltehetően rákoz okoz.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az anyag gőznyomása környezeti hőmérsékleten alacsony, ezért belégzés nem valószínű.
Magas hőmérsékletű, rossz szellőzésű helyeken azonban következhet be gőz expozíció, az
ekkor fejlődő füst vagy olajpára belégzése a légutak irritációját okozhatja, a sérültet jól szellőző
helyre kell vinni. A gázolaj bőrre kerülése esetén az érintett területet szappanos vízzel meg kell
mosni, szembe jutása esetén a szemet 10-15 percen át vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés esetén a
sérültet nem szabad hánytatni, azonnal kórházba kell vinni.

QWERL N219 dresszírozó folyadék

2.5.1.2.5.

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése:
butoxietanol
kerozin
izopropanol
morfolin
C13-alkohol

CAS száma:
111-76-2
8008-20-6
67-63-0
110-91-8
69011-36-5

A QWERL N 219-SAM sárgás színű, jellegzetes szagú dresszírozó folyadék. Forráspontja
70 °C, lobbanáspontja 38 °C. Vízben oldható, a vízhez viszonyított relatív sűrűsége 0,96
(30 °C-on). Kémiai stabilitása és reakciókészsége az ajánlott tárolási körülmények között stabil.
A QWERL N 219-SAM-t az alábbi kockázatok jellemzik:
H226
H315
H318
H412

-

Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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követően azonnal ki kell öblíteni a szemet, bő vízzel legalább 15 percen át. Lenyelés esetén a
szájat ki kell öblíteni.

VELVACOAT ST Szuszpenziópaszta

2.5.1.2.6.

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése:
izopropanol
széhidrogének, C6-C7
ammónium-klorid
N-C16-C18
ciklohexán
1-metoxi-2-propanol
etanol

CAS száma:
67-63-0
64742-49-0
8030-78-2
1228186-17-1
110-82-7
107-98-2
64-17-5

A Velvacoat ST 701 halványszürke színű, alkoholszerű szagú folyadék (szuszpenziópaszta). A
pH-értéke (20 °C-on) 6,2-7,8. Forráspontja 78 °C, lobbanáspontja 7 °C. Sűrűsége (20 °C-on)
2,13-2,30 g/cm3.
A Velvacoat ST 701-et az alábbi kockázatok jellemzik:
H225
H319
H412

-

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Belégzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, ha a tünetek nem szűnnek, orvost hívni.
Bőrrel való érintkezést követően azonnal vízzel és szappannal le kell mosni. Szembe kerülés
esetén azonnal bő vízzel ki kell öblíteni a szemet és orvoshoz fordulni. Lenyelés esetén a szájat
vízzel ki kell öblíteni és azonnal orvost hívni. A sérültet hánytatni tilos.

2.5.1.2.7.

ASKURAN EP 3992

Veszélyes komponensek
Anyag megnevezése: furfuril-alkohol
CAS száma: 98-00-0
Az Askuran EP 3992 barna színű, 70-90%-ban furfuril-alkoholt tartalmazó, jellegzetes szagú
oldat. Forráspontja 170 °C, lobbanáspontja 65-80 °C, pH-értéke (20 °C-on) 6,0-8,5, sűrűsége
(20 °C-on) 1,1-1,2 g/cm3.
Az Askuran EP 3992-t az alábbi kockázatok jellemzik:
H301
H330
H311
H319
H351
H335
H373

-

Lenyelve mérgező.
Belélegezve halálos.
Bőrrel érintkezve mérgező.
Súlyos szemirritációt okoz.
Feltehetően rákot okoz.
Légúti irritációt okozhat.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
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hívni. Bőrre kerülés esetén a szennyezett felületet szappannal és bő vízzel le kell mosni. Szembe
kerülés után a szemet bő vízzel ki kell öblíteni és azonnal orvost hívni. Lenyelés esetén a szájat
azonnal ki kell öblíteni és orvost hívni.

Biztonsági adatlapok
A 2. melléklet-ben (csak elektronikusan) közölt biztonsági adatlapok tartalmazzák az anyagok
fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikusságukra vonatkozó paramétereit, a H és P
mondatokat, a veszélyesség szerinti besorolást.
A dolgozók a különféle anyagok kezelése során szükséges óvintézkedéseket képzések által
sajátítják el, valamint ezeket az adatlapokat használják fel a munkájukhoz.

A veszélyes anyagok leltára anyagcsoportonként
A veszélyes anyagok egyes anyagcsoportjaira vonatkozó információkat a 2.6.1. pont foglalja
össze.

2.5.2. A veszélytelen működést bizonyító információk részletezése
Alaptevékenység technológiai folyamatai
Az ISD DUNAFERR Zrt. alapanyaggyártással, metallurgiai gyártással, lemeztekercs
feldolgozással, meleg- és hideghengereléssel foglalkozik. A tevékenységek vertikális
felépítésében teljesen integrált vaskohászati rendszert alkotnak, amelyben valamennyi
vaskohászati alaptechnológia megtalálható. Az ISD DUNAFERR Zrt. Technológiai
folyamatait a 3. melléklet tartalmazza.
Alaptechnológiák:
•
•
•
•
•
•
•

Ércelőkészítés
Nyersvasgyártás
Acélgyártás
Meleghengerelés
Hideghengerlés
Horganyzás, bevonatolás
Profilgyártás.

Ércelőkészítés
Az ércek tűzi úton történő előkészítése Dwight-Lloyd rendszerű vándorrostélyos pörkölő
berendezéseken, úgynevezett zsugorítószalagon történik. Ezzel a módszerrel olyan fizikai és
kémiai tulajdonságú anyag, zsugorítvány, vagy más néven darabosított érc gyártása folyik,
amely legkedvezőbb a nagyolvasztóba történő feldolgozás szempontjából.
A zsugorítószalagon feldolgozandó elegy alkotórészeinek optimális szemcsenagysága 1 és 8
mm közötti. Mivel ez a szemcsenagyság viszonylag ritka, ezért a finom, esetenként púder
szemcsézetű anyagokat kell feldolgozható állapotúra előkészíteni, ezt a műveletet nevezik

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

38/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT elegy-előkészítésnek. Az elegy-előkészítés egy pelletező, golyósító eljárás, amelynek során a
víz és kötőanyag (égetett mész) adagolás és keverődobokban előidézett görgető mozgás
hatására a mikroszemcsézetű részek egymáshoz, illetve a nagyobb szemcsézetű részekhez
tapadnak.
A kétlépcsős nedvesítést követően az előkészített elegyet az adagolórendszer segítségével a
zsugorítószalagra terítik. A feladott elegy tüzelőanyag tartalmát a gyújtókemence felülről
begyújtja, miközben a keletkező füstgázt alulról az exhausztorok segítségével elszívják. Ez a
folyamat az ércdarabosítás.
A zsugorítószalagon a szívó hatásnak köszönhetően, a tüzelőanyag fentről lefele ég, majd egy
rövid hűlő részt követően, a paletták visszatérítésének kezdő szakaszán, az úgynevezett
csillagtörőbe hullik.
Törést követően a melegrostára kerül a zsugorítvány, ahol az apró, nagyolvasztói felhasználás
szempontjából kedvezőtlen rész leválasztása történik, a méretes rész pedig vasúti kocsikba
hullik. Az apró részt visszaforgatják, a kész zsugorítványt pedig vasúton, erre a célra
rendszeresített kocsikon a nagyolvasztói bunkersorra szállítják, ahol tároló-bunkerekbe, vagy
hosszabb idejű tárolás céljából az érctérre kerül.
Nyersvasgyártás
A nyersvas kizárólag külföldről vásárolt vasércekből tűzi úton előállított, általában 3-5%
karbontartalmú és egyéb elemeket is tartalmazó ferrum alapú ötvözet. Közbenső termék,
amelyet vagy acéllá vagy vasöntvénnyé dolgoznak fel.
Előállítási módjának megfelelően beszélhetünk tehát acélgyártási (fehér) illetve öntészeti
(szürke) nyersvasról. Ez utóbbit a vasműben már évek óta nem állítanak elő. A gyártáshoz
szükséges vashordozó anyagok közül az egyik legfontosabb a vasércpellet. Ez jelenleg orosz
forrásból kerül beszerzésre. Ehhez és a tömörítvényhez, vashulladékhoz, salakképzőt
(mészkövet) és a ISD Kokszoló Kft. kohókokszát adagolják. Ezt előmelegített (1000-1150 °C)
levegővel elégetik, és az így képződött gáz, valamint a koksz redukálja a nyersvasat. A
nyersvasgyártás során keletkező termékek: folyékony nyersvas, folyékony salak és kohógáz. A
nagyolvasztóműben előállított nyersvasat nyersvasüstbe csapolva szállítják az acélműbe.
Melléktermékként torokgáz (fő alkotórésze a szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén és hidrogén)
keletkezik, amelyet energiatermelésre, kazánfűtésre, és visszafordítva a rendszerbe
előmelegítésre használnak.
A fenti tevékenység a Nagyolvasztóműben történik.
Acélgyártás
Az acélgyártás olyan metallurgiai folyamatok összessége, amely során magas hőmérsékleten
nyersvasból és acélhulladékból salakképző-, frissítő-, öblítő-, dezoxidáló-, és ötvöző anyagok
hozzáadásával meghatározott kémiai összetételű és hőmérsékletű folyékony acélt gyártanak.
Az ISD DUNAFERR Zrt-nél alkalmazott konverteres acélgyártás egy oxidáló olvasztási
folyamat. Ennek során az alapanyagokat egy nagyméretű, tűzálló béléssel ellátott
„olvasztótégelybe”, a konverterbe adagolják. A fő betétanyagok, a folyékony nyersvas és a
szilárd acélhulladék salakképző és salakfolyósító adalékanyagokkal együtt kerülnek a
konverterbe. Ezt követően a felső nyíláson át, az úgynevezett lándzsán keresztül oxigént
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nyersacél. A fúvatás során a beadagolt nyersanyagok karbontartalmának 99%-a kiég, a
szilíciumtartalom teljes mértékben oxidálódik a mangán- és foszfortartalom egy részével
együtt, és megtörténik a kéntelenítés is. A konverter üzemben két darab, egyenként 135 tonna
befogadóképességű LD-konverterben állítják elő az acélt.
Az acélminőséggel szemben támasztott növekvő igények kielégítéséhez az acél
homogenizálását, gáz- és zárványtartalmának csökkentését üstmetallurgiai kezeléssel végzik.
Az üstmetallurgiai állomáson kezelt acélt a folyamatos acélöntőműbe (FAM üzem) szállítják.
A gyártás következő fázisa a számítógéppel vezérelt folyamatos öntés. A folyékony acélt
vízhűtéssel kristályosított és dermesztett szállá öntik, amelynek meghatározott méretre történő
darabolásával nyerik az öntött acélbrammát. Az acélműben előállított brammát a
meleghengerműbe szállítják.
Meleghengerlés
A melegen hengerelt lemez alapanyaga a különböző méretű félkész termék bramma, amelyet a
folyamatos acélműben (FAM üzem) állítanak elő. A brammákat lemezzé történő hengerlés előtt
az alakításhoz szükséges hőmérsékletre – 1240-1270 °C-ra – hevítik, két erre alkalmas
csúszósínes gázfűtésű tolókemencében. Az 1 db függőleges és 1 db vízszintes elrendezésű
hengerpár között – duó hengerállványok – a brammákat előlemez méretű – 24-36 mm
vastagságú – előlemezzé hengerlik reverzálással (előre-hátrahengerléssel).
A folytatólagos hengersor előtt elhelyezett coil-box biztosítja a szalagok egyenletes
hőmérsékletét és a szalag hosszától független felcsévéléssel a hengersorba beadás
folyamatosságát. A szalag-végvágás optimalizálja a gyártási kihozatalt, amelyet egy végvágó
repülőolló biztosít. A meleghengermű melegen hengerelt acélszalagot képes előállítani 1,2–
18,0 mm vastagságban, 840–1540 mm szélességben. A melegen hengerelt termékek szállítása
– a vevők igényeinek megfelelően – széles- és hasított tekercs, valamint táblalemez formájában
történhet. A táblalemez gyártásának helye a korszerű lefejtő–darabolósor. A darabolt lemezek
kötegekbe csomagolva, pántolva kerülnek kiszállításra. A termelési folyamatot számítógépes
rendszerek vezérlik. Az előállított melegen hengerelt tekercsek 1/3-a
Hideghengermű részére kerül átadásra hideghengerlés céljára.
Hideghengerlés
A hidegen hengerelt finomlemezgyártást az ISD DUNAFERR Zrt-nél végzik. A finomlemez
különböző méretű, attól függően, hogy a megrendelő mire használja fel. Az alapanyag melegen
hengerelt acélszalag, amelynek felületén reve (vas-oxid) található. Ahhoz, hogy megfelelő
felületű anyagot tudjanak gyártani, amely megfelel a követelményeknek, az alakíthatatlan,
kemény revét el kell távolítani.
A finomlemez gyártásának első fázisában revetöréssel és pácolással távolítják el a melegen
hengerelt szalag felületéről a vas-oxid módosulatokat, úgy, hogy a lecsévélt szalagot meleg,
kénsavat tartalmazó kádakon vezetik át.
A sósavas pácolási eljárás után leöblítik a savas felületet, olajozzák, majd az irányváltó
hengerállvánnyal a kívánt vastagságúra hengerlik a szalagot. Az alakítás következtében az
anyag szerkezete módosul, a lemez rideg, törékeny lesz, emiatt további felhasználásra
alkalmatlan, amely a hőkezelésnek köszönhetően megszüntethető. Az eljárást
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oszlopszerűen, ráhelyeznek egy védőbúrát, amely alá oxigént nem tartalmazó védőgázt
vezetnek, e fölé még egy fűtőharang kerül, ebben tüzelnek. A tekercseket felmelegítik, magas
hőfokon tartják, amíg az anyag szerkezetében megtörténik az átalakulás.
Miután kihűltek a hengerelt tekercsek, a dresszírozás (simítás) következik. Ekkor már nem
változtatják az alapanyag vastagságát, hanem a szalagon körülbelül egy százalékos hengerelést
(érdes hengerrel) végeznek. Ez biztosítja azt, hogy a lemezt a továbbiakban jól fel lehessen
dolgozni. A kikészítés során a megrendelő igényeinek megfelelően készítik elő a finomlemezt.
Egyesek széles vagy hasított tekercsként, mások táblalemezként kérik az árut. Ezeket
becsomagolják, majd a szállítási, raktározási üzembe juttatják, ahonnan a vevőhöz kerül.
Bevonatos termékek gyártása
Folytatólagosan, tűzi horganyzott széles szalagot Magyarországon egyedül az
ISD DUNAFERR Zrt. Fémbevonó- és feldolgozóműve állít elő. Alapanyagként hőkezeletlen,
un. full hard hidegen hengerelt szalag szolgál. A kiinduló alapanyag szélességi méret 8001550 mm. Vastagság a szélesség függvényében 0,40-1,50 mm. A fémbevonás
Sendzimireljárással történik. A gyártó gépsor több összehangolt gépegységből áll amelyek
külön-külön önálló jelentőséggel bírnak. A maximálisan 15 tonnás tekercseket egy hegesztőgép
segítségével végtelenítenek. A szalag ezek után szelvénymérettől függően, de maximum 50
m/perc sebességgel áthúzásra kerül egy 50 m hosszú hőkezelő kemencén, amely elsősorban a
lemez újrakristályosításával a kész termék megfelelő mechanikai paramétereit állítja be. A
hőkezelő kemencében történik a lemezfelület tisztítása védőgáz atmoszférában. Az alkalmazott
hőmérsékleti értékek 750–1200 °C. Közel 450 °C-ra lehűtött lemezt egy 120 t horganyt
befogadó kádon húzzák keresztül. A lemezfelületre minimum 99% cinktartalmú olvadék kerül
felvitelre a szabványokban előírt mennyiségben. A felületre felvitt olvadék dermedése után a
lemezt 100 °C alá hűtik. A végső mechanikai tulajdonságokat és a lemez jó síkkifekvését
nyújtva-hajlítva egyengetéssel biztosítják. Híg krómsavval történő felületi passziválás után
előírt súlyú tekercseket képeznek, amelyek tömege 3-15 tonna között változik. A horganyzott
tekercseket ezek után darabolják, hasítják, profilírozzák.
Profilgyártás (Lemezalakító üzem)
Melegen és hidegen hengerelt alapanyagból zárt és nyitott szelvényű profilok gyártása
hidegalakítással, ellenállás-hegesztéssel. A profilgyártáshoz szükséges alapanyagot az
ISD DUNAFERR Társaságcsoporton belüli üzemek biztosítják. Az összes feldolgozandó
alapanyag 75%-ánál a technológiai folyamatba illesztett saját szalaghasító sor teszi lehetővé a
gyártósorok rugalmas kiszolgálását.
Az általánosan használt és acélszerkezeti rendeltetésű nyitott és zárt profiltermékeken kívül
külön vevői igényekre jelenleg 35 féle egyedi felhasználású profil is szerepel a termékskálán.
Horganyzott alapanyagú, nyitott profil gyártására külön gépsor került telepítésre. Az elmúlt
években végrehajtott gyártásfejlesztések egy része (pontos fix hosszra darabolás, sorjázás;
belső varratdudor lemunkálása; roncsolásmentes, örvényáramú varratvizsgálat) a magasabb
feldolgozottsági szintű vevői kiszolgálást eredményezték.
A hidegen hajlított profil gyártásának elve: megfelelő méretre hasított acélszalagból egymás
mögé telepített állványokba szerelt görgőpárokkal nyitott, vagy a hajlított szalag két szélének
nagyfrekvenciás indukciós eljárással történő összehegesztésével zárt profilt lehet előállítani.
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Kémiai reakciók, fizikai, biológiai folyamatok
Az alsó küszöbérték alatti mennyiségben tárolt veszélyes anyagok felhasználási területeinek
jellemző paraméterei.
Hidrogén felhasználás
A Fémbevonó műben a Hűtőszakaszban a hűtő levegő mennyiséget a hőelvezetés folyamatosan
szabályozza. A 7, 8, 9. zónában hőelemek, a 10. zónában optikai pirométer is szolgál a
lemezhőmérséklet mérésre. Az utolsó 3 zóna kiegészítő elektromos fűtéssel van ellátva. A
hűtőszakasz előmelegítésére szolgál a kemence üzembe helyezésekor. Az utolsó zónában a
hőátadás javítására keringtető ventilátor van beépítve.
A hűtőszakasz végén semleges gáz bevezetése is biztosított, átöblítés, illetve vészöblítés
céljára. A vészöblítés automatikus. Automatikus vészöblítés történik, ha:
•
•

a kemencetérben az O2 tartalom eléri az 1%-ot
a kemence térnyomás negatív (szívás alatt van)

A védőgáz összetétele:
• 10. zónában:
92% N2 - semleges gáz
8% H2 - redukáló gáz
A védőgázt cseppfolyós nitrogén elpárologtatásával és tiszta H2 megfelelő mennyiségű
keverésével állítják elő.
A hidrogén bevezetése a 2-es és a 10-es zónában lehetséges. A kemencetérben lévő túlnyomás
a reakció szempontjából kedvező. A termikus előkészítés hatásfokát tovább javítja, hogy a
tisztítandó acélszalag és a védőgáz ellenáramban halad egymással. Ezáltal a kemence minden
pontján a lehető legnagyobb koncentrációkülönbség érhető el, így a reakció, illetve a
felülettisztítás a lehető legtökéletesebb. A víz vízgőz formájában távozik a rendszerből. Ennél
a felülettisztítási eljárásnál nincs környezetszennyező anyag, ellentétben a lúgos és savas
felülettisztító eljárásokkal.
Qwerl N219 dresszírozó folyadék felhasználása
A hőkezelt tekercseket az 1700 mm széles simítóállványon dresszírozzák. A dresszírozás a
hőkezelt szalag egyszúrásos nedves, vagy száraz hideghengerlése (0,8–2,0%-os alakítása),
melynek célja a szakítódiagramban jelentkező folyási szakasz megszüntetése, jó mechanikai
tulajdonságok beállítása, a vevői igényektől függő fényes, vagy matt szalagfelület létrehozása,
a jó síkkifekvésű anyag biztosítása.
A dresszírozás egyszúrásos, száraz vagy nedves hengerlés, melyet érdes hengerek között
végeznek.

A veszélyes anyagok tárolása
Az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyén használt veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat a
„Vegyi anyagok és keverékek kezelése” [azonosító: EBK-01-03] című szabályzat rögzíti.
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Veszélyes anyag
megnevezése

Tárolás helye

Tárolás módja

Kármentők
Az egyes tevékenységeket üzemcsarnokokon belül végzik, melyek szilárd tér burkolattal
rendelkeznek. A tárolásra szabványos tárolóedényeket és megfelelő tárolási körülményeket
biztosít a Társaság.
A fémbevonó üzem mellett a gyártócsarnokban tárolt olajok esetében kármentő került
kialakításra.

A tárolással kapcsolatos műveletek: az átfejtés, a szállítás
A cseppfolyós oxigén tartálykocsin érkezik a 48 m3-es tartályhoz. A tartályautó a számára
kijelölt helyen megállva szivattyúzza át a cseppfolyós oxigént a tárolóba. A lefejtés időtartama
alatt a tankautó előtt 5 m-re a közlekedést tiltó táblát kell kirakni. A jelzőtáblákon kívül az
üzemeltető kötelessége, hogy 2 főt biztosítson az arra közlekedők figyelmeztetésére, hogy
A TERÜLETRE BELÉPNI TILOS!
A cseppfolyós oxigén átfejtésének manipulációs területe a tartályautó lefejtőhelyétől számolva
mindkét irányban 5 m, szélessége 4 m. A töltő csatlakozó vezetéke a tartálykocsin
rendszeresített típusú, hossza l = 5 m.
A tartály 5 m-es körzetében és a lefejtés manipulációs területén gyúlékony anyag nem lehet.
A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó információkat a 2.5.3 pont tartalmaz.

A telephelyen keletkezett hulladékok és kezelésük
A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok az ISD DUNAFERR Zrt. központi veszélyes
hulladék gyűjtőhelyére kerülnek. Az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyén kialakított központi
veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemelési szabályzata az illetékes Környezetvédelmi
Felügyelőség által jóváhagyásra került.
A tevékenység során képződő hulladékok elszállítását arra engedéllyel rendelkező szállítókkal
végeztetik. A szállítók engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyekre szállítják a hulladékokat.

Egyéb kiegészítő információk
Az eddig ismertetett technológiai lépéseken túl egyéb tevékenységet az üzem nem folytat.
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2.5.3. A veszélyes anyagok szállításának bemutatása telephelyen belül
ADR szállítás: az ISD DUNAFERR Zrt. közforgalom elől elzárt terület, így telephelyen belüli
szállításokról beszélhetünk - amelyre nem vonatkoznak az ADR előírások -, amit, ha úgy
adódik kézben, kézikocsival stb. végeznek.
RID: egyetlen vágány kivételével a teljes belső vasúti hálózat az ISD DUNAFERR Zrt.
tulajdona. A RID-s anyagokat szállító vasúti szerelvények állásideje pedig nem haladja meg a
6 órát, hogy bejelentés köteles legyen. ADN: a kikötő nem a telephelyen belül található, de az
alapszabályzata tiltja az ADN-s rakományú hajók fogadását.

2.5.4. A telephelyen található veszélytelenítő és mentesítő anyag(ok)
bemutatása
Biztosítani kell a veszélyeztetett terület körülhatárolásához, a lokalizációs gátak készítéséhez
és a csatorna lezáráshoz szükséges anyagokat. A tárgyi feltételek biztosításának rendszerét,
valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök meghatározását az Üzemi Kárelhárítási Tervek és
az Együttműködési Terv rögzítik. A szükséges anyagok a gyártóegységeknél erre a célra
kialakított raktárakban vannak elhelyezve. A telephelyen fellelhető lokalizációs eszközök és
anyagok listáját a 2.6.6.3 fejezet részletezi.
Kárelhárítási raktárak elhelyezkedését mutató összefoglaló táblázat:
Sorsz.

Terület

1

Zsugorítómű

2

Nagyolvasztómű

3

Acélmű

4

Meleghengermű

5

Hideghengermű

6

Fémbevonómű
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Kárelhárítási anyagraktár elhelyezkedése
A 271-es átadó épület ("görgőjavító") földszintjén
került kialakításra.
A kohó műszerházi épület lépcsőházának a
földszintjén, a bejárati ajtótól balra van.
Az olajtárolóban van.
Meleghengermű épületében az F46-48 oszlopok
közötti raktárhelységben található
Hideghengermű épületében a C37-C39 oszlopok
közötti raktárhelységben található.
A veszélyesanyag raktár területén az épület melletti
lemeztárolóban került kialakításra.
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2.6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való
veszélyeztetés értékelés
2.6.1. Súlyos baleset lehetőségének azonosítása
A súlyos balesetek előfordulása több tényező jelenlététől függ, lehet belső és külső körülmény
egyaránt. A veszélyhelyzetet kiváltó, kiváltható okok lehetnek:
- A technológiai berendezések szerkezeti anyagainak hibája:
• törések;
• korróziós lyukadások;
• tömítetlenné válás.
- A technológiai előírások megsértése:
• hőmérséklet;
• anyagösszetétel.
- A biztonságtechnikai berendezések hibás működése:
• érzékelő-vészjelző műszerek;
• biztonsági szelepek.
- Tervezési, kivitelezési, javítási, karbantartási hibák.
- Természeti katasztrófák másodlagos hatása.
- Terrorcselekmények, szabotázs akciók, szándékos robbantások.
- Háborús rombolások: az objektum bombázása.
Veszélyhelyzet alakulhat ki szállítás, valamint szándékos és gondatlan emberi tevékenység
esetén.
A veszélyeztetés értékelés a legsúlyosabb eseménysorok, ún. lehető legrosszabb események
figyelembevételével történt. Emiatt a súlyos balesetek előfordulásának oka nem releváns az
elemzés és a védekezés, beavatkozás szempontjából. Mindazonáltal megelőzésként meg kell
akadályozni minden súlyos eseményt, amely megfelelő oktatással, gyakoroltatással és a
védekezéshez használt eszközök, távérzékelők és egyéb riasztó eszközök rendszeres
karbantartásával véghezvihető.
A Terv alapvető célja, hogy kiszűrje az üzem tevékenységéből azokat az üzemállapotokat,
amelyek olyan súlyos balesethez vezethetnek, melyek veszélyeztetik az üzem határán kívül a
környező lakó- és közösségi területeket, más üzemeket. Ezek az események adják az egyéni
kockázatot, amely az üzem környezetében tartózkodó (lakó) egyének veszélyeztetettségének
mértékét jelenti. Az egyéni kockázat meghatározása során csak azokra a baleseti
eseménysorokra kell elvégezni a következményelemzést, amelyek frekvenciája 10-8/év értéknél
nagyobb (100 millió évente több mint egyszer bekövetkezik). Ez a feltétel azt jelenti, hogy csak
azokra a baleseti eseménysorokra kell további kvantitatív kockázatelemzést elvégezni, amelyek
bekövetkezése a fenti értéknél nagyobb gyakorisággal feltételezhető. Az ennél kisebb
gyakoriságú eseménysorok hozzájárulása az egyéni kockázathoz elhanyagolható.
Szintén korlátozni kell alulról az egyéni kockázat értékét kialakító eseménysorokat a
következmény mértéke szerint. Csak azokat az eseteket kell figyelembe venni, amelyek
bekövetkezése által kiváltható elhalálozás valószínűsége az üzem határán kívül nagyobb, mint
1%.
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baleseti eseménysor a további elemzések szempontjából figyelmen kívül hagyható, mivel
frekvenciája, illetve súlyossága olyan kis mértékben járul hozzá az egyéni, illetve társadalmi
kockázathoz, hogy az elhanyagolhatósága indokolt.
Az ISD DUNAFERR Zrt. területén jelen lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatosan az alábbi
súlyos baleseti eseményeket azonosítottuk:
Létesítményrész
1.
2.
3.

Nagyolvasztómű
FAM
Fémbevonó és
fémfeldolgozómű

EseményBaleseti esemény
csoport
E.1.
Kohógáz csőhálózat sérülése
E.2.
Oxigén tartály sérülése
E.3.

4.

Öntöde

E.4.

5.

Központi raktár

E.5.

6.
7.

Hideghengermű
Üzemanyag töltő kút

E.6.
E.7.

Hidrogén gázpalackok sorozatos robbanása
Velvacoat ST szuszpenziópaszta kikerülése zárt
térbe
ASKURAN EP 3992 folyadék kikerülése zárt
térbe
Velvacoat ST szuszpenziópaszta kikerülése
szabadtéren
ASKURAN EP 3992 folyadék kikerülése
szabadtéren
QWERL N219 dresszírozó folyadék kikerülése
Gázolaj tartályok sérülése

A továbbiakban ezen baleseti eseményekhez tartozó legsúlyosabb következményeket mutatjuk
be részletesen.

2.6.2. A következmények értékelésének általános módszertana
Az anyagkiszabadulás után bekövetkező lehetséges események (tűz, mérgezés) hatásának
elemzéséhez a jelen anyagban alkalmazott módszertanát az alábbiakban mutatjuk be.

A keletkező tűz modellezése
Egy ponton a gyulladás bekövetkezésének valószínűségét kétféle módon közelítjük meg.
Egyrészt, mint egyszerű valószínűségi változót, másrészt, mint feltételes valószínűséget, ahol a
feltételes esemény valamilyen sérülés előzetes bekövetkezte.
Előbbi esethez számos kiváló forrásból beszerezhetők arra vonatkozó információk, hogy egy
adott rendeltetésű helyen milyen jellegű és milyen gyakoriságú tüzek előfordulása
prognosztizálható [3].
Számos irodalmi forrás foglalkozik a gyulladás feltételes valószínűségével. Például Cox és
társai részletesen vizsgálták gyúlékony folyadékok és gázok kiszabadulásakor várható
gyulladás valószínűségét. Az adatok alapján felállított Cox, Lees and Ang modell lényege egy
„egyenértékű üzem” felállítása, és az abban várható tűz és robbanás valószínűségeknek a
megbecslése. A kapott eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze:
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valószínűsége

Robbanás
valószínűsége

Kiszabadulás
folytonossági hibán
keresztül

Gáz

Folyadék

Gáz

Folyadék

< 1 kg/s

10-2

10-2

4·10-2

-

1..50 kg/s

7·10-2

3·10-2

1,2·10-1

-

>50 kg/s

3·10-1

8·10-2

3·10-1

-

Az AMINAL (2009) jelentés [4] a mennyiségi kockázatértékelés Hollandiában elterjedt
CPR18E [5] módszertanához készített belga kiegészítés (készítője Belgium flamand közösségét
képviselő minisztérium), amely tárgyalja a különféle tartály konfigurációk (úszótetős kivitel,
kármentős stb.) és különféle töltetek (kevésbé, vagy fokozottan tűzveszélyes, stb.) esetén
becsülhető tűzgyakoriságokat.
A jelentés megadja az egyes tartályokhoz tartozó
anyagkiszabadulási (LOC) forráseseményekhez rendelhető, az egyes gyújtási módokra (a LOC
miatt közvetlenül - PD, vagy más gyújtóforrás miatt közvetve – PL) és a robbanás
valószínűségére (PE) vonatkozó generikus valószínűségeket nagy és kis reaktivitású gázok
valamint különböző folyadékcsoportok esetére. Az események lehetséges elágazása az alábbi
általános eseményfával jellemezhető:
Direkt
gyújtás?
PD

Késő
gyújtás?
PL

Robbanás?
PE

Tócsatűz
Gőzfelhő
robbanás

Igen

LOC

Igen

Tócsatűz

Nem

Gőzfelhő
tűz

f = fLOC * PD

f = fLOC * (1-PD)PLPE

fLOC

Nem

f = fLOC * (1-PD)PL(1-PE)

Igen
Tócsatűz

Nem
Gőzfelhő
terjedés

f = fLOC * (1-PD)(1-PL)

3. ábra: Eseményfa

Az adott esetben szóba jöhető eseményeket az alábbi tényezők alapján lehet meghatározni:
1. a tartálysérülés módja (katasztrofális sérülés azonnali kiáramlás, lyukadás és a tartalom
10 perc alatti teljes kifolyása, folytonos kiáramlás)
2. az anyag természete:
− Nem éghető gázok és folyadékok
− Éghető gázok és folyadékok (megkülönböztetve a kis-, illetve közepes- vagy nagy
reakció képességű anyagokat)
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csoportosítás tehető (csak éghető anyagoknál lényeges):
− G0: az anyag gáz halmazállapotú, atmoszférikus forráspontja feletti hőmérsékleten
van, vagy atmoszférikus forráspontja nem nagyobb, mint -25 oC.
− G1: az anyag lobbanáspontja vagy a feletti hőmérsékleten, de atmoszférikus
forráspontja alatt van.
− G2: az anyag lobbanáspontja alatt és 35 oC-nál nem nagyobb hőmérsékleten van.
− G3: az anyag lobbanáspontja alatt, de 35 oC, vagy annál nagyobb hőmérsékleten
van.
4. A kiáramló anyag mennyisége (csak éghető anyagoknál lényeges), melyre az alábbi
esetek a mérvadók:
− Azonnali kiszabadulás <1.000 kg, folytonos kiáramlás <10 kg/s.
− Azonnali kiszabadulás 1,000 – 10,000 kg, folytonos kiáramlás 10 - 100 kg/s.
− Azonnali kiszabadulás > 1.000 kg, folytonos kiáramlás > 100 kg/s.
A fentiek alapján az egyes valószínűségekre a jelentés az alábbi generikus értékeket ajánlja:
Kiszabadulás módja
Folytonos
Azonnali
[kg/s]
[kg]

< 10

< 1.000

10−100

1.000 –
10.000

> 100

> 10.000

P D,
PL vagy
PE

PD
PL
PE
PD
PL
PE
PD
PL
PE

Valószínűség
G0
G1
Reaktív Nem reaktív

0,2
0,06
0,2
0,5
0,2
0,3
0,7
0,7
0,4

0,02
0,02
0,2
0,04
0,04
0,3
0,09
0,1
0,4

G2

G3

0,065 0,02 0,006
0,07
0,2
0,065 0,02 0,006
0,07
0,2
0,065 0,02 0,006
0,07
0,2
-

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a jelentésben javasolt gyakorisági értékek
nagyságrendileg egyeznek a Cox, Lees and Ang modell alapján gázokra és folyadékokra
megadott értékekkel, amely az ajánlás megbízhatóságát támasztja alá. Miután a jelentés az
anyag természetét és a környezeti körülményeket is figyelembe veszi, az egyes gyújtási
valószínűségek meghatározásakor a fenti táblázatban közölt szempontrendszert és értékeket
vettük alapul.
Ha tűz keletkezik, az a körülményektől függően lokalizálódik, önmagától kioltódik, elfojtódik,
vagy szétterjed. Jellegüknél fogva beszélünk tócsatűzről (pool fire), tartálytűzről (tank fire),
fáklyatűz (jet fire), gőzfelhő tűzről (flash fire). Ezeknek a jelenségeknek a modellezését,
valamint a hőterhelésre vonatkozó konkrét számításokat elsősorban a TNO modellek [6], illetve
[7] alapján az EFFECTS programmal végezzük el, egyes esetekben összehasonlítva, illetve
figyelembe véve [8] útmutatásait is. A konkrét számításoknál minden esetben pontosan
hivatkozunk a felhasznált modellre, részletre.
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vonatkozó probit függvények kiértékelésével állapítjuk meg. A sérülés egyéni kockázati probit
függvénye az alábbi:
 4 
Pr = −39,83 + 3,0186  Ln Q 3  t 


A képletben Q a hőterhelés [W/m2], t a kitettség [s]. A halálozás egyéni kockázati probit
függvénye az alábbi:
 43 
Pr = −36,38 + 2,56  Ln Q  t 



Aképletben Q a hőterhelés [W/m2], t a kitettség [s]. A probit függvényekben a kitettség értékét
minden esetben 20 mp-nek választjuk, konzervatív megközelítést alkalmazva (vö.: [9]).
További feltételezésünk, hogy mindaddig az egyén túlélése 100%-os valószínűségű, amíg zárt
térben tartózkodik és a zárt tér (épület) nem esik bele legalább 35 kW/m2-es terhelési övezetbe.
Ez utóbbi esetben a halálozás valószínűsége 100% (vö.: [9]).
Az alábbi táblázat fentiek alapján a keletkező tűz legfontosabb hatását, a kialakuló hősugárzás
néhány övezethatárát, és az ahhoz tartozó értelmező magyarázatokat tartalmazza:
Érzékelt
hőterhelés

Az övezetben várható maximális hatás

>35,0 kW/m2

Épület begyulladásának határa (zárt térben tartózkodók
elhalálozásának küszöbértéke)

>12,5 kW/m2 Dominóhatás határövezete
>9,8 kW/m

2

8,0 kW/m2

>4,1 kW/m

2

Halálozás egyéni kockázati határa 20 mp kitettség
esetén (valószínűsége meghaladja az 1%-ot), a
halálozást leíró probit függvény kiértékelése alapján.
A legsúlyosabb következményekkel járó
eseményláncra a legközelebbi lakóterületen és
közösségi létesítményben, illetve tömegtartózkodási
építményben a hősugárzás értéke, amely alatt
elfogadható a veszélyeztetés.
Sérülés egyéni kockázati határa 20 mp kitettség esetén
(valószínűsége meghaladja az 1%-ot), a sérülést leíró
probit függvény kiértékelése alapján.

A dominóhatás hatásövezetére 12,5 kW/m2 határértéket [8], 16.22.20, Table 16.83, pp. 16/260
alapján határoztuk meg. Alkalmazhatóságára vonatkozóan vö.: [8], 16.22.20, Table 16.83, a.
megjegyzése, pp. 16/260.
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A keletkező robbanás modellezése
A különféle robbanási események (BLEVE, VCE stb.) hatásövezeteinek számítását a CPR14E
– Sárga könyv [6] alapján az Effects program felhasználásával végezzük el, összehasonlítva az
eredményeket a [4] útmutatóval és a CCPS [10] módszertannal is.
A kiszámított túlnyomás alapján kerül meghatározásra az egyéni sérülési és halálozási
kockázat. Az egyéni sérülés kockázatát a Zöld Könyv [11] által a dobhártya-sérülésre javasolt
probit függvény alapján számítjuk. Ennek megfelelően a robbanásból bekövetkező sérülés
egyéni kockázati probit függvénye az alábbi:

Pr = −12,6 + 1,524  Ln (Pmax )
Ahol Pmax [Pa] a robbanás keltette lökéshullám túlnyomásfrontján észlelhető túlnyomás. A
halálozás egyéni kockázatának meghatározására [8] (17.38.7 – 17.38.10; pp. 17/239, illetve
17.38.27 – 17.38.30; pp. 17/242) útmutatása alapján az alábbi három probit függvényen alapuló
modell áll rendelkezésünkre: a./ Tüdősérülés, b./ Test ellökődés, c./ Koponyasérülés. A három
probit függvény közül a b./ típusú adja a legmagasabb bekövetkezési valószínűséget minden
esetben, ezért a számítások során mindig ez lesz a halálozás egyéni kockázatának az alapja.
Ezek alapján a halálozáshoz tartozó egyéni kockázati probit függvény az alábbiak szerint
alakul:
 7380 130000000

Pr = 5,0 − 2,44  Ln
+
P
P

i
max
max



Ahol Pmax [Pa] a lökéshullám túlnyomásmaximuma, i [Pas] pedig a lökéshullám impulzusa,
amely [5] (17.25.21) alapján az alábbi képlet szerint határozható meg:
i=

1
 Pmax  t d
2

Ahol td [s] a lökéshullám túlnyomásának időtartama. Az időtartam értéke [8] alapján
3·10-4…6·10-2 s közötti. A konkrét számításokban konzervatív megközelítéssel élünk, és
minden lökéshullámot ezek alapján 6·10-2 s (0,06 s) időtartamúnak veszünk.
Az alábbi táblázat a fentiek alapján a keletkező robbanások legfontosabb hatását, a kialakuló
túlnyomásnak az elemzésben értékelt határait, és az ahhoz tartozó értelmező magyarázatokat
tartalmazza:
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Érzékelt
túlnyomás

Az övezetben várható maximális hatás

>130,0 kPa

Halálozás egyéni kockázati határa (valószínűsége
meghaladja az 1%-ot), 0,06 mp-es kitettség esetén, a
halálozást leíró probit függvény kiértékelése alapján.

>22,4 kPa

Sérülés egyéni kockázati határa (valószínűsége
meghaladja az 1%-ot), 0,06 mp-es kitettség esetén, a
sérülést leíró probit függvény kiértékelése alapján.

>20,7 kPa

10 kPa

Dominóhatás határövezete (acél szerkezetek,
tartályok, csővezetékek sérülése) [11]
A legsúlyosabb következményekkel járó
eseményláncra a legközelebbi lakóterületen és
közösségi létesítményben, illetve tömegtartózkodási
építményben a túlnyomás értéke, amely alatt
elfogadható a veszélyeztetés.

A dominóhatás hatásövezetére 20,7 kPa határértéket [8], 17.32.6, Table 17.43, pp. 17/201
alapján határoztuk meg.

Az üzemből kiszabaduló mérgező anyagok hatásának modellezése
A mérgező anyagok kiszabadulásakor döntő jelentőségű az anyag halmazállapota. Az anyag
szétterjedése elsősorban gáz/gőz halmazállapot esetén lehetséges. A szétterjedés akárcsak a
tűzveszélyes anyagok esetében, a légköri viszonyok függvénye. Gázok kiszabadulása esetén
jelentősége van a gáz levegőéhez viszonyított térfogatsúlyának. Az annál könnyebb anyagok
könnyen oszlanak, a nehezebb fajsúlyú gázok a föld közelében gomolyoghatnak sokkal
hosszabb ideig.
A légkörben terjedő mérgező anyagok ki vannak téve a pillanatnyi légköri állapotnak, amely
terjedésük irányát, elkeveredésük, szétoszlásuk mértékét erősen befolyásolja. A légköri
állapotok kiértékelése folyamán minden esetben figyelembe vesszük az ISD DUNAFERR Zrt.
telephelye közelében érvényes hosszú időre átlagolt szélgyakoriságokat és légköri stabilitást,
mely az alábbi táblázat mutat be2:
STAB.
1
2
3
4
5
6
7

2

ÉÉK

ÉK

KÉK

K

0.47
0.77
0.94
1.00
1.24
1.77
0.12
6.30

0.24
0.32
0.60
0.72
0.88
1.05
0.08
3.90

0.27
0.40
0.62
0.71
1.20
1.29
0.22
4.70

0.31
0.80
1.05
1.11
1.48
1.97
0.18
6.90

KDK

0.41
0.45
0.50
1.18
1.36
1.82
0.18
5.90

DK

0.42
0.38
0.68
0.76
0.93
1.56
0.17
4.90

DDK

0.34
0.34
0.72
0.48
0.72
1.35
0.14
4.10

D

0.35
0.40
0.56
1.06
1.16
1.21
0.15
4.90

DDNY

0.29
0.24
0.62
0.76
0.90
0.95
0.14
3.90

DNY NYDNy

Ny

0.09
0.17
0.34
0.26
0.43
0.55
0.06
1.90

0.24
0.36
0.66
0.72
1.08
1.50
0.24
4.80

0.11
0.15
0.37
0.39
0.65
0.73
0.11
2.50

NYÉNY ÉNY

0.30
0.60
1.34
1.79
1.49
1.64
0.15
7.30

0.66
0.82
1.81
2.14
3.30
2.80
0.16
11.70

ÉÉNY

0.56
1.13
0.90
1.91
2.70
2.25
0.34
9.80

É

ÖSSZ.

0.84
0.99
1.30
2.06
2.29
1.99
0.23
9.70

5.90
8.32
13.00
17.07
21.82
24.42
2.68

Vö. 2.2.2.1. pont szélgyakoriság összesítő táblázatával.
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A táblázat soraiban az egyes légköri stabilitásokhoz tartozó értékek, oszlopaiban az egyes
irányokhoz tartozó értékek szerepelnek. A sor végén félkövéren szedve az adott stabilitási
állapot gyakoriságát, az oszlop végén pedig az adott irány gyakoriságát találjuk.
A konkrét számításokban referencia légkörállapotokat vettünk figyelembe:
1. állapot: Nappal; szélsebesség: 5 m/s, napos, meleg, Stabilitás: 7 (labilis)
2. állapot: Éjszaka vagy felhős nappal; szélsebesség: 3 m/s, Stabilitás: 3, 4, 5, vagy 6
(indifferens)
3. állapot: Éjszaka vagy felhős nappal; szélsebesség: 1 m/s, Stabilitás: 3, 4, 5, vagy 6
(indifferens)
4. állapot: Nappal; szélsebesség: 1 m/s, derült, 50 méteres inverzió, Stabilitás: 2 (inverzió)
5. állapot: Nappal; szélsebesség: 1 m/s, derült, 50 méteres inverzió, Stabilitás: 1 (erős
inverzió)
Az esetek a hatásövezet kiterjedésére nézve egyre kedvezőtlenebbek fentről lefelé haladva. A
2. állapot jelenti az átlagos légköri viszonyokat. A szokásos hőrétegződés, valamint a
leggyakoribb szélsebesség jellemzi. Az indifferens légállapot az enyhe inverziótól (5 K/km
hőmérsékletváltozás felfelé haladva) a normális (-5 K/km) állapotokig terjedő tartománya a
légállapotoknak, és a vizsgált térségben 76,3% a gyakorisága. Ehhez képest a kedvező labilis
állapotok csak 2,68%-ban, a kedvezőtlenebb inverziós állapotok 8,32%, valamint a
legkedvezőtlenebb erős inverziós állapotok 5,90%-ban fordulnak elő. A jobb oldalon
bemutatott fényképen 30 méteres inverzió figyelhető meg. Jól látható, amint a forrás által
kibocsátott füst az inverziós felületet elérve nem emelkedik tovább, hanem vízszintes irányban
terjeszkedik.
A terjedő mérgező anyagokat jellemző legfontosabb információ a pillanatnyi koncentrációt
leíró skalár-vektor függvény. Ennek ismeretében megbecsülhető a dózis-hatás összefüggés
alapján egy tetszőleges receptor pontban tartózkodó egyén terhelése, az esetlegesen várható
halálozás, súlyos életfunkció károsodás stb. mértéke. Ez az adott (mérgező anyag
kiszabadulásával járó) eseményre vonatkozó egyéni kockázatot leíró adat. A kockázatok
sarkalatos pontja az egyént érő expozíció megfelelő pontosságú megbecslése, valamint az
alapján a halálozás valószínűségének a meghatározása. Ehhez szintén a probit függvényen
alapuló módszert alkalmaztuk [8] p. 18/29-18/68, amely az LC50 30 perces, standard
koncentráció értékéből indul ki. A probit függvény megadja a halálozás egyéni kockázatát,
melyhez három, az irodalomból beszerezhető paraméterrel rendelkezik: k1; k2; n. Minden
anyagra ezek a paraméterek más és más értékek. A halálozáshoz tartozó egyéni kockázati probit
függvény az alábbiak szerint alakul:

(

Pr = k1 + k 2  Ln C n  t

)

A képletben C a koncentráció, melynek mértékegysége szilárd anyagok esetén [mg/m3],
gáz/gőz halmazállapotú anyagok esetén [ml/m3], t a kitettség [s]. A sérülés egyéni kockázati
probit függvénye [12] (OKF útmutató) alapján az alábbi:

(

Pr = 3,067 + 1,18  k1 + 1,18  k 2  Ln C n  t

)

Mérgező anyagokra jellemző konstansokat a DIPPR adatbázis alapján vettük.
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2.6.2.3.1.

A szénmonoxid mérgező tulajdonságai

A kohógáz fő összetevője a szénmonoxid, ami színtelen, szagtalan, mérgező gáz. Moláris
tömege 28 g/mol. Élettani hatásának lényege, hogy belélegezve a vér hemoglobinjához stabilan
hozzákapcsolódik, és ezzel kiszorítja a vérből az oxigént. Enyhébb mérgezés esetén fejfájás,
légszomj, szédülés, súlyosabb esetben látászavar, hányás, bénulás, kóma jellemző. Fontos
információ, hogy a mérgezett elhatározó képessége lecsökken, a menekülés lehetősége ezzel
beszűkül.
A szénmonoxidra vonatkozó határértékek és előírások:
Forrás

Adat

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM Rendelet
25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM Rendelet
25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM Rendelet
[12]
[12]
ACGIH3, 2005
NIOSH6 Pocket Guide to Chemical Hazards
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
[12] p. 18/19
[12] p. 18/19
AIHA10, 2013
AIHA, 2013
AIHA, 2013

3

AK=33 mg/m
CK=66 mg/m3
Felezési idő: < 2 óra
ARH%: 12,5
FRH%: 74,0
TLV4, TWA5 25 ppm
NIOSH-TWA=35 ppm
NIOSH-Ceiling7=200 ppm
NIOSH-TLV-IDLH8=1200 ppm
OES 8h exp9=50 ppm
OES 15m exp=300 ppm
ERPG-1: 200 ppm
ERPG-2: 350 ppm
ERPG-3: 500 ppm

Az alábbi táblázatot az U.S. EPA által közzétett AEGL-311 (Acute Exposure Guideline Levels)
alapján állítottuk össze [13]:
Kitettség

AEGL-3 érték [ppm]

AEGL-3 érték [mg/m3]

10 perc
30 perc
1 óra
4 óra
8 óra

1700
600
330
150
130

1900
690
380
170
150

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA) = Amerikai Kormányzati Iparhigiénikusok Konferenciája
Threshold Limit Value = Küszöb határérték
5
Time Weighted Average = Idővel súlyozott átlag (megfelel a magyar ÁK - Átlagos Koncentráció – értéknek)
6
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
7
Ceiling: Határérték, mely rövid időn belül (5-30 perc, anyagonként változó) még éppen megengedett expozíciót okoz.
8
TLV-IDLH: „Közvetlen veszély az életre vagy az egészségre”. Az a maximális határérték, amely mellett az expozíciót szenvedő 15
percen belül biztosan el tud menekülni a mérgezés elől.
9
OES – Occupational Exposures Standard, 8h exp: Maximálisan elviselhető koncentráció, 8 óra expozíció során.
10
AIHA: American Industrial Hygiene Association
11
A veszélyes anyagnak a levegőben mérhető azon koncentrációja, amely fölötti mennyiségben a veszélyes anyag életveszélyes hatásokat
vált ki, vagy halált okoz.
3
4
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halálos sérülés (mérgezés), adott ideig tartó kitettség esetén.
A szénmonoxidra vonatkozó probit függvény együtthatói [5] alapján:
a= 2,3212 s∙kg/m3
b=1
n=1
Az 1%-os halálozáshoz tartozó koncentráció 30 perces kitettség esetén 787 mg/m 3 (676 ppm),
míg az 1%-os sérülésre vonatkozó koncentráció 37 mg/m3 (32 ppm).
A következő ábra a szénmonoxid mérgező tulajdonságát a koncentráció és a kitettség
függvényében mutatja:
100
50

Halál
Kóma

600

Hányás, ájulás

Karboxi-hemoglobin
részarány (%)

Nagyon erős fejfájás
Fejfájás, csökkent ítélőképesség

300

100

10
5

30 ppm

Tünetmentesség
15 ppm

1
0,1

1
10
4. ábra: CO mérgező tulajdonsága

10
0

Emberi hibázás/mulasztás figyelembevétele a modellekben
Az ember hibázására vonatkozó ismeretek, az elérhető irodalom áttanulmányozása alapján az
alábbi fontos valószínűségeket érdemes megismernünk, tevékenységünk kialakítása során
figyelembe vennünk (forrás: [14], 5.6.2. (Predictions on Human Reliability with the Help of a
Situational Evalution Approach), pp. 279).
Hibázás leírása
Emberi hibázás (tévesztés), általában
Emberi hibázás (tévesztés), karbantartással kapcsolatos műveletek
végzése esetén
Emberi hibázás (tévesztés), karbantartással kapcsolatos műveletek
végzése esetén, felkészített személyzet által
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Hibázás leírása
Emberi hibázás (tévesztés) váratlan esemény (hiba) miatt, általában
(függetlenül attól, hogy a kialakult helyzetben a személy veszélybe
került-e)
Emberi hibázás (tévesztés) váratlan esemény (hiba) miatt, általában
(függetlenül attól, hogy a kialakult helyzetben a személy veszélybe
került-e), jól felkészült személyzet esetén
Váratlan emberi cselekmény, melyből hiba (nem feltétlenül emberi
hiba) következik be
Azonos kapcsolószerkezetek közül nem a megfelelő választása
Kapcsoló rossz irányba kapcsolása különlegesen nagy
stresszhelyzetben (életveszélyben)

Bekövetkezési valószínűség
[1/művelet]
0,0121

0,0088
0,0023
0,0030
0,5000

2.6.3. A következményértékelés során alkalmazott szoftverek ismertetése
A kiválasztott legsúlyosabb baleseti események következményeinek értékelését szoftver
segítségével végeztük el. Az IMSYS Kft. az alábbi, a modellező és a kockázatértékelési munkát
közvetlenül támogató szoftver eszközökkel rendelkezik:
Szoftver
megnevezése

Szoftver szállítója

Verzió szám

Licencek
száma

EFFECTS

TNO Built Environment & Geosciences
Department of Industrial and External Safety
Laan van Westenenk 501
PO. Box 342
Fax: +31-55-549-3390

9.0.23

1 db teljes

9.0.26

1 db teljes

RISKCURVES

A táblázatban bemutatott szoftverek tulajdonjogára vonatkozó bizonylatokat (licenc igazolás)
a 4. melléklet tartalmazza.
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2.6.4. A súlyos balesetek következményeinek értékelése
A következőkben az egyes azonosított veszélyes létesítményrészekben bekövetkező baleseti
események következményeit mutatjuk be.

Kohógáz csőhálózat mennyiségi kockázatértékelése
(E.1. eseménycsoport)
A kohógázt a két kohó állítja elő. A kohógáz mennyisége óránként és kohónként változó, kb.
160.000 m3. Az ISD Dunaferr Zrt. társaságai a tisztítást, tárolást követően a gázt energetikai
célokra használják fel. A két kohótól az ISD POWER-es átvevőpontig kb. 1000 m hosszú /nem
egyenes vonalú/, 1400-2600 mm átmérőjű csővezetékekben, csőhídon történik a gáz szállítása.
Forgatókönyv: Csőtörés esetén a kiáramló kohógáz meggyulladhat és a törés helyén jettűz
alakulhat ki. Abban az esetben, ha a vezeték törése esetén a kohógázt nem gyullad meg azonnal,
a feltételezés szerint a kiáramló kohógáz robbanóképes elegyet alkothat. Mérgező gázfelhő
kialakulásával szintén a gázvezeték hálózat teljes hosszában számolhatunk. A kialakuló
következmények bemutatása így a teljes gázvezeték szakasz mentén érvényes.
Adatok:
• Levegő hőmérséklete 11 °C
• A vezeték nyomása 6000 Pa
• A sérülés magassága: 4 m
A következmény analízis során azt az esetet vizsgáltuk, amikor a gázvezeték teljes szelvényben
eltörik, ill. a vezetéken sérülés keletkezik. A forgatókönyv a vezetékszakasz teljes hosszára
vonatkozik, mivel paraméterei a vezetékszakasz teljes hosszában megegyeznek (átmérő,
nyomás, hőmérséklet, vezetékmagasság stb.). A vezetékek bármely szakaszában bekövetkező
sérülés következményei egyforma következményekkel járnak (kiáramló gáz mennyisége,
kialakuló felhő jellemzői).
A csőhálózat minden pontja 150 mm névleges átmérőt meghaladó, föld felett, csőhidakon
vezetett acélcső, igen enyhe túlnyomással terhelve.
A gázvezeték súlyos sérülésére vonatkozó forgatókönyveket és azok frekvenciáját az AMINAL
2009 útmutató szerint határozzuk meg [4] figyelembe véve a BEVI útmutatóban foglaltakat is
[15].
A [15] irodalom 41 oldal Table 27 alapján az alábbi frekvenciából indultunk ki:
E.1.: Földfeletti vezetékek katasztrofális törése. Az eseményének generikus alaprátája 150 mm
nél nagyobb belső átmérőjű vezetékekre [15] szerint f=1∙10-7 /m/év, amely magában foglalja a
csatlakozások és szelepek meghibásodási rátáját is.
Az ajánlások szerint hosszú vezeték esetén a meghibásodás helyeit egyenletesen a vezeték
mentén úgy kell meghatározni, hogy azok számának növekedésével a teljes vezetékhez tartozó
kockázati kontúr elhanyagolható mértékben változzon. Az elfogadható legnagyobb távolság
50 m. Az ISD DUNAFERR Zrt. kezelésében lévő kohógáz csővezeték hossza ~1000 méter,
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meghibásodási helyet azonosítunk a két-két végpontokon.
A QRA-ra kiválasztott kohógáz csőhálózati pontokat az alábbi táblázat mutatja be.
Ssz.

Jelölés

P1.
P2.
P3.
P4.

KOHÓ_01
KOHÓ_02
KOHÓ_03
KOHÓ_04

Létesítményrész megnevezése
Kohógáz csőhálózati pont
Kohógáz csőhálózati pont
Kohógáz csőhálózati pont
Kohógáz csőhálózati pont

Koordináták
X
Y
1045
820
1045
785
1145
820
1145
785

Amennyiben bekövetkezik egy súlyos sérülés a kohógáz csőhálózatában, a csőszakasz
kiszakaszolásával védekezhetünk a súlyosabb következmények ellen. Ha sikerült, akkor
viszonylag rövid ideig tartó gázkiszabadulással kell számolnunk, ellenkező esetben hosszabb
leürüléssel. A zárás sikerességének az alábbi események a szükséges feltételei: A sérülés
észlelése, a töréspont környezetében található tolózárak működőképessége, és a zárás tényleges
végrehajtása. A sérülést egyrészt a sérülés közelében tartózkodók fogják azonnal észlelni
(100%-os valószínűséggel), akiknek az élete veszélyben foroghat, ezért a beavatkozási
képességüket alacsonynak kell minősíteni (vö. 2.6.2.4. életveszély esetére írtakat). A sérüléstől
nagy távolságra, a diszpécser állomáson biztonságban tevékenykedő dolgozók, a hirtelen
nyomásesésből szintén gyakorlatilag azonnal észlelni fogják a sérülést. A diszpécser teremben
legalább két felkészült szakember tartózkodik. Az észlelés elmulasztásának feltétele tehát, hogy
a diszpécser teremben tartózkodó legalább két személy mulassza el az észlelést, amelynek
valószínűsége (2.6.2.4. táblázat, két jól felkészített ember, üzemzavar esete): 7,7·10-5 értékűnek
vehető. Ebből az észlelés megtörténik 1-7,7·10-5 valószínűséggel
Szintén a zárás sikerességének szükséges feltétele a pozíciójuknál fogva a sérülés lehatárolására
alkalmas tolózárak bármelyikének működőképessége. A tolózárakat emberi erővel lehet nyitni,
zárni. Műszaki kivitelük gyakorlatilag azonos. Egy tolózár teljes nyitásának/zárásának
időszükséglete (a kiérkezést is beleszámítva) perces nagyságrendű. Jelen esetben a tolózár „on
demand” működőképességét kell vizsgálnunk, tehát azt az esetet, amikor a tolózárnak a kívánt
pillanatban működőképesnek kell lennie. Erre vonatkozóan [8] (A 14.2 Data collections, pp.
Appendix 14/7, table 14.3, „Pressure switches, Failure to operate, Qd) közöl iránymutató
értékeket. A tolózárakra alkalmazható érték ezek szerint 1,0·10-4 egy igényre vetítve. Mivel itt
két egység együttes működőképessége a feltétel, ezért a sikertelenséghez tartozó valószínűség
az alapesemény valószínűségének kétszeres, vagyis 2,0·10-4. A zárószerkezetek sikeres
működésének a valószínűsége ezek alapján 1-2,0·10-4.
Végül a zárás sikerességének utolsó szükséges feltétele a zárás műveletének végrehajtása. A
zárást egyrészt a közvetlen észlelők is végrehajthatják, de mivel az ő életük veszélyben forog,
ezért, ismét konzervatív szemlélettel a biztonság szempontjából kedvezően eljárva, úgy
feltételezzük, hogy ők elmulasztják a zárást. A zárást tehát a diszpécser teremben az észlelők
döntése alapján kerül végrehajtásra, mégpedig oly módon, hogy arra a diszpécser terem utasítást
ad, kijelölve az elzárási pontokat, valamint a parancsot végrehajtják. Három emberek által
végrehajtott művelet elhibázást kell tehát megbecsülnünk. Feltételezzük továbbá, hogy a
zárásra kivezényelt csoportok is legalább két fő, jól felkészült személyből állnak. Mindhárom
művelet sikertelenségére a 2.6.2.4 fejezetben szereplőtáblázat, két jól felkészített ember,
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nem sikerül. Az alapművelet (kiszakaszolás végrehajtása) akkor nem sikerül, ha a három
művelet bármelyike nem sikerül. Ebből a művelet végrehajtásának sikerességére vonatkozó
valószínűség (1-7,7·10-5)·(1-7,7·10-5)·(1-7,7·10-5) értékkel számolható.
A kiszakaszolás sikeressége ezek alapján a három valószínűség szorzatával számolható, vagyis
az alábbiak szerint (az egyes elemi eseményeket Pi-vel, az alapeseményt P-vel jelöltük:
P = P1  P2  P3

(
)(
)(
)(
P = (1 − 7,7 10 )  (1 − 2,0 10 ) = 0,999492

)(

P = 1 − 7,7 10−5  1 − 2,0 10−4  1 − 7,7 10−5  1 − 7,7 10−5  1 − 7,7 10−5
−5 4

)

−4

Mivel a számításunk elég sok becsült paramétert tartalmaz, ezért konzervatív
megközelítéssel, biztonsági okokból a zárás valószínűségét 0,99-nek (99%-os
valószínűség) vesszük fel. Ennek megfelelően az alapesemény szétesik egy a gyorsabb zárással
járó lehetséges következményeket lefedő E.1.1. eseménysorra, valamint a sikertelen zárást és
lehetséges következményeit leíró E.1.2. eseménysorra.
Az E.1.1. eseménysor esetén a kiszabadulás időhosszúságát az észlelés, a döntés hozatal, a
riasztás, a zárási pontra kiérkezés, és végül az elzárás teljes időhosszúságával becsüljük,
összhangban [16] 4.C.2. (Blocking systems) (pp. 4.42) fejezetben leírtakkal. A berendezések
kézi zárásúak, ezért a három modell közül az utolsó („hand-operated blocking system”)
változatot kell alkalmaznunk jelen esetre. Az észlelési idő két részből tevődik össze: A
nyomásesés mérőműszerhez érkezési idejéből, valamint a riasztási időből (a normálistól eltérő
értékek észlelése). A két időtartam összesen [16] alapján 1 percnek vehető (vö. pp. 4.42). Az
üzemzavarra utaló jel érzékelése, és a tényleges üzemzavarról történő meggyőződésre
(„validate the signal”) 7 perces időtartamot javasol [16], amit szintén elfogadunk jelen
körülményekhez, mivel azt csökkentő biztosíték nincs beépítve a riasztási és azonosítási
rendszerbe. Megjegyezzük, hogy ez alatt megtörténik a döntéshozatal is a zárásról, illetve a
zárások helyéről (mely tolózárak), valamint a zárást végző csapatról. Ezután 15 perces
kiérkezési időt vesz figyelembe [16]. Általában a kiérkezés rövidebb idő alatt megtörténik,
hiszen az erre kijelölt munkatársak nagy valószínűséggel a kijelölt záró szerelvények közvetlen
közelében tartózkodnak, és néhány percen belül a helyszínre érkeznek. Azonban elképzelhető,
hogy ez nem áll fent, és ebben az esetben a diszpécser irodától, vagy más távolabbi pontból kell
megközelíteni, elővigyázatosságból gyalogosan, vagy biciklivel a záró szerelvényt. A megtett
távolság elérheti az 1000 métert is. Ekkora út felnőtt számára szaladva 7 perc alatt teljesíthető,
így a kiérkezésre szélső értékben 10 percet veszünk figyelembe. Végül további átlagosan 7 perc
áll rendelkezésre [16] szerint a zárás végrehajtására. Az elzárás tényleges időtartama kb. 1 perc
(próba zárások alapján), amely alapján 3 perces maximális zárási időt feltételezünk. Mindent
egybevetve tehát a baleset bekövetkeztétől a kiszakaszolás végrehajtásáig a teljes időszükséglet
1 + 7 + 10 + 3 = 20 perc. Ebből következően ebben az esetben (sikeres kiszakaszolás) a gáz
kiszabadulása 20 perces időtartam alatt vehető figyelembe. Megjegyezzük, hogy [16] a kézi
zárású rendszereket alternatívaként nem kezeli, mert azokra 30 perces zárási időt feltételez, ami
éppen megegyezik a korlátlan kiszabadulás során figyelembe vehető kiszabadulási idővel (lásd
következő bekezdés). Ebben az esetben azonban értelmes a szétválasztás, mert a zárás
mechanizmusának átgondolásával korlátozhatóvá vált a záródási idő.
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model, pp. 4.2) alapján határozzuk meg. A kiszabadulás modellezése során függetlenül attól,
hogy a rendelkezésre álló anyagmennyiség teljes leürülésének időtartam mennyi, csak az első
30 percet kell a leürülés során figyelembe venni. Ezt alkalmazva a sikertelen
kiszakaszoláshoz tartozó forgatókönyv szerint 30 perces maximális leürülési idő tartozik.
Fontos megjegyezni, hogy a zárás „primer” sikertelensége esetén az egész sérült csőrendszert
a gáz szolgáltatója (kohó) szintén többféle eszközzel (tolózáras kizárás, fáklyázás, végső
esetben az exhausztor leállítása) ki tudja szakaszolni és így a maximális leürülési időt ez is
erősen korlátozza.
A gázvezeték súlyos sérülését követően, amennyiben a kiáramló gáz rövid időn belül
meggyullad fáklyatűz alakul ki. Ennek valószínűsége függ az áramlási sebességtől és a gáz
reakció képességétől (a kohógázt alacsony reakcióképességű gáznak tekintjük).
Törés esetén a gáz a vezeték teljes keresztmetszetén átlagosan 6 méter magasságban kiáramlik,
így a kiáramlás sebessége 160.000 m3/h, amely 1,3 kg/m3-es átlagos sűrűséggel számolva
~57,8 kg/s. Az AMINAL 2009 útmutató [5] alapján a közvetlen gyújtási valószínűség tehát
PD=0,04, a késleltetett gyújtásé PL=0,04, a robbanásé PE=0,3.
A fáklyatűz (jettűz) esemény kialakulásának frekvenciája törés esetére f = fT∙PD = 1∙10-7∙0,04
= 4∙10-9/m/év. Ez egy 250 méteres csőszakaszra sikeres zárás esetén (E.1.1.JET): 250 ∙ 0,99 ∙
4∙10-9 = 9,9∙10-7 1/év; sikertelen zárás esetén (E.1.2.JET): 250 ∙ 0,01 ∙ 4∙10-9 = 1∙10-8 1/év.
Amennyiben a kiáramló gáz nem gyullad meg azonnal, a levegővel elkeveredik és robbanás
következhet be.
A VCE esemény kialakulásának frekvenciája f = fT∙(1-PD) ∙ PL ∙ PE = 1∙10-7 ∙ 0,96 ∙ 0,04 ∙ 0,3=
1,152∙10-9/m/év. Ez egy 250 méteres csőszakaszra sikeres zárás esetén (E.1.1.VCE): 250 ∙ 0,99
∙ 1,152∙10-9 = 2,85∙10-7 1/év; sikertelen zárás esetén (E.1.2.VCE): 250 ∙ 0,01 ∙ 1,152∙10-9 =
2,88∙10-9 1/év.
Ha a kiáramló gáz nem gyullad be, akkor a kohógázban lévő toxikus szénmonoxid mérgező
hatásával kell számolnunk. Az esemény kialakulásának frekvenciája f = fT∙(1-PD) ∙ (1PL)=1∙10-7∙0,96∙0,96= 9,216∙10-8/m/év. Ez egy 250 méteres csőszakaszra sikeres zárás esetén
(E.1.1.TOX): 250 ∙ 0,99 ∙ 9,216∙10-8 = 2,28∙10-5 1/év; sikertelen zárás esetén (E.1.2.TOX): 250
∙ 0,01 ∙ 9,216∙10-8 = 2,30∙10-871/év.
A leürülő kohógáz mennyisége maximális, 160.000 m3/óra gázbetáplálás, valamint a 20, illetve
30 perces kiömlési idővel került meghatározásra. A térfogatból tömegre történő átszámításkor
az egyes komponenseket egymástól függetlenül jelenlévőnek vettük.
Az egyes komponensek maximálisan előfordulható folytonos kiáramlási adatait az alábbi
táblázatban foglaljuk össze.

Komponens

Hidrogén (H2)

Maximális
mennyiség

Sűrűség
[kg/m3]

Kikerülő
össztömeg 30
perc alatt
[kg]

Kikerülő
össztömeg 20
perc alatt
[kg]

Áramlási
sebesség
[kg/s]

4,5 tf%

0,08989

323,6

215,7

0,1798
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Komponens

Maximális
mennyiség

Sűrűség
[kg/m3]

Kikerülő
össztömeg 30
perc alatt
[kg]

Kikerülő
össztömeg 20
perc alatt
[kg]

Áramlási
sebesség
[kg/s]

Szénmonoxid (CO)
Kohógáz

24 tf%
100,0 tf%

1,25
1,3

24000,0
104000,0

16000,0
69333,3

13,33
57,78

2.6.4.1.1.

E.1. / JET esemény hatásának értékelése

A fáklyatűz vizsgálatát a Chamberlain módszer Effects-be implementált változatával (version:
(1899.12.30., Chamberlain, G.A., Development in design methods for predicting thermal
radiation from flares~Chem. Eng. Res. Des. Vol.65 July 1987 page 299 – 309) elvégeztük, ahol
a kohógáz égéshőjét 3330 kJ/m3-nek vettük. A legkedvezőtlenebb légállapot (5 m/s-os
szélsebesség) és katasztrofális törés esetén kialakuló hőteljesítmény hatása elhanyagolható, sem
halálozási, sem sérülési határ nem alakul ki, és belső dominóhatással sem kell számolni. Ezek
alapján a fáklyatűz eseményeket a további vizsgálatokban figyelmen kívül hagyhatjuk.

2.6.4.1.2.

E.1. / VCE esemény hatásának értékelése

Az Effects programmal kiszámítottuk a kiszabaduló kohógáz terjedésekor kialakuló
robbanóképes felhő nagyságát különböző légállapotokra. A felhő felrobbanásakor észlelhető
hatásövezeteket a Multi Energy modell használatával modelleztük [6]. Az egyes légkörállapotra
végzett a számítások alapján az egyes hatásövezetekhez tartozó távolságokat – melyek
azonosak 20 és 30 perces kiáramlás esetén - az alábbi táblázatban összegezzük:

Esemény
azonosítása

E.1. / VCE

Légkörállapot

1 – A5
2 – D3
3 – D1
4 – E1
5 – F1

Felhő tömegközéppont
távolsága a
kibocsátástól

1%-os
halálozási
határ
130 kPa

1%-os
sérülési
határ
22,4 kPa

Dominóövezet
20,7 kPa

SKET elf.
kritérium
10 kPa

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

-

0,5+5,1
2,3+9,9
10,2+22,9
16,6+26,7
30,6+32,5

0,5+5,4
2,3+10,4
10,2+24,1
16,6+28,1
30,6+34,2

0,5+9,3
2,3+18,0
10,2+41,5
16,6+48,5
30,6+59,0

0,5
2,3
10,2
16,6
30,6

Az eredményekből hátható, hogy az E.1. / VCE eseménynek sem az 1%-os halálozási, sem
a sérülési hatásövezete nem éri el a telephely határát, így az egyéni és társadalmi
kockázatok számítása során figyelmen kívül hagyható.
Az adatok alapján látható, hogy az esemény következtében kialakuló 10 kPa túlnyomás értéke,
amely alatt a Rendelet alapján veszélyeztetéssel nem kell számolni, ~59 m-ig terjed, tehát nem
érint lakóterületet, sem tömegtartózkodásra alkalmas létesítményt.

2.6.4.1.3.

E.1. / TOX esemény hatásának értékelése

A kiszabaduló kohógáz legfeljebb 24 tf%-a a szénmonoxid, amely erősen mérgező gáz. A TNO
Effects szoftverrel kiszámítottuk a csővezeték törése során kijutó szénmonoxid
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valamennyi légállapotra az alábbi táblázat mutatja be:

Esemény azonosító

E.1.1. / TOX / CO

E.1.2. / TOX / CO

Légkörállapot
1 - A5
2 – D3
3 – D1
4 – E1
5 – F1
1 - A5
2 – D3
3 – D1
4 – E1
5 – F1

1%-os halálozási
határ
[m]
84,2
472,9
901,3
1436,9
2715,0
94,9
601,7
1111,6
1767,0
3328,8

1%-os sérülési
határ
[m]
515,35
3000,0
4860,0
7395,0
2715,0
648,5
3675,0
5790,0
8865,0
5466,3

12. ábra: Kohógáz csőhálózat sérülése, E.1.2. / TOX esemény

Az eredményekből hátható, hogy az E.1. / TOX eseménynek az 1%-os halálozási, és az
1%-os sérülési hatásövezete bizonyos légköri állapotok esetén átlépi a telephely határát illetve lakóterületeket is érint -, így az eseményt az egyéni és társadalmi kockázatok
számítása során figyelembe kell venni.
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A Cseppfolyós oxigén tartály mennyiségi kockázatértékelése (E.2.
eseménycsoport)
A telephelyen egy 48 m3-es oxigén tartály, valamint a hozzá tartozó elpárologtatók kerítéssel
körbehatárolt területen helyezkedik el, a kerítésre figyelmeztető tábla van elhelyezve. A kaput
a töltés és az ellenőrzés kivételével zárva tartják.
Az oxigén közönséges körülmények között színtelen, szagtalan, nagy reakcióképességű, égést
tápláló, oxidáló gáz. Nem éghető és nem mérgező, viszont éghető anyagok jelenlétében tűz- és
robbanásveszélyes, mivel az égést táplálja, intenzívebbé, sőt robbanásveszélyessé teszi azt.
Több cseppfolyós oxigénnel (LOX) kapcsolatos balesetet rögzítettek az EIGA (European
Industrial Gases Association) adatbázisban. A legtöbb esetben, amikor nagy mennyiségű
cseppfolyós oxigén kiáramlás történt, nem sérült meg senki. Előfordult azonban, hogyha
gyújtóforrás, vagy üzemanyag volt a kiáramlás közvetlen közelében, hogy az ott tartózkodók
égési sérülést szenvedtek, két eset pedig halálos kimenetelű volt, amikor meggyulladt a ruhájuk,
illetve a jármű, amelyben tartózkodtak. [17]
Az egyik fő baleseti veszély nagymértékű kiömlés következtében az oxigén feldúsulása a
légkörben.
A tartály műszaki adatai:
Típusa:
T36S480
Űrtartalom (névleges):
48000 l
Átmérő:
3000 mm
Magasság:
11510 mm
Töltöttség:
95%
Töltet megnevezése:
cseppfolyós oxigén
Töltet halmazállapota:
folyadék/gőz
Tervezési nyomás:
37,0 bar
Engedélyezési nyomás:
36,0 bar
Üzemi nyomás:
30,0 bar
Tervezési hőmérséklet:
-196 C
Üzemi hőmérséklet:
90,2 K (-183 C)
Biztonsági szelep: 2 db van beépítve, ezek egymás tartalékai. A szeleprugó terhelésű
biztonsági szelep, amely a szabadba vezeti a képződött felesleges gázmennyiséget.
A tartály sérülése során az anyagkiszabadulást a TNO Effects program segítségével
modelleztük. A 48 m3-es tartály katasztrofális sérülése során kikerülő >50 tonna oxigén ~94%a folyadék és ~6%-a gáz halmazállapotú, és -183 °C hőmérsékletű, ezért a környék eljegesedik,
a környező területet ködszerű, fehér pára borítja be. A gőzfelhő sugara ~7 méter, ezen a
területen belül fagyásveszély van. A folyadék halmazállapotú oxigénből kialakul egy tócsa,
amely párolog.
Az oxigén önmagában nem éghető, a megnövekedett oxigénkoncentráció csak abban az esetben
jelent veszélyt, ha szerves, éghető anyag (pl. oldószer, üzemanyag) és gyújtóforrás (pl. égő
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lehetnek jelen.
További baleseti veszélyforrást jelenthet a tartályban megnövekedett nyomás hatására
bekövetkező robbanás. A tartály belsejében az oxigén 30 bar nyomáson van, a tartály maximális
engedélyezési nyomása 36 bar. Előfordulhat, hogy valamilyen okból megnő a nyomás (pl. külső
hőhatás), ami robbanáshoz, a tartály felhasadásához vezethet (E.2. / EXPL). Ezt az eseményt a
továbbiakban részletesen megvizsgáljuk.

2.6.4.2.1.

E.2. / EXPL hatásának értékelése

A tartály robbanásának legnagyobb hatásövezeteit a TNT modell szerint határoztuk meg a TNO
Effects program segítségével (TNT ekvivalens faktor: 0,05). Az alábbi táblázatban ismertetjük
az eredményeinket.

Esemény
azonosító

E.2. / EXPL

Kikerülő
anyag
Oxigén

Robbanásban
részt vevő
mennyiség

1%-os
halálozási
határ
130 kPa

1%-os
sérülési
határ
22,4 kPa

Dominóövezet
20,7 kPa

SKET elf.
kritérium
10 kPa

[m3]

[kg]

[m]

[m]

[m]

[m]

48

51700

39,6

108,7

114,2

189,1

Az oxigén tartálytól a telekhatár legközelebbi pontja ~500 méterre helyezkedik el.

13. ábra: Cseppfolyós oxigén tartály robbanás
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telekhatáron kívül a halálozás, valamint a sérülés valószínűsége minden következményre
kisebb mint 1%, tehát a társadalmi és az egyéni kockázatok számítása során nem kell
figyelembe venni.
Az esemény dominóövezete más veszélyes létesítményrészt nem érint.

Fémbevonó és fémfeldolgozómű mennyiségi kockázatértékelése
(E.3. eseménycsoport)
A fémbevonó és feldolgozómű területe a IX. kapunál, az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyének
délnyugati részén található.
A csarnok épülete mellett található egy hidrogén palack tároló, ahol a gázpalackok robbanása
okozhat súlyos balesetet (E.3. / EXPL).

2.6.4.3.1.

Hidrogén palackok robbanása (E.3. / EXPL esemény)

A forgatókönyv leírása: A Fémbevonó és fémfeldolgozómű területén az üzemcsarnok épülete
mellett lévő épületen kívüli konténer tárolóban 48 db palack került elhelyezésre. A 48 db palack
4 db 12 palackos egységekben található. Egy palack robbanásának hatására a többi palack is
megsérül és gyakorlatilag valamennyi palack robbanását magába foglaló baleseti esemény
alakul ki. Konzervatív megközelítésként a tárolóban bekövetkezhető balesetek hatáselemzését
ennek a csúcseseménynek a vizsgálatával fedjük le.
Az acélpalackok mindegyikét 40 liter névleges térfogatúnak tételezzük fel, a számítások során
200 bar töltetnyomással számolunk.
Az AMINAL 2009 útmutató [4] szerint a 150 liternél nem nagyobb térfogatú palackok
katasztrofális sérülésének generikus rátája f1=1,1∙10-6 / palack év. 48 db palack esetében ez az
érték f = 48∙1,1∙10-6 = 5,28∙10-5 / év.
Az esemény káros hatásaként a kialakuló túlnyomás zónák határait határozzuk meg.
A robbanás epicentrumában kialakuló gázfelhő teljes energiájából számolható legnagyobb
hatásövezeteket a TNT modell szerint határoztuk meg a TNO Effects program segítségével.
Bár a gázpalackok egyszerre csak akkor robbanhatnak fel, ha egyidejűleg tűzbe kerülnek,
konzervatív feltételezéssel élve 25 kg hidrogén gáz robbanását tételeztük fel (TNT ekvivalens
faktor: 0,15).

Esemény
azonosító

E.3. / EXPL

Kikerülő
anyag
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14. ábra: Hidrogén palackok robbanása

Az eredmények alapján látható, hogy a robbanás következtében kialakuló túlnyomás a
telephelyen kívül 1%-os valószínűségű halálozást vagy sérülést nem okoz, így az egyéni és
társadalmi kockázatok számítása során nem szükséges figyelembe venni.
Az esemény dominóövezetébe más veszélyes létesítményrész nem esik bele.

Öntöde épületének mennyiségi kockázatértékelése
(E.4. eseménycsoport)
Az öntöde zárt épületében jelen lehet tűzveszélyes anyag (Velvacoat szuszpenziópaszta),
valamint mérgező (akut toxikus) anyag is (Askuran EP 3992). Az előbbi kikerülése esetén tócsa
kialakulásával, majd meggyulladása során tócsatűz hőhatásával kell számolnuk (E.4. / FIRE).
Az Askuran kikerülése során pedig mérgező felhő kialakulásával és terjedésével az épületen
belül (E.4. / TOX).

2.6.4.4.1.

E.4. / FIRE esemény hatásának értékelése

A forgatókönyv leírása: A kb. 1,7 tonna Velvacoat szuszpenziópaszta tárolása az Öntöde
épületében 1 m3-es fém tárolóedényekben történik. Veszélyhelyzet kialakulásához vezet a
tárolóedény sérülése. A kiáramló folyadék tócsát képez, amely meggyulladása esetén tócsatűz
hőhatásával számolhatunk.
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SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT A kialakuló tűz, amennyiben minden oldalról zárt és fedett, nem bocsát ki nagy hőmennyiséget
a környezetébe. Általában a zárt térben található anyagok égéséhez szükséges levegő több
nagyságrenddel nagyobb, mint a zárt raktárban rendelkezésre álló levegő mennyisége. Zárt
épületben bekövetkezett tűz esetén, annak hőhatása jellemzően nem terjed az üzemen kívül.
Az öntöde épülete szintén zárt, azért az ott jelen lévő tűzveszélyes anyag kikerülése és
meggyulladása esetén sem kell a telephelyen túl terjedő veszélyeztetéssel számolnunk, ennek
ellenére ezen tűz esemény hőhatását biztonsági okokból bemutatjuk.
A készítmény főbb összetevői alkoholok: izopropil-alkohol, 1-metoxi-2-propanol, etanol. A
modellezés során konzervatívan a magasabb égéshőjű izopropanollal számoltunk.
A TNO Effects szoftverrel végzett tócsatűz modellezése során kapott hatásövezeteket a
legkedvezőtlenebb légállapotra (3 m/s-os szélsebesség) az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a
számítások részleteit az 5. melléklet-ben adjuk meg.
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Az egyes hőterhelés-tartományokhoz tartozó hatásövezeteket a legkedvezőtlenebb légállapotra
az alábbi ábra mutatja be.

15. ábra: Öntöde épületében keletkező tűz esemény
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- NYILVÁNOS VÁLTOZAT Az eredmények alapján megállapítható, hogy Velvacoat tartalmú IBC-k sérülése esetén
bekövetkező tócsatűz hőhatása a telephelyen kívül sem 1%-os halálozást vagy sérülést sem
okoz, így a társadalmi és egyéni kockázatok számítása során figyelmen kívül hagyható.
Az esemény dominóövezete más veszélyes létesítményrészt nem érint, csak az
üzemcsarnokon belül okozhat további tűz általi veszélyeztetést.

2.6.4.4.2.

E.4. / TOX esemény hatásának értékelése

A forgatókönyv leírása: A kb. 6 tonna ASKURAN EP 3992 az Öntödében 1 m3-es IBC
tárolóedényekben van jelen. Veszélyhelyzet kialakulásához vezet az IBC sérülése mérgező
folyadékok kiszabadulása. A kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával
lehet számolni az épületen belül.
Konzervatívan azonban nem vettük figyelembe, hogy épületen belüli kikerülés történik, és úgy
tekintettük, mintha szabad téren korlátlan tócsa kialakulása és párolgása következne be.
Az ASKURAN EP 3992 készítmény fő összetevője (70–90%) a furfuril-alkohol, melynek akut
toxicitása belégzés esetén LC50= 0,82 mg/l (patkány, 4h).
A furfuril-alkoholra vonatkozó Probit függvény „a” együtthatóját az LC50 (inhalációs, patkány)
= 0,82 mg/l/4h toxicitási adatból kiszámolva kaptuk, n értékre 2-t megadva. Ezek alapján a
következő probit értékekkel számoltunk:
a= 12,41 s∙kg/m3
b=1
n=2
Az 1%-os halálozási kockázathoz tartozó koncentráció 30 perces kitettség esetén
180,86 mg/m3, míg a sérülésre vonatkozó koncentráció 40,23 mg/m3.
A TNO Effects szoftverrel végzett modellezés eredményeként azt kaptuk, hogy egyetlen
légállapotnál sem alakul ki sem 1%-os halálozási, sem 1%-os sérülési övezet, így az
eseménnyel a továbbiakban nem kell foglalkoznunk.

Központi raktárban azonosítható baleseti események
(E.5. eseménycsoport)
A központi raktár udvarán található a veszélyes anyag tároló, melynek rendeltetése a vállalat
működéséhez szükséges veszélyes kategóriába sorolt anyagok átmeneti tárolása gyári
kiszerelésben a felhasználási helyre való szállításig.
A szabadtéri tároló egy 8,0 x 13,0 méteres (104 m2 felületű) fedett terület, amely teljes
egészében beton térburkolattal rendelkezik. Az aljzat úgy lett kialakítva, hogy tálcát képez, így
az esetlegesen kikerülő folyadék a térburkolat alatt elhelyezett 6 m3-es kármentőbe jut.
A tárolóban előfordulhat tűzveszélyes és mérgező anyag jelenléte is egyaránt.
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- NYILVÁNOS VÁLTOZAT Tűzveszélyes anyagokat tartalmazó IBC tárolóedények sérülése és anyag kikerülés esetén,
tócsaképződéssel, valamint annak gyulladásakor tócsatűz hatásával kell számolnunk (E.5. /
FIRE).
Mérgező anyag kikerülése és párolgása esetén mérgező felhő kialakulása és terjedése jelent
veszélyt (E.5. / TOX).

2.6.4.5.1.

E.5. / FIRE esemény hatásának értékelése

A központi raktárban tárolt anyagok közül tűzveszélyes tulajdonságú a Velvacoat
szuszpenziópaszta, melynek maximális mennyisége ~1,7 tonna.
A forgatókönyv leírása: A kb. 1,7 tonna Velvacoat szuszpenziópaszta tárolása a központi anyag
raktár udvarán, IBC tárolóedényekben történik. Veszélyhelyzet kialakulásához vezet a
tárolóedény sérülése. A kiáramló folyadék egy maximum 104 m2 felületű tócsát képez, amely
meggyulladása esetén tócsatűz hőhatásával számolhatunk.
A készítmény főbb összetevői alkoholok: izopropil-alkohol, 1-metoxi-2-propanol, etanol. A
modellezés során konzervatívan a magasabb égéshőjű izopropanollal számoltunk.
Mivel az IBC sérülése a Központi anyagraktár szabadtéri tárolóterületén történik, így
szabadtéren kialakuló tócsával és tócsatűz kialakulásával számolhatunk.
A TNO Effects szoftverrel végzett tócsatűz modellezése során kapott hatásövezeteket a
legkedvezőtlenebb légállapotra (3 m/s-os szélsebesség) az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a
számítások részleteit az 5. melléklet-ben adjuk meg.
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A Központi veszélyes anyag tároló az ISD DUNAFERR Zrt. belső területén helyezkedik el,
távol az üzemhatártól (~450 méter).
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16. ábra: Központi raktárban keletkező tócsatűz hatása

Az eredmények alapján megállapítható, hogy Velvacoat tartalmú IBC-k sérülése esetén
bekövetkező tócsatűz hőhatása a telephelyen kívül sem 1%-os halálozást, sem 1%-os
sérülést sem okoz, így a társadalmi és egyéni kockázatok számítása során figyelmen kívül
hagyható.
Az E.5. / FIRE esemény dominóövezetébe más veszélyes létesítményrész nem esik bele.

2.6.4.5.2.

E.5. / TOX esemény hatásának értékelése

A mérgező tulajdonságú ASKURAN EP 3992 készítmény jellemzően az Öntödében van jelen.
A Központi anyagraktárba akkor kerül tárolásra, ha nagyobb mennyiségben történik az anyag
rendelése.
A forgatókönyv leírása: Veszélyhelyzet kialakulásához vezet a kb. 6 tonna ASKURAN EP
3992 a központi anyagraktárban kerül tárolásra 1 m3-es IBC tárolóedényeinek sérülése, és a
mérgező folyadék kiszabadulása. A kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő
kialakulásával lehet számolni az épületen kívül.
A készítmény fő összetevője (70-90%) a furfuril-alkohol, melynek akut toxicitása belégzés
esetén LC50=0,82 mg/l (patkány, 4h). A furfuril-alkoholra vonatkozó Probit függvény
együtthatóit és az 1%-os halálozáshoz és sérüléshez tartozó koncentráció értékeket az E.5. /
TOX eseménynél tárgyaltuk részletesen.
A TNO Effects szoftverrel végzett modellezés eredményeként azt kaptuk, hogy egyetlen
légállapotnál sem alakul ki 1%-os halálozási, sem 1%-os sérülési övezet, így az eseménnyel
a továbbiakban nem kell foglalkoznunk.
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- NYILVÁNOS VÁLTOZAT A Központi raktárban fedett helyen, kármentővel ellátott területen történik az anyag tárolása.
Az IBC sérülése esetén kiterjedt tócsa kialakulásával, nagy párolgási felülettel nem
számolhatunk. A Központi veszélyes anyag tároló az ISD DUNAFERR Zrt. belső területén
helyezkedik el távol a telephely határától. A tócsa párolgásából származó mérgező felhő
telephelyen túlterjedő, illetve lakosságot érintő hatásával nem kell számolnunk.

Hideghengermű épületében azonosítható baleseti események (E.6.
eseménycsoport)
A Hideghengermű épületében használják fel a tűzveszélyes tulajdonságú Qwerl N 219
dresszírozó folyadékot, amely 1 m3-es IBC tárolóedényekben van tárolva. Veszélyes helyzet
kialakulásához vezet az IBC sérülése, a kiömlő folyadék tócsát alkot az épület padlóján, mely
meggyulladása esetén tócsatűzzel számolhatunk. (E.6. / FIRE)

2.6.4.6.1.

E.6. / FIRE esemény hatásának értékelése

A forgatókönyv leírása: A kb. 2 tonna Qwerl N 219 dresszírozó folyadék kikerülése a
Hideghengermű épületében. A kiáramló folyadék tócsát képez, melynek meggyulladása esetén
tócsatűz alakul ki.
A kialakuló tűz, amennyiben minden oldalról zárt és fedett, nem bocsát ki nagy hőmennyiséget
a környezetébe. Általában a zárt térben található anyagok égéséhez szükséges levegő több
nagyságrenddel nagyobb, mint a zárt raktárban rendelkezésre álló levegő mennyisége. Zárt
épületben bekövetkezett tűz esetén, annak hőhatása jellemzően nem terjed az üzemen kívül.
A hideghengermű épülete szintén zárt, és a telephelyen belüli elhelyezkedése is olyan, hogy az
ott jelen lévő tűzveszélyes anyag kikerülése és meggyulladása esetén sem kell a telephelyen túl
terjedő veszélyeztetéssel számolnunk (telekhatártól mért legkisebb távolság ~300 m). Ennek
ellenére ezen tűz esemény hőhatását biztonsági okokból bemutatjuk.
A folyadék alkotói többek között alkoholok, illetve kerozin. A modellezést konzervatívan a
kedvezőtlenebb hatásövezeteket eredményező kerozinnal végeztük el.
A TNO Effects szoftverrel végzett tócsatűz modellezése során kapott hatásövezeteket a
legkedvezőtlenebb légállapotra (3 m/s-os szélsebesség) az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a
számítások részleteit az 5. melléklet-ben adjuk meg.
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Az egyes hőterhelés-tartományokhoz tartozó hatásövezeteket a legkedvezőtlenebb légállapotra
az alábbi ábra mutatja be.
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17. ábra: Hideghengermű épületben kikerülő Qwerl N 219 dresszírozó folyadék meggyulladása

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a Qwerl N 219 dresszírozó folyadék tartalmú
IBC-k sérülése esetén bekövetkező tócsatűz hőhatása a telephelyen kívül sem 1%-os
halálozást vagy sérülést sem okoz, így a társadalmi és egyéni kockázatok számítása során
figyelmen kívül hagyható.
Az esemény dominóhatása más veszélyes létesítményrészt nem érint.

Üzemanyag töltő kútnál azonosítható baleseti események (E.7.
eseménycsoport)
Forgatókönyv leírása: A zárt konténerben lévő 2 db 30 m3-es tartály valamelyikének
katasztrofális vagy súlyos sérülése következtében a teljes tartalom azonnali vagy rövid időn
belüli kiömlése a kármentőbe.
Ha a tartály olyan súlyos sérülést szenved, hogy a tartalma azonnal, vagy nagyon rövid idő
(10 perc) alatt teljességgel leürül, illetve nagyméretű sérülés esetén a tócsaképződés feltétele
fennáll. A 2,438 m x 12,191 m alapterületű konténerbe folyt anyag szétterül és maximálisan
~30 m2 felületű tócsa keletkezik. Amennyiben a kiömlést követően meggyullad a kiömlött
folyadék, tócsatűz alakul ki (E.7. / FIRE) és a tartály tűzbe kerül.
Az AMINAL 2009 útmutató [4] megadja tartály LOC forráseseményekre az egyes gyújtási
módokra (PD, PU) és a robbanás valószínűségére (PE) vonatkozó generikus valószínűségeket
nagy és kis reaktivitású gázok, valamint különböző folyadékcsoportok esetére. A gázolaj a
G2 kategóriába esik (G2: az anyag lobbanáspontja (>56°C) alatt és 35 oC-nál nem nagyobb
hőmérsékleten van), azaz a közvetlen gyújtáshoz rendelt generikus valószínűség: PD =0,02.
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továbbiakban nem számolunk. A G2 kategóriájú anyagokhoz az irodalom sem rendel
PU (gyújtási mód: más gyújtóforrás miatt közvetve – PU) és PE (robbanás valószínűsége)
valószínűségeket.

2.6.4.7.1.

E.7. / FIRE esemény hatásának értékelése

A számításokat gázolajra a TNO Effects programmal végeztük el, a leggyorsabb kiürüléssel
járó katasztrofális tartálysérülésre, Pool fire modellt felhasználva. Átlagos talaj felületi
érdességet feltételezve a tócsa rögtön kialakul, amely meggyulladva intenzív hőhatást fejti ki a
környezetre. A tűzben másodpercenként ~1,5 kg anyag ég el, így a tócsatűz ~4,6 óráig marad
fenn.
A különböző fokú égési sérülésekhez tartozó, a 3 m/s-os szélsebességnél kialakuló
határtávolságokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a számítások részleteit az
5. melléklet-ben adjuk meg.

Esemény
azonosító

E.7. / FIRE

Kikerülő
anyag
gázolaj

Kikerülő
mennyiség

Dominóövezet
12,5
kW/m2

1%-os
halálozási
határ
9,8 kW/m2

1%-os
sérülési
határ
4,1 kW/m2

SKET elf.
kritérium
8 kW/m2

[kg]

[m]

[m]

[m]

[m]

25500

11,8

12,5

16,3

12,9

Az eseményhez tartozó hatásövezeteket az alábbi ábra mutatja be.

18. ábra: A gázolaj tartály katasztrofális sérülése során kialakuló tócsatűz hőhatása 3 m/s-os
szélsebesség esetén
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Az adatokból látható, hogy a tartály súlyos sérülése következtében kialakuló tócsatűz a közös
iparterületen kívül 1%-os valószínűségű halálozást sem sérülést nem okoz. A
dominóövezet határa (11,8 m) nem érint más veszélyes létesítményrészt.

2.6.5. Dominóhatások értékelése
Belső dominóhatások
Az üzem veszélyes létesítményeinél azonosított súlyos baleseti események dominóhatásait
megvizsgáltuk, de nem találtunk olyan eseményt, amely hatással lenne más veszélyes
létesítményre, és ezzel ott további súlyos balesetet válthatna ki.
A kohógáz csővezeték esetében az iteráció során feltételeztük, hogy amennyiben egy
csőszakaszon súlyos sérülés következett be, úgy a vezeték más szakaszán másik ilyen esemény
már dominóhatással sem váltható ki. Magyarán kizártuk azt a forgatókönyvet, hogy valamely
vezeték egy pontján megsérülve a két vezeték egymást iniciálva teljes hosszán végigrobbanjon.
Ez nyilvánvalóan nem is következhet be. Így a két csőszakaszon egyszerre összesen legfeljebb
két (csőszakaszonként legfeljebb egy) robbanás következhet be a levezetett
forgatókönyvekben.

Külső dominóhatások
Az üzem környezetében az alábbi olyan külső primer eseményeket azonosítottuk, amelyek az
üzem egyik létesítményrészét inicializálhatja. Ezek mindegyike az ISD POWER Kft.
kezelésében lévő kamragáz csőhálózat bizonyos szakaszának sérüléséből adódó
gázkiszabaduláshoz és annak berobbanásához köthető, amely események dominóhatás övezete
eléri az ISD DUNAFERR Zrt. kezelésében álló kohógáz csővezeték szakaszt.
Primer eseménysor azonosítása

Dominóövezet

Lehetséges dominóhatások

[m]

ISD POWER Kft. H.1.1.VCE

101,2

ISD POWER Kft. H.1.2.VCE

101,2

E.1.1. / TOX
E.1.2. / TOX
E.1.1. / TOX
E.1.2. / TOX

Az előzőek alapján az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes alapeseményeket közvetlenül
mely más (alap) események inicializálhatják:
Alapesemény, mint következmény
E.1.1. / TOX
E.1.2. / TOX
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Végesemény

Kiváltó esemény

E.1.1. / TOX
 H.1.VCE (6 csőhálózati ponton)
fö
Összesen E.1.1.TOX = fö * (1-PD) * (1-PU)
E.1.2. / TOX
 H.1.VCE (6 csőhálózati ponton)
fö
Összesen E.1.2.TOX = fö * (1-PD) * (1-PU)

Bekövetkezési gyakoriság
[1/év]
2,48∙10-5
+2,88∙10-7
2,50∙10-5
2,31∙10-5
2,50∙10-7
+2,88∙10-7
5,38∙10-7
4,96∙10-7

2.6.6. A súlyos balesetek kockázatainak értékelése
A 2.6.4 pontban bemutatásra kerültek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti
események lehetséges következményei.
A következőkben rátérünk az üzem által okozott kockázatok értékelésére. Elsődleges célunk az
egyéni és a társadalmi kockázatok azonosítása, és a jogszabályi kritériumoknak megfelelő
értékelése.
A veszélyeztetett területen élő lakosság veszélyeztetettségének megítélése elsősorban az egyéni
kockázat mértékén alapul. A hatályos jogszabály szerint az elfogadhatóság feltétele:
a) Elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterület olyan övezetben
fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő
halálozás egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket.
b) Feltételekkel elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a
halálozás egyéni kockázata 10-6 esemény/év és 10-5 esemény/év között van. Ekkor a
hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység
kockázatának ésszerűen kivitelezhető mértékű csökkentésére, és olyan, a súlyos
balesetek megelőzését és következményei csökkentését szolgáló biztonsági
intézkedések feltételeinek biztosítására, amelyek a kockázat szintjét csökkentik.
c) Nem elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, ha a lakóterületen a halálozás
egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket. Ha a kockázat a
településrendezési intézkedéssel nem csökkenthető, a hatóság kötelezi az üzemeltetőt
a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére.
A társadalmi kockázat kiszámításakor nemcsak a veszélyeztetett területen élő lakosságot,
hanem az ott jelentős számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen,

A táblázatban csak azon végeseményeket tüntettük fel, melyeket az egyéni és társadalmi kockázatok
számításánál figyelembe kell venni.
12
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Minél több embert érint a halálos hatás, a társadalmi kockázat annál kevésbé elfogadható. Így
az egyéni kockázati szintek állandó értékeivel ellentétben, a társadalmi kockázati szintet csak a
halálos áldozatok várható számának függvényeként lehet meghatározni, melyet az ún. F-N
görbe szemléltet. Az F-N görbe x-tengelye a halálozások számának logaritmusát (log(N)) jelöli,
ahol a legkisebb megjelenített érték N=1. Az F-N görbe y-tengelye az N, vagy annál több ember
halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti.
A társadalmi kockázat:
a) Feltétel nélkül elfogadható, ha F < (10-5x N-2) 1/év, ahol N ≥ 1.
b) Feltétellel fogadható el, ha minden F < (10-3xN-2) 1/év, és F ≥ (10-5xN-2) 1/év
tartomány közé esik, ahol N ≥ 1. Ebben az esetben a tevékenység kockázatának
csökkentése érdekében a hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy gondoskodjon olyan
üzemen belüli megelőző biztonsági intézkedésekről (riasztás, egyéni védelem,
elzárkózás stb.), amelyek a kockázat szintjét csökkentik.
c) Nem elfogadható szintű a veszélyeztetettség, ha F ≥ (10-3xN-2) 1/év, ahol N ≥ 1.
Ebben az esetben, ha a kockázat más eszközökkel nem csökkenthető, a hatóság
kötelezi az üzemeltetőt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére.
Az egyéni és a társadalmi kockázat mértékétől függően az üzem tevékenysége a fentiek alapján
kerül értékelésre. Az egyénik kockázatok a 2.6.6.1 a társadalmi kockázat a 2.6.6.2. pontban
kerülnek bemutatásra.

Az egyéni kockázatok értékelése
Azok az eseménysorok, amelynek halálozási hatásövezete átlépi a telekhatárt, valamint
bekövetkezési valószínűsége meghaladja a 10-8 [1/év] gyakoriságot, adják az üzem egyéni
kockázati értékét.
A 2.6.4. fejezetben bemutattuk, hogy az üzemben az E.1.–E.7. eseménycsoportokból mely
események következményeképpen következhetnek be balesetek 10-8 [1/év] gyakoriságnál
gyakrabban, amelyeknek telekhatáron kívüli hatása az egyéni és társadalmi kockázatok
meghatározása során nem hagyható figyelmen kívül.
Az előzőek alapján az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi telephelyén a figyelembe veendő
események és a hozzájuk tartozó bekövetkezési frekvenciák a következők:
Esemény azonosító
E.1.1. / TOX
E.1.2. / TOX

Esemény rövid leírása
Kohógáz csőhálózat sérülése, sikeres
zárás → mérgező felhő terjedése
Kohógáz csőhálózat sérülése, sikertelen
zárás → mérgező felhő terjedése

Gyakoriság
[1/év]
2,31∙10-5
4,96∙10-7

A továbbiakban az üzem által okozott egyéni kockázatok értékelését mutatjuk be. Az egyéni
kockázat szempontjából figyelembe vett csúcsesemények kontúrvonalait és a kumulatív
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

75/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT izokontúr kockázati vonalakat a TNO által kifejlesztett RISKCURVES (Verzió 9.0.26)
program segítségével állítottuk elő. A következő ábrán mutatjuk be az eredményeket.

19. ábra: Valamennyi esemény kumulatív egyéni kockázati izokontúrjai

Az izokontúr ábra alapján látható, hogy az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területén kívül
gyakorlatilag csak a 10-8 1/év és a 10-9 1/év egyéni kockázati kontúrok húzódnak. A létesítmény
tehát elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, hiszen a lakóterület övezetében a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében történő halálozás egyéni
kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket.

A társadalmi kockázatok értékelése
Az egyéni kockázat az üzem által a környezetére gyakorolt veszélyeztető hatásokat jellemzi az
üzem környezetének egy adott pontjában, függetlenül attól, hogy az adott pontban milyen
valószínűséggel tartózkodik ember.
A társadalmi kockázat segítségével vesszük figyelembe ezeket a valóságos kockázati helyzetre
lényeges hatást gyakorló tényezőket. A társadalmi kockázatot azokra a különböző
embercsoportokra alkalmazzuk, akikre egy esetlegesen bekövetkező baleset a megadott
értéknél nagyobb, vagy legalább ugyanakkora halálos veszélyt jelent. A társadalmi kockázat
kiszámításához nem csupán a veszélyes ipari üzem körüli népsűrűséget vesszük figyelembe,
hanem a veszélyeztetett övezetben tartózkodó személyeket, és azok napközbeni változását,
valamint az ipari balesetkor végrehajtandó intézkedések lehetőségeit.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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elemzéshez felhasználtuk a TNO által erre a célra kifejlesztett RISKCURVES programot
alkalmaztuk.
A veszélyeztetett terület felmérése során bejárásra kerültek az üzem környezetében, a
hatásövezetben található területek, egyes ingatlanok, az ingatlanok hasznosítási formája,
valamint további szükséges adatok, az azonosított épületben található lakások száma, ipari
létesítmények műszakrendje, állandó és időszakos jelleggel jelen lévő személyek száma stb.
A felmérés során a lakóházakban jelen lévő személyek számának meghatározását a [4] ajánlását
figyelembe véve 1 fő/lakás értéknek vettük nappal és 3 fő/lakás értéknek az éjszakai időszakra
vonatkozóan. (Ez valamivel konzervatívabb, mint a javasolt 2,3−2,4 érték). A nem lakáscélú
ingatlanokban jelen lévő személyek számát szintén becsléssel, egyedileg határoztuk meg.
A nappali és éjszakai időszakra vonatkozó adatok összegyűjtését és meghatározását a hatóság
útmutatásával [21] végeztük el, mely kimondja, hogy a jelenlevő népesség meghatározásához
az alábbi szabályokat lehet alkalmazni:
-

-

nappalként a 8:00-tól 18.30-ig terjedő időszakot, míg éjszakaként a 18:30-tól 8:00-ig
terjedő időszakot vesszük figyelembe;
lakóterületeken nappal a jelenlevő népesség hányada 0,7;
éjszaka a jelenlevő népesség hányada 1,0;
ipari területeken nappal a jelenlevő népesség hányada 1,0. Ha e területeken éjszakai
műszak is van, a jelenlevő népesség hányada éjszaka 0,2, ha nincs, akkor a hányadot 0nak kell venni.
a szabadidő eltöltését szolgáló területeken a nappal és éjszaka jelenlevő népesség
hányada függ a szabadidő tevékenység típusától.

A társadalmi kockázat kiszámítása során azzal a feltételezéssel élünk, hogy legalább a népesség
egy része védettséget élvez akkor, ha zárt térben tartózkodik, vagy védőruhát visel. Mivel
különböző értékek alkalmazandók a zárt térben és a szabadban tartózkodó elhalálozók
hányadainál, a zárt térben és a szabadban jelenlévők megfelelő hányadait (fpop,in és fpop,out) meg
kell határozni. Az irodalmi ajánlások alapján a következő értékeket vettük alapul:
Időszak
Nappal
Éjszaka

fpop,in
0,93
0,99

fpop,out
0,07
0,01

A társadalmi kockázat mértékét befolyásolja a lehetséges hatások nagysága, kiterjedése,
intenzitása, valamint a hatásövezetben jelen lévő veszélyeztetett személyek száma. A tényleges
elhalálozások számát korlátozza a jelen lévő személyeknek a veszélyeztető hatások
szempontjából védelmet nyújtó körülmények, elsősorban az, hogy zárt területen belül
(épületben, járműben) tartózkodnak, vagy a szabadban. Szintén az elhalálozások számát
csökkenti a személyek öltözéke, amely bizonyos mértékig szintén védelmet nyújthat. Mindkét
hatáscsökkentő tényezőt figyelembe vesszük [4] útmutatásainak megfelelően.
A zárt térben tartózkodókra vonatkozó elhalálozási részaránya, a szabadban tartózkodókra
vonatkozó elhalálozási részarány 10%-nak vettük.
A társadalmi kockázat meghatározásakor az ISD DUNAFERR Zrt. területén dolgozó
munkavállalókat nem vettük figyelembe, hiszen a Társaságcsoport összes dolgozója és a
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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részesülnek. Az oktatásban nem részesült látogatók kizárólag felügyelettel tartózkodhatnak a
telephelyen, így a társadalmi kockázat meghatározása során figyelmen kívül hagyhatóak.
Konzervatív megközelítéssel mégis nappal 100 fő, éjszaka 0 fő látogató jelenlétével
számoltunk.
A környező üzemekben jelen lévő népességet becsléssel határoztuk meg.
Üzem
DAK Acélszerkezeti Kft.
Ferrobeton
Ferrecirk Kft.
STRABAG Kft.
Budai Nagy Antal út térsége
DUNACELL
Hamburger Hungária Kft.

Nappal [fő]
38
150
6
~30
100
120
397

Éjszaka [fő]
22
30
2
6
20
20
74

A Dunaújváros PASE Stadion és környéke népességét, mint szabadidő eltöltését szolgáló
területét egyedileg határoztuk meg. Ennek értelmében, figyelembe véve a stadionban
megrendezésre kerülő mérkőzések számát és az átlagos nézőszámot, a következő adatokat
használtuk fel:
Létesítmény
Stadion
Dunaferr szakközépiskola
Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

Nappal [fő]
2150
500
50

Éjszaka [fő]
0
0
50

A stadion esetében a kint tartózkodók arányát (fpop,out) 99%-nak vettük.
A fenti kiindulási peremfeltételekkel számítható F-N görbét az alábbi ábrán mutatjuk be:

20. ábra: F-N görbe
Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)
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társadalmi kockázata elfogadható szintű.

A környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés
értékelése
Az ISD Dunaferr Zrt. telephelyén az alábbi környezetre veszélyes anyagok vagy
készítmények lehetnek jelen:
•

Gázolaj: A víz tetején lebeg, vízben oldhatatlan. Meg kell akadályozni, hogy a
csatornába, vagy a vizekbe, illetve a talajba jusson. A gázolaj 2 db 30 m3-es
fekvőhengeres tartályban található, melyek egy zárt fémkonténerben lettek elhelyezve.

A környezetterheléssel járó súlyos balesetekből származó veszélyeztetés elfogadhatóságának
feltétele:
•
•
•
•

a technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe
jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók
rendelkezésre állnak,
a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon
történő ártalmatlanítását tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,
a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított, és
az üzem kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és
e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja.

A környezetterheléssel járó haváriákkal az Üzemi kárelhárítási terv foglalkozik részletesen.
Környezetvédelmi, vízminőség védelmi káresemény bekövetkezésekor szükséges
intézkedéseket, a lokalizáció és a kárelhárítás módját az Üzemi kárelhárítási tervek részletesen
szabályozzák. Az Üzemi kárelhárítási tervek részét képző Együttműködési Tervek számba
veszik az üzem területén bekövetkezhető rendkívüli eseményeket, ismerteti egy esetleges
veszélyhelyzet esetén a riasztás és tájékoztatás módját, rögzíti az irányításért felelős vezetőinek
elérhetőségét. Szintén az Üzemi kárelhárítási tervekben szereplő Lokalizációs tervek
tartalmazzák a rendelkezésre álló személyi erőforrást kárelhárítási eszközök üzemen belüli
elhelyezkedését, veszélyes anyag kikerülés esetén szükséges intézkedések ismertetését, a
beavatkozási pontokon végzett kárelhárítási beavatkozásokat.
Kárelhárítás irányításáért felelős vezetők az alábbiak:
-

Biztonsági és védelmi igazgató
Munka- és egészségvédelmi főosztályvezető
Munkabiztonsági osztályvezető
Foglalkozás-egészségügy és mentőszolgálat osztályvezető
Karbantartási igazgató
Környezetvédelmi főosztályvezető
Biztonsági főosztályvezető
Sugárvédelmi szolgálatvezető
Létesítményi tűzoltó parancsnok
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megfelelő helyismeret, a szennyezést okozó anyagok tulajdonságainak ismerete
elengedhetetlen a kármentesítés eredményes elvégzéséhez.
A kárelhárításához szükséges létszámot a kárelhárításért felelős vezető határozza meg, mely
létszám a telep állományából kerül ki.
Rendelkezésre álló lokalizációs, kárelhárítási eszközök és anyagok:
A kárelhárítás anyagszükségletét, illetve a szükséges eszközöket az Üzemi Kárelhárítási Tervek
határozzák meg. Minden szervezeti egységnél az erre kijelölt helyen elhelyezésre kerületek az
esetleges kikerülő szennyezőanyagok terjedését megakadályozó lokalizációs eszközök és
anyagok. Jellemzően ezek a következők:
-

mészhidrát
homok
kéziszerszámok (lapát, seprű, vödör)
zárható 200 l-es hordó
csatornaelzárást biztosító gumilapok
üres homokzsákok
homokkal feltöltött homokzsák
védőfelszerelés
korlátelemek
kötél, műanyag szalag
mobil (villogó fényt kibocsátó) fényforrás (pl. kerékpáros LED lámpa)
figyelmeztető táblák

A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervekben szereplő
kárelhárítási raktárak elhelyezkedését mutató összefoglaló táblázat a 2.5.4 fejezetben található.
A kárelhárítási anyagraktárak kulcsait – a kijelölt üzemi szakemberek mellett – jogosultak
felvenni a károk megelőzése, enyhítése, vagy felszámolása érdekében a Biztonsági Igazgatóság
készenléti szolgálatát adó munkatársai és a Létesítményi Tűzoltóság munkatársai. Jogosultak
továbbá utasítást adni az anyagok szállítására, felhasználására és az ehhez szükséges személyiés tárgyi erőforrások biztosítására. A kárelhárítási anyagraktárak készletének folyamatos
biztosításáról a területileg illetékes vezető köteles gondoskodni.
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a környezetterheléssel járó súlyos
balesetekből származó veszélyeztetés mértéke elfogadható szintű, az ISD DUNAFERR Zrt.
megfelelően felkészült az ilyen jellegű haváriák kezelésére.
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2.7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység erőés eszközrendszere
2.7.1. A védekezésbe bevont szervezetek, erők
Veszélyhelyzeti irányító szervezet
Az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport Katasztrófavédelmi –
Veszélyelhárítási Szabályzatot alakított ki (S-04-01). A szabályzat célja az üzemszerű
működéstől eltérő katasztrófa helyzetnek nyilvánított események káros következményeinek
minimalizálása érdekében működtetett ügyeleti rendszerre és szervezetre vonatkozó
rendelkezések egységes szerkezetbe foglalása.
A szabályzat taglalja a veszélyhelyzetek, rendkívüli események megelőzéséhez szükséges
lépéseket, illetve szabályozza a katasztrófahelyzetnek nyilvánított események
bekövetkezésekor, az értesítési és cselekvési kötelezettségeket, annak érdekében, hogy a
bekövetkezett katasztrófa következményei a lehető legkisebbek legyenek.
Katasztrófahelyzetnek a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el
nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan
módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési
rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az
önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését,
illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. (2011. évi CXXVIII. törvény)
Ugyancsak katasztrófa helyzetként (kvázi katasztrófahelyzet) kezelik azokat a
veszélyhelyzeteket, melyeket az ISD DUNAFERR Zrt. igazgatósága vagy a cégvezető annak
nyilvánít, és elrendeli az ezzel kapcsolatos ISD DUNAFERR Zrt-n belüli intézkedéseket.
A katasztrófának nyilvánított helyzetben a Katasztrófavédelmi Bizottság irányítja, koordinálja
és ellenőrzi a katasztrófa elhárításához szükséges intézkedéseket, a Katasztrófavédelmi
Szabályzatban meghatározottak szerint.
A Katasztrófavédelmi Bizottság vezetője a cégvezető.
Tagjai:
• Biztonsági és védelmi igazgató,
• Termelésirányítási igazgató,
• Főmérnök,
• Biztonsági főosztályvezető,
• ISD POWER Kft. ügyvezető igazgatója,
• ISD Kokszoló Kft. ügyvezető igazgatója,
• Környezetvédelmi főosztályvezető,
• Munka és egészségvédelmi főosztályvezető,
• RMS és HR igazgató.
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szakmai feladatkörükkel, jellegüknél, felkészültségüknél fogva, a rendelkezésükre álló anyagi
eszközeik igénybevételével képesek végrehajtani azokat a konkrét intézkedéséket, melyekre a
Katasztrófavédelmi Bizottság utasítja őket a katasztrófa elhárítása érdekében, operatív
végrehajtóknak tekintik.
Az Együttműködési Terv a munka-, tűz-, sugárvédelmi-, közegészségügyi-,
környezetvédelmi, ipari katasztrófavédelmi, vagyonvédelmi szempontból lényeges rendkívüli
események eredményeként bekövetkező veszélyhelyzetek esetén az értesítési, jelentési és
információáramlási teendőket szabályozza annak érdekében, hogy a döntési jogosultak a
legrövidebb időn belül meghozzák a szükséges intézkedéseket a már bekövetkezett esemény
hatásainak csökkentése, felszámolása érdekében.
A Veszélyhelyzet, rendkívüli események megelőzési és kezelési terve (VRE Terv) a munka, tűz-, sugár-, közegészség- és környezetvédelmi szempontból lényeges veszélyhelyzetek és
rendkívüli események megelőzését, illetve a bekövetkezésekor betartandó intézkedések és
cselekvéssorozatok meghatározását tartalmazza.
A Cselekvési borítékok tartalmazzák a katasztrófa elhárításában résztvevők nevét és az
értesítés sorrendjét.
Tartalmazza továbbá:
- Azoknak a nevét és elérhetőségét, akik a katasztrófa elhárítása szempontjából
bármilyen kompetenciával, cselekvési lehetőséggel, döntéshozási képességgel
rendelkeznek.
- Azokat az eszközöket és elérhetőségüket. melyek szükségesek lehetnek a katasztrófa
következményeinek elhárításához, enyhítéséhez.
- Azokat a konkrét, beosztáshoz szabott feladatokat, melyeket a beosztást betöltőnek a
katasztrófa következményeinek elhárítása, enyhítése érdekében meg kell tennie.
- Az ISD DUNAFERR Zrt. szervezeti egységeinek, valamint a kárelhárításhoz
szükséges információkkal ellátott veszélyelhárítási térképet.
- A katasztrófa típusonként kötelezően elvégzendő feladatok felsorolását.
- A katasztrófával kapcsolatos jelentés tartalmi követelményeinek leírását.

Védekezésbe bevonható belső erők
A veszélyhelyzet következményeinek elhárításában az érintett gyártóegység dolgozói, a
létesítményi tűzoltóság, külső szakipari vállalatok, valamint a munkahelyi polgári védelmi
szervezetbe beosztott dolgozók vehetnek részt.
A lokalizálást és a kárelhárítást elsősorban az esemény helyén jelen lévő dolgozók végzik, akik
megfelelő helyismerettel, valamint a szennyezést okozó anyag tulajdonságainak az ismeretével
is rendelkeznek. Az üzemi beavatkozás során a technológiai utasításokban és az Üzemi
Kárelhárítási Tervekben, valamint a VRE Tervekben foglaltak alapján kell eljárni.
Az ISD DUNAFERR Zrt. az ISD Power Kft-vel és az ISD Kokszoló Kft-vel közösen
főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságot tart fenn, amely személyi- és eszközállománya úgy
lett meghatározva, hogy az ISD DUNAFERR Társaságcsoport területén keletkező
veszélyhelyzetekkel önállóan (vagy szükség esetén külső segítséggel) meg tudjon birkózni. A
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tart helyismeretei és begyakorló gyakorlatokat.
Az ISD DUNAFERR Zrt. munkahelyi polgári védelmi szervezetet működtet, amelynek
vezetője a biztonsági főosztályvezető, a szakmai felügyeletet pedig a katasztrófavédelmi
osztály látja el. Szükség esetén a munkahelyi polgári védelmi szervezet mozgósítását a
cégvezető rendelheti el.

Védekezésbe bevonható külső erők
Az elsődleges feladatok ellátásában az állami szervek, mentők, tűzoltók, polgári védelem,
rendőrség részvétele válhat szükségessé. Az ISD Dunaferr Zrt. területén bekövetkezett
rendkívüli események esetén történő együttműködéséről (Együttműködési terv) szóló
szabályzat rendelkezik a hatóságok értesítésének a módjáról.
Veszélyhelyzet esetén az alábbi szervezetek, illetve egységek segítsége vehető igénybe:
- Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állománya;
- Országos Mentőszolgálat;
- Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség;
- Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és Katasztrófavédelmi Mobil Labor;
- Szerződés alapján külső fuvarosok és vállalkozók.
Katasztrófahelyzetben segítségkérés és tájékoztatás céljából értesítendő illetékes hatóságok és
szervezetek listáját és elérhetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

2.7.2. A veszélyhelyzeti feladatokat ellátó infrastruktúra
Lakossági közművek veszélyeztetése
A telephely veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset szempontjából létfontosságú
közműveket nem érint. A telephely környezetében nem található közmű szolgáltató, egy
esetleges súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén sem kell számolni a lakosságot érintő
közműkieséssel.

Közművek, elektromos és más energiaforrások
Az ISD DUNAFERR Zrt. területén belül található az ISD POWER Kft. telephelye, melynek
feladata a vállalatcsoport energiaellátásának biztosítása. Továbbá a közműellátás (gáz- víz- és
energiaellátás, csapadékvíz- és szennyvízelvezetés) az ISD POWER Kft. másik fő
tevékenysége.
Az energiatermelés során a folyékony és gáznemű energiahordozókkal (fűtőolaj, kohógáz,
kamragáz, földgáz) táplált kazánokban gőzt termelnek, a turbinák révén különböző
nyomásszintű gőzt és villamos energiát termelnek és szolgáltatnak. Szolgáltató szerepüknek
megfelelően ellátják a gyárterület üzemeit gőzzel, meleg vízzel, turbólevegővel, villamos
energiával, és egyéb más üzemek és a város részére is teljesítik víz- és távhőellátási
szolgáltatásokat.
A közvetlen energiatermeléshez a Társaság nyolc gőzkazánból és egy forróvíz-kazánból álló
erőművet üzemeltet. Fő technológiái: vízelőkészítés és vízkezelés, technológiai gőz előállítás
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villamos energia előállítás és szolgáltatás, turbólevegő szolgáltatás a kohók részére. Az
előállított termékek: szűrtvíz, lágyvíz, sótalanított víz, ipari gőz, fűtési melegvíz, villamos
energia, turbólevegő.

Külső elektromos és más energiaforrások
Az ISD DUNAFERR Zrt. villamos energiával való ellátása 120 kV-os, 10 kV-os és 3 kV-os
nagyfeszültségű hálózatokon történik. A hálózat javarészt az 50-es években lett létesítve.
1999 óta folyamatosan történik a mérő és a telemechanikai rendszer cseréje. Az
ISD DUNAFERR Zrt. a dunaújvárosi OVIT-DÉDÁSZ alállomással 4 db 120 kV-os
távvezetéken keresztül kapcsolódik, a vállalatcsoport külső forrásból átlagosan 40-70 MW-ot
igényel.
Az ISD POWER Kft. a 120 kV-os rendszerre a II. sz. csatoló épületben, valamint, Oxigén
(4.5. főtrafó) kapcsolódik, ahol 3, illetve 2 120/10 kV-os transzformátor üzemel. Az üzemek a
10 kV-os, 3 kV-os és 0,4 kV-os rendszerekre vannak rákapcsolódva. Az ISD Power Kft.
villamos üzemének a feladata az ISD DUNAFERR Zrt. területén működő társaságok
technológiai berendezéseinek megfelelő mennyiségű és minőségű villamos energiával történő
ellátása, középfeszültségű (10 kV-os és 3 kV-os) szinten, a fennálló szerződéseknek
megfelelően. Ehhez kapcsolódik a 10 kV-os és 3 kV-os elosztó hálózat üzemeltetése és
karbantartása. A villamos üzem kezelésébe tartozik, a vállalatcsoport belső területének a
120, 10 és 3 kV-os nagy és középfeszültségű hálózata és a Kft. kezelésében levő technológiai
berendezések 0,4 kV-os erőátviteli és világítási villamos rendszere.
A kazánokban termelt gőz kb. 20–40%-a villamos energiatermelésre fordítódik. A villamos
energiatermelést a kalorikus üzemhez tartozó öt turbógenerátor látja el. A generátorok turbinái
kondenzációs és elvételes-ellennyomású rendszerűek. A generátorok 10 kV-os hálózatára
csatlakoznak, és részt vesznek a fogyasztói körzet villamos energia ellátásában. Az erőműi
3 kV-os és 0,4 kV-os háziüzem a 10 kV-os hálózatáról technológiai és biztonsági

Vízellátás, tűzoltóvíz hálózat
2.7.2.4.1.

Vízellátás

Az ISD DUNAFERR Zrt. vízellátását az ISD POWER Kft végzi. A Társaság a vízigényes
kohászati technológiákhoz, valamint az energiatermeléshez szükséges vízmennyiséget a
Dunából szivattyús vízkiemeléssel biztosítja, majd nyomócsöveken továbbítja a felhasználási
helyekre. A nyomócsöveken feladott vizekből történik az egyes fogyasztók közvetlen ellátása.
Ez az ún. primer rendszer. A primer rendszerben fel nem használt víz a 12.000 m3-es víztároló
medencén átfolyva az ún. III. sz. szivattyútelepen szétosztva kerül a termelőegységekhez.
Ugyancsak a III. sz. szivattyútelepre folynak vissza az ún. használtvizek (technológiákban
hőszennyezett vizek) is ismételt szétosztásra. A III. sz. szivattyútelepről ellátott
vízfelhasználásokat ún. nevezzük szekunder rendszernek. A dunai szivattyútelepekről érkező
Duna víz egy része hűtővízként hasznosul, másik része további kezelést igényel. A kezelés
során szűrtvíz, lágyvíz, sótalanított víz keletkezik. Hűtővízből legnagyobb fogyasztó az
I. kondenzációs turbina és a IV-V. sz. turbófúvók, illetve a IV. turbina olajhűtői.
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kazánok ellátásán túlmenően az ISD DUNAFERR Társaságcsoportnál és egyéb társaságoknál
(Linde, Papíripari Vállalat) jelentkező lágyvíz és sótalanított víz igények kielégítése is történik.
A vízlágyító a primer és szekunder rendszerről egyaránt ellátható nyersvízzel. A lágyítás
meszes előlágyításból és Na-ciklusú ioncserélésből áll.

2.7.2.4.2.

Tűzoltóvíz hálózat

A tűzoltóvíz ellátását elsődlegesen az iparivíz hálózat, másodlagosan az ivóvíz-hálózat
biztosítja. A telephely vízvezeték hálózata körvezeték rendszerű. Az ISD DUNAFERR
Társaságcsoport területén mind földfeletti, mind pedig földalatti tűzcsapok és 1 db tüzivíz
tározó található. A tűzi vízforrások nyilvántartását, időszakos ellenőrzését a létesítményi
tűzoltóság végzi, a szükséges karbantartások, javítások megrendelése az Eszközgazdálkodásigazgatóhelyettes szervezetébe tartozó telephely-gazdálkodási osztályvezető feladata, míg a
javításokat az ISD Power Kft. végzi.
A telephely területén további tűz oltására alkalmas készülékek vannak kihelyezve, melyek
ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása rendszeresen az előírt módon megtörténik. A
tűzoltó készülékek használati útmutatója megtalálható a készülék palást matricáján.
Összefoglalva a telephely oltókészülékei, illetve vízforrásai az alábbiak:
Föld feletti tűzcsapok:
170 db
Föld alatti tűzcsapok:
168 db
Porral oltó készülék:
2064 db
Habbal oltó készülék:
42 db
Szén-dioxiddal oltó készülék: 299 db

Veszélyhelyzeti vezetési pont
A Katasztrófavédelmi Szabályzatban irányítási pontként az Igazgatósági épületben található
cégvezetői tárgyaló van kijelölve, ez az a hely, ahonnét a katasztrófa elhárításában résztvevő,
irányító feladattal megbízott személyek irányítják az operatív végrehajtásban résztvevőket.

Vezetői állomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere
Az összes ISD DUNAFERR Zrt-n belüli és kívüli, a telephelyet érintő rendkívüli esemény és
veszélyhelyzet esetén minden üzemi dolgozó és a telephelyen tevékenykedő külső társasági
alkalmazott köteles a mentés általános szabályai szerint eljárni. Személyi sérülés vagy tűz
esetén, soron kívül értesíteni az Üzemi Mentőszolgálatot vagy a Létesítményi Tűzoltóságot,
egyéb esetben pedig a Központi Diszpécserszolgálatot vagy a Vagyonvédelmi
Diszpécserszolgálatot. Ezt követően az észlelő köteles informálni közvetlen vezetőjét is a
történtekről, aki tájékoztatja az adott terület legmagasabb beosztású vezetőjét.
A központi diszpécser az Együttműködési Tervben foglaltak szerinti értesítéseket végrehajtja
és gondoskodik a megbízott szakember(ek) gépkocsival történő helyszínre szállításáról.
A rendkívüli esemény jelentése során meg kell adni a következő információkat:
-

rendkívüli esemény típusa, helye,
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rendkívüli esemény feltételezett oka,
a rendkívüli esemény következtében fellépő veszélyhelyzet,
veszélyeztetett személyek adatai,
bejelentő neve és a hely, ahol tartózkodik.

Az Együttműködési Terv szabályozza a kárelhárításban résztvevő készenléti szolgálatok és a
különböző szintű vezetők értesítési sorrendjét. A cégvezető tájékoztatása a biztonsági és
védelmi igazgató feladata.

Üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere
A telephely dolgozóinak riasztása a művezető vagy megbízottjának feladata, azonban a
közvetlen veszélyben forgó személyek értesítése minden a veszélyhelyzetről információval bíró
egyén kötelessége.
Az érintett dolgozók értesítése telefonon, mobil telefonon, hordozható adó/vevő rádión, vagy
szóbeli értesítéssel történik.
Normál időszaki kommunikáció telefonon, mobil telefonon, robbanásbiztos kézi adó/vevő
rádión vagy futárral működtethető. A telefonhálózat általános meghibásodásakor további jelzés
és segítségkérés a hordozható kézi adó/vevő rádión keresztül van lehetőség. A telefonhálózat
és rádió egyidejű hírközlésre alkalmatlanná válása esetén a futár útján történő kiértesítést lehet
igénybe venni.
Az ISD Dunaferr Zrt. területén dolgozó munkavállalók veszélyhelyzeti gyors riasztása,
tájékoztatása érdekében veszélyhelyzeti riasztórendszer került kiépítésre. A riasztórendszer
3 db kültéri, valamint beltéri szirénákból áll, amelyeken keresztül szignálok, előre rögzített
szövegek, valamint élőbeszéd is közvetíthető. A rendszer 2 db indítópulttal rendelkezik, az
egyik a központi diszpécser helyiségében, a másik a létesítményi tűzoltóságon lett elhelyezve.

Távérzékelő rendszerek
2.7.2.8.1.

Tűzjelző/oltórendszerek

Az ISD DUNAFERR Zrt. területén az élet-és vagyonbiztonság céljából több helyen –
jellemzően gyártó egységekben, raktárakban, kábelalagutakban és irodaépületekben – beépített
intelligens tűzjelző/tűzoltó rendszerek működnek. A tűzjelzést az automatikus érzékelők és a
kézi jelzésadók működtetése is kiválthatja. A tűzjelző rendszerek helyi riasztást - valamint a
folyamatos kiépítésnek köszönhetően - egyre nagyobb számban közvetlen átjelzést is
biztosítanak a létesítményi tűzoltóságra.
A tűzjelző rendszerek jogszabályban előírt napi üzemeltetési ellenőrzését az ott dolgozók, a
havi és negyedéves időszakos ellenőrzést a létesítményi tűzoltóság végzi. A beépített
oltórendszerek időszakos (heti, havi) ellenőrzését szintén a létesítményi tűzoltóság végzi. A
beépített tűzjelző és tűzoltó rendszerek időszakos felülvizsgálatát és karbantartását az ezzel a
feladattal megbízott szakcég látja el szerződés alapján. A dolgozók tűzeseti feladatainak és a
központok kezelésével kapcsolatos ismereteinek rendszeres oktatását szintén a karbantartással
megbízott szakcég végzi.
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2.7.2.8.2.

A kohó és kamragáz hálózat hibaérzékelő, jelző és értesítési rendszere

A gáztartók adatainak gyűjtését számítógépesített mérő és adatgyűjtő rendszer látja el. Ennek
központi egysége egy kijelzővel ellátott PLC mérési adatgyűjtő egység. Az összegyűjtött
adatok a gáztartály kezelő helyiségben elhelyezett számítógépek képernyőin folyamatosan
nyomon követhetők. A rendszer a normálistól eltérő adatokra, eseményekre kép és
hangjelzéssel figyelmeztet. A folyamatmegjelenítő rendszer mellett üzemben van az analóg
mérési és adatrögzítési rendszer is. Ez folyamatosan, egy ún. video regisztráló segítésével
memóriában rögzíti a mért paraméter értékeket.
A csőhálózaton a fogyasztói mérési helyeken történik a térfogatáram, a nyomás és a
hőmérsékletmérés, amelyeket a Gázdiszpécsernél elhelyezett mérési adatgyűjtő rendszeren
jelenítenek meg. A Gázdiszpécsernél is rögzítésre kerülnek az analóg mérési adatok. Jelenleg
részben papíros regiszterek segítségével, részben pedig video regisztráló segítségével.
A gáznyomás fokozó állomás épületén belül, valamint a gáztartályoknál a kezelő helyiségben
és a technológia berendezések körül, illetve a gáztartályban telepített szén-monoxid
koncentrációmérő szenzorok vannak. Ventilátorok környezetében vagyonvédelmi céllal
metánmérő egységek is telepítve lettek.
A biztonságos munkavégzés és a szivárgások felderítése érdekében 10db új kézi
gázkoncentráció mérőműszert (CO) szereztek be. Amennyiben a Gázüzem egy munkatársa,
vagy a diszpécser hibát észlel köteles a Gázirányító Szolgálat Működési Szabályzata szerint
eljárni és a hiba elhárítását azonnal megkezdeni, felettesét tájékoztatni, riasztani.

Kimenekítés
Menekülési irányok
Az épületeken belül a menekülési útirányok mindenhol ki vannak jelölve, amelyek általában
egybeesnek a közlekedési utakkal. A menekülési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni,
azokat eltorlaszolni, tárolásra igénybe venni még átmeneti jelleggel sem szabad. A Tűzriadó
Terv készítésére kötelezett épületeknél (Igazgatóság, ENSZ irodaépület, Tanműhely,
Hideghengermű, Meleghengermű) az épület szintenkénti alaprajza a menekülési irányok
jelölésével ki van helyezve.
Az épületeken kívüli veszélyhelyzeti gyülekezési helyek a 6. ábra mellékletben kerültek
feltüntetésre.
A menekülés irányának megválasztása során a baleset bekövetkezési helyét figyelembe véve, a
vezetők utasítása szerint kell eljárni. A menekülési útvonalakat az alábbi tényezők
figyelembevételével kell meghatározni:
•
•
•
•
•

melyik a legkedvezőbb (legrövidebb) útvonal;
szélirány;
köd és egyéb a menekülés lefolytatását befolyásoló meteorológiai tényezők;
a baleset jellege (hőhatás, túlnyomás vagy mérgező hatás);
a választott útvonal tűz vagy füst által van-e veszélyeztetve.
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A helyzetértékelést és a döntések előkészítését segítő informatikai
rendszerek
Diszpécser szolgálat informatikai rendszere, valamint a rendelkezésre álló híradó eszközök
(vezetékes és mobil távbeszélő-készülék, telefax, elektronikus eszközök, EDR rádió) és a
MOLARI rendszer.
MoLaRi
A telephelyen működő meteorológiai és vegyi monitoring rendszer a levegő meteorológiai
adatainak mérésére és továbbítására, a levegőben megjelenő szénmonoxid és ammónia
detektálására, azoknak a veszélyes ipari üzem környezetében való koncentrációjának
megállapítására alkalmas. A rendszert az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
üzemelteti.
A MoLaRi riasztó rendszer a lakosság védelmét szolgálja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek bekövetkezése esetén, amikor a kibocsátott veszélyes anyag az emberi
egészséget súlyosan veszélyezteti.
A rendszerrel lehetséges a lakosság riasztása hangjelzéssel és tájékoztatása élőszóval, valamint
előre rögzített szöveggel.
A létesített katasztrófavédelmi monitoring rendszer a Székesfehérváron működő központba
küld adatokat és riasztást. Rendellenesség esetén megduplázott adatátvitel történik, és a
székesfehérvári központ továbbítja az adatokat a budapesti központnak, mely a kapott
információk alapján megkezdi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges riasztást az
ISD DUNAFERR Zrt.-nek is jóvá kell hagynia, ezáltal biztosítva a téves riadók elkerülését.
A riasztás valódiságának megerősítését, illetve cáfolatát a Katasztrófavédelmi Készenlét és az
ISD DUNAFERR ZRT. Központi diszpécserszolgálata végzi el (elérhetőség: 13-11). A
diszpécserszolgálaton kontroll monitor rendszer működik, azonban ők csak jóváhagyási
jogosultsággal rendelkeznek, beavatkozni nem tudnak a MoLaRi rendszer működésébe.

Védekezésbe bevonható belső erők eszközei
2.7.2.11.1.

Személyi védőeszközök

Az ISD Dunaferr területén rendelkezésre álló egyéni védőeszközök listáját üzemenként a
6. melléklet tartalmazza.

2.7.2.11.2.

Szaktechnikai eszközök

Az ISD DUNAFERR Zrt. részére rendelkezésre állnak az egyes technológiai folyamatok
biztonságos üzemeltetéséhez, védekezéshez, és káresemény elhárításhoz kapcsolódó speciális
szaktechnikai eszközök. Ezen eszközök használatát a technológiai utasítások, az egyes üzemek
Üzemi kárelhárítási tervei és az ISD Dunaferr Veszélyhelyzet rendkívüli események
megelőzési és kezelési terve tartalmazza. A szükséges felszerelések és eszközök a
gyártóegységek üzemi területein és az ISD Dunaferr Zrt. területén bekövetkezett rendkívüli
események esetén történő együttműködéséről (Együttműködési terv) szóló szabályzatában
feltüntetett kárelhárítási anyagraktárakban találhatóak meg.
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2.7.2.11.3.

Tűzoltó technikai felszerelések

A létesítményi tűzoltóság a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 29910/2012/HAT számon kiadott határozatban előírt szakfelszerelésekkel rendelkezik.

Védekezésbe bevonható külső erők eszközei
Abban az esetben, ha a rendkívüli esemény elhárítása a telephelyi saját erőkkel nem lehetséges,
a védekezésbe bevonható külső erők - Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Polgári védelem - erői számára a
védekezéshez, veszélyhelyzet elhárításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

2.8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti
eseménysorokhoz kapcsolódó feladatok, védelmi intézkedések
2.8.1. Veszélyhelyzet, súlyos baleset észlelése, riasztás
A rendkívüli események, veszélyes anyagok kiszabadulása, szennyezések, illetve a már
bekövetkezett, vagy esetlegesen kialakuló balesetveszély mihamarabbi észlelése érdekében
minden dolgozó a maga területén köteles figyelemmel kísérni a veszélyforrásokat.
A rendkívüli eseményt észlelő személy köteles a mentés általános szabályai szerint eljárni és
személyi sérülés, vagy tűz esetén, soron kívül értesíteni az Üzemi Mentőszolgálatot, vagy a
Létesítményi Tűzoltóságot. Egyéb esetben pedig a Központi Diszpécserszolgálatot, vagy a
Vagyonvédelmi Diszpécserszolgálatot. Ezt követően az észlelő köteles informálni közvetlen
vezetőjét is a történtekről.
Az ISD DUNAFERR Zrt. ügyeleti - készenléti rendszert működtet a rendkívüli eseményekre
való gyors és hatékony reagálás céljából, az egyes készenléti szolgálatok egymástól vagy
közvetlenül az észlelőtől is kaphatnak bejelentést. A készenléti rendszer szabályait az
Együttműködési Terv (Az ISD DUNAFERR Zrt. területén bekövetkezett rendkívüli események
esetén történő együttműködésről szóló szabályzat) tartalmazza.
Havária esetén értesítendő ügyeletei – és készenléti szolgálatok:
Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Terület
Központi Diszpécserszolgálat
Vagyonvédelmi Diszpécserszolgálat
Üzemi Mentőszolgálat
Létesítményi Tűzoltóság
Biztonsági Főosztály katasztrófavédelmi készenléti szolgálat
Biztonsági Főosztály vagyonvédelmi készenléti szolgálat
Munka-és Egészségvédelmi Főosztály
munkavédelmi készenléti szolgálata
Munka-és Egészségvédelmi Főosztály
sugárvédelmi készenléti szolgálata
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Sorsz.
9

Környezetvédelmi Főosztály készenléti szolgálata

10

ISD Power Kft. Gázdiszpécser

Elérhetőség
munkavállaló
saját telefonja
43-03

2.8.2. Belső és külső erők riasztása, együttműködés bemutatása
Az ISD DUNAFERR Zrt. az Együttműködési Tervét ügyeleti készenléti rendszer formájában
alakította ki. Az Együttműködési Terv célja, hogy a munka-, tűz-, sugárvédelmi-,
közegészségügyi-, környezetvédelmi, ipari katasztrófavédelmi, vagyonvédelmi szempontból
lényeges rendkívüli események eredményeként bekövetkező veszélyhelyzetek esetén az
értesítési, jelentési és információáramlási teendőket szabályozza annak érdekében, hogy a
döntési jogosultak a legrövidebb időn belül meghozzák a szükséges intézkedéseket a már
bekövetkezett esemény hatásainak csökkentése, felszámolása érdekében.
A szabályozás hatálya kiterjed az ISD DUNAFERR Zrt-re, valamint a telephelyen belüli
bérlőkre, szerződéses vállalkozókra, beszállítókra, speditőrökre és vendégekre.
Ugyanakkor a szabályozás nem terjed ki az ISD KOKSZOLÓ Kft-vel és az ISD POWER Kftvel történő együttműködésre, tekintettel arra, hogy ezen felső küszöbértékű üzemek saját Belső
Védelmi Tervekkel rendelkeznek és a velük való együttműködés e dokumentumok alapján
valósul meg.
Amennyiben a villamos energiaszolgáltatással, ívó- és ipari vízellátással,
földgázszolgáltatással, kohógáz elvezetéssel, kamragáz szolgáltatással, szennyvízelvezetéssel,
gőzellátással, sűrített levegőellátással kapcsolatban rendkívüli esemény következne be, ebben
az esetben a saját belső normái szerint jár el az ISD POWER Kft., mint az
ISD DUNAFERR Zrt. szolgáltató leányvállalata.
Az Együttműködési Tervben a veszélyes anyagok kiáramlásával, kifolyásával kapcsolatos
események az ipari katasztrófavédelmi fogalomkörébe tartoznak.
Főmunkaidőben az ipari katasztrófavédelmi eseményről a bejelentés érkezhet a létesítményi
tűzoltóságtól, bármely munkavállalótól, a központi diszpécserszolgálattól, vagyonvédelmi
diszpécserszolgálattól, az üzemi mentőszolgálattól, bármely területvezetőtől vagy az irányítási
struktúra bármely vezetőjétől. A bejelentés fogadója lehet a biztonsági és védelmi igazgató, a
biztonsági főosztályvezető, a katasztrófavédelmi osztályvezető vagy katasztrófavédelmi
szakértő, főmunkatárs. Amennyiben a bejelentés fogadója a katasztrófavédelmi szakértő vagy
főmunkatárs, akkor köteles haladéktalanul értesíteni a katasztrófavédelmi osztályvezetőt, annak
nem elérhetősége esetén a biztonsági főosztályvezetőt. A katasztrófavédelmi osztályvezető,
vagy nem elérhetősége esetén a biztonsági főosztályvezető utasítja a katasztrófavédelmi
szakértőt vagy főmunkatársat az esemény kivizsgálásának megkezdésére, az elsődleges
információk összegyűjtésére.
Munkaidőn túl a katasztrófavédelmi készenléti ügyeletes köteles ellátni az ipari
katasztrófavédelmi esemény kivizsgálásával összefüggő feladatokat, beleértve a hatóságok
értesítését is. Munkaidőn túl az eseményről a készenléti ügyeleteshez a bejelentés érkezhet
elsődlegesen a létesítményi tűzoltóságtól, a központi diszpécserszolgálattól, vagyonvédelmi
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osztályvezetőtől, biztonsági főosztályvezetőtől vagy a biztonsági és védelmi igazgatótól.
A kárelhárításba bevonandó illetékes hatóságokat és elérhetőségüket a 7. mellékletben soroljuk
fel.

2.8.3. Végrehajtó munkakörök, szerepkörök
Központi Diszpécserszolgálat
Az ISD DUNAFERR Zrt. Központi Diszpécserszolgálata az ügyeleti szolgálat központja, ahol
a 24 órás ügyeleti személyzet és a hírközlő- és személyszállító eszközök segítségével látják el
feladatukat.
Funkcionális tevékenysége ellátása során:
• A diszpécserszolgálat részére rendszeresített naplóban folyamatosan rögzíti a
szolgálat ideje alatt előfordult bejelentéseket, eseményeket és a megtett
intézkedéseket.
• A bejelentés hitelességét szükség szerint ellenőrzi.
• További riasztások elvégzése (mentő, tűzoltó stb.).
• Megteszi a szükséges értesítéseket (döntésre jogosult személyek/szakemberek).
• Folyamatosan tájékozódik a Zrt. területén folyó eseti vagy különleges munkákról,
szükség esetén gyors információt ad a vezetés részére.
• Súlyos munkabaleset-, tűzesemény-, közegészségügyi rendkívüli esemény és
katasztrófavédelmi esemény bekövetkeztekor a belső szabályzókban foglaltak szerint
jár el.
• Közreműködés veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételében (helyben rendelkezésre
álló egyéb eszközökkel - élőbeszéd sugárzása kihangosító eszközzel, kézi kihangosító
stb.). Veszélyhelyzeti tájékoztatót (az irodájában elhelyezett berendezésen keresztül)
az előírt protokoll szerint működtet.
• Energiaellátási üzemzavarok esetén a belső szabályzóban rögzítetteknek megfelelően
értesíti a fogyasztókat és információ cserével segíti az ISD POWER Kft. műszaki
ügyeleti szolgálatát.
• A mentési és kárelhárítási feladatokról szóló értesítések naplózása.
• Szükség esetén intézkedés kezdeményezése az intézkedésre jogosult vezető felé a
mentésben résztvevők, illetve az érintettek ivóvíz és élelem ellátásával kapcsolatban.
• A hatóságok, szakhatóságok munkájának támogatása.
• Elektronikus
nyilvántartásba
(Baleseti
Nyilvántartó)
bevezeti
az
ISD DUNAFERR Zrt. területén történt munkabaleseteket.

Vagyonvédelmi Diszpécserszolgálat
A Vagyonvédelmi Diszpécserszolgálatot az ISD DUNAFERR Zrt.-vel szerződésben álló
vagyonvédelmi cég biztosítja, amely a nap 24 órájában ügyeleti személyzetet (vagyonőr)
biztosít. Funkcionális tevékenysége ellátása során:
• Fogadja és rögzíti a rendkívüli esemény bejelentését.
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• Rendkívüli esemény bekövetkeztekor együttműködik az ISD DUNAFERR Zrt.
Központi Diszpécserszolgálatával, az Üzemi Mentőszolgálattal, valamint a
Létesítmény Tűzoltósággal
• Szükség esetén intézkedik az ISD DUNAFERR Zrt. területére érkező hatóságok
felvezetéséről a rendkívüli esemény területére
• A Biztonsági főosztályvezető, vagy a Vagyonvédelmi Osztály készenléti szolgálata
utasítására a rendkívüli esemény helyszínére irányítja a vagyonőröket, akik megkezdik
a helyszín biztosítását, valamint az elsődleges adatgyűjtést.

Vagyonvédelmi készenléti szolgálat
A készenléti időszakban a készenléti szolgálatot adó, a vagyonvédelmi rendkívüli esemény
bekövetkezéséről értesítést kap a Vagyonvédelmi Diszpécsertől, vagy a Központi
Diszpécserszolgálattól, majd a bekövetkezett eseménytől függően és a készenléti szabályozás
előírásainak megfelelően otthonról, vagy az esemény helyszínén köteles az előírás szerinti
értesítéseket megtenni és az kárelhárításban közreműködni.

Létesítményi Tűzoltóság ügyeleti szolgálat
A Létesítményi Tűzoltóságon 24 órás híradós szolgálat működik. A szolgálatot ellátó személy
fogadja beérkező bejelentéseket, kapcsolatot tart a beavatkozó egységekkel, és rögzíti az
eseményeket. Minden vonulásról jelentést tesz a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(FMKI) ügyeletének, a tűzoltó parancsnoknak, a Központi Diszpécser szolgálatnak, és a
katasztrófavédelmi készenléti szolgálatnak.

Üzemi Mentőszolgálat
Az Üzemi Mentőszolgálat 24 órás folyamatos munkarendben működik. A szolgálatot ellátók
közül a telefont elsőként kezelő személy (mentőtiszt, mentőápoló, gépkocsivezető) fogadja
beérkező bejelentést. A segélykérésre a szolgálat haladéktalanul a helyszínre vonul és megkezdi
az ellátást a beavatkozási jogosultságának megfelelően. Szükség esetén segítséget kér az
Országos Mentőszolgálattól és/vagy a Létesítményi Tűzoltóság ügyeleti szolgálatától és/vagy
a Vagyonvédelmi Osztály készenléti szolgálatától. A beteg(ek) vagy sérült(ek) kiszállítását
jelenti a Központi Diszpécsernek - az ellátást követően, a legrövidebb időn belül. Súlyos
munkabaleset, haláleset bekövetkezésekor telefonon értesíti a munka- és egészségvédelmi
főosztályvezetőt.

Katasztrófavédelmi készenléti szolgálat
A katasztrófavédelmi szolgálatot a Katasztrófavédelmi Osztály dolgozói látják el. A készenléti
időszakban a készenléti szolgálatot adó a rendkívüli esemény bekövetkezéséről értesítést kap a
Létesítményi Tűzoltóság ügyeleti szolgálattól, a Központi Diszpécserszolgálattól, vagy más
illetékes személytől majd a bekövetkezett esemény mértékétől függően, és a készenléti
szabályozás előírásainak megfelelően otthonról, vagy az esemény helyszínen köteles az előírás
szerinti értesítéseket, jelentéseket megtenni és a további károk elhárításában közreműködni.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

92/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT A katasztrófavédelmi készenléti ügyeletes az értesítések alapján eldönti, hogy SEVESO anyag
érintett-e az eseményben, meghatározza annak mennyiségét, és ez alapján előminősíti az
eseményt. A további intézkedések meghozatala céljából telefonon tájékoztatja a
katasztrófavédelmi osztály vezetőjét, illetve rajta keresztül a biztonsági főosztályvezetőt vagy
a biztonsági és védelmi igazgatót. Az tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mi történt? – Az esemény lényege, leírása.
Az esemény pontos ideje, helye?
Tűzeset történt-e?
A riasztás ideje, a riasztás fokozata, a riasztott járművek száma, a vonulás helyszíne?
Műszaki mentésre szükség van-e?
Van-e, vannak-e sérültek?
Káresetben érintett technológia, gépek?
Veszélyes anyag került-e a környezetbe?
SEVESO anyag érintett-e az eseményben,
Ha igen, mekkora a mennyisége és milyen anyagról van szó?
Az Üzemi Mentőszolgálat riasztva lett-e?
A baleset körülményei indokolják-e a technológiai folyamat, vagy berendezés
leállítását?
− A baleset körülményei indokolttá teszik-e a hatóságok (rendőrség,
katasztrófavédelmi hatóság) értesítését?
Főmunkaidőn túl a katasztrófavédelmi készenléti ügyeletes kötelessége – veszélyes
anyagokhoz kapcsolódó üzemzavar és súlyos baleset esetén - hogy haladéktalanul tegyen
bejelentést a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megyei iparbiztonsági főfelügyelő
részére, vagy az ügyeletre. A tájékoztatás és a bejelentés foglalja magában: az esemény
minősítését; az érintett anyagot és technológiát; az esemény érinti-e, vagy érintheti-e a civil
lakosságot; az eddig megtett intézkedések.

Katasztrófavédelmi osztályvezető
Amennyiben az ipari katasztrófavédelmi eseményről az értesítés a katasztrófavédelmi
osztályvezetőhöz érkezik bármely szervezeti szereplőtől, utasítja főmunkaidőben a
katasztrófavédelmi szakértőt, munkaidőn túl a katasztrófavédelmi készenléti ügyeletest, hogy
a ipari katasztrófavédelmi eseménnyel kapcsolatos elsődleges információkat gyűjtse össze,
szükség esetén menjen a helyszínre és folyamatosan tájékoztassa a vizsgálat eredményéről.
A kapott információk alapján tájékoztatja a biztonsági főosztályvezetőt. Ha a főosztályvezető
nem elérhető, tájékoztatja a biztonsági és védelmi igazgatót. Amennyiben egyik vezetője sem
elérhető, akkor a központi diszpécserszolgálatot tájékoztatja az eseményről és kéri a területileg
illetékes vezető, a főmérnök és a cégvezető tájékoztatását.
Főmunkaidőben kötelessége - veszélyes anyagokhoz kapcsolódó üzemzavar és súlyos baleset
esetén - hogy haladéktalanul tegyen bejelentést a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a megyei iparbiztonsági főfelügyelő részére, vagy az ügyeletre. A tájékoztatás és a bejelentés
foglalja magában: az esemény minősítését; az érintett anyagot és technológiát; az esemény
érinti-e, vagy érintheti-e a civil lakosságot; az eddig megtett intézkedések.
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követően - eljuttatja a hatóság részére az eseményről összeállított gyorsjelentést.

Munkavédelmi készenléti szolgálat
A készenléti időszakban a készenléti szolgálatot adó a rendkívüli baleseti esemény
bekövetkezéséről értesítést kap a Központi Diszpécserszolgálattól, vagy más illetékes
személytől majd a bekövetkezett baleseti esemény súlyosságától/minősítésétől függően, és a
készenléti szabályozás előírásainak megfelelően otthonról, vagy az esemény helyszínen köteles
az előírás szerinti értesítéseket, jelentéseket megtenni és a baleset kivizsgálását megkezdeni.
A munkabaleset körülményeinek kivizsgálását - munkanapokon 7-15 óráig - a területileg
illetékes munkabiztonsági szakértő végzi, ettől eltérő időszakban pedig a készenléti szolgálatot
ellátó munkabiztonsági szakértő. A vizsgálatot végző felelős:
•
•
•

a súlyos munkabalesetek minősítéséhez szükséges információk begyűjtéséért, azok
szakszerű és előírásszerű továbbításáért vezetői felé.
a munkanapok 7-15 óráig terjedő időszakán kívül a munkabalesetek súlyosságának
minősítéséért.
a munkanapok 7-15 óráig terjedő időszakán kívül a súlyos munkabalesetek hatósági
bejelentési kötelezettségének teljesítéséért - közvetlen vezetőinek tájékoztatását
követően.

Sugárvédelmi készenléti szolgálat
A készenléti időszakban a készenléti szolgálatot adó a rendkívüli sugáresemény
bekövetkezéséről értesítést kaphat a Létesítményi tűzoltóságtól, Észlelő személytől, IT. FIF
radiometrikus műszakos műszerésztől (vagy más illetékes személytől) majd a bekövetkezett
nem várt esemény súlyosságától/minősítésétől függően otthonról, vagy az esemény helyszínen
köteles az előírás szerinti értesítéseket, jelentéseket megtenni és a sugáresemény kivizsgálását
megkezdeni és értesíti a sugárvédelmi szolgálatvezetőt az eseményről.
A sugáresemény körülményeinek kivizsgálását munkaidőben- munkanapokon 7-15 óráig - a
sugárvédelmi szolgálatvezető folytatja le. Munkaidőn kívül a sugárvédelmi ügyeletes kezdi
meg az elsődleges feladatokat, de minden esetben a sugárvédelmi szolgálatvezető zárja le a
vizsgálatot. A vizsgálatot végző felelős:
− a sugáresemény minősítéséhez szükséges információk begyűjtéséért, azok szakszerű
és előírásszerű továbbításáért a szolgálatvezető felé.
− előzetes méréseket/kontrollméréseket végezni, illetve annak eredményétől függően
azonnali intézkedéseket kezdeményezni,
− a munkanapok 7-15 óráig terjedő időszakán kívül a sugáresemények sugárvédelmi
szolgálatvezető általi minősítéséért és a hatósági bejelentési kötelezettségének
teljesítéséért, illetve a közvetlen vezetőinek tájékoztatásáért.
− a munkanapok 7-15 óráig terjedő időszakán kívül a sugáresemények hatósági
bejelentési kötelezettségének teljesítésének megvalósulásáért a sugárvédelmi
szolgálatvezető - mint közvetlen szakterületi vezető - tájékoztatásáért.
− a jogszabály és belső szabályozás szerinti bejelentés megtétele a Hatóság(ok) felé.
− a sugáreseményről rövid tájékoztatást adni a Központi Diszpécserszolgálatnak a
lezárást követően.
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Környezetvédelmi készenléti szolgálat
A szakterületéhez kapcsolódó rendkívüli helyzetek esetében a Központi Diszpécserszolgálattól,
vagy más illetékes személytől kapott értesítést követően megkezdi a rendkívüli helyezettel
összefüggő információk összegyűjtését.
Amennyiben a környezetbe jutó szennyeződés a csatornahálózatba jutott – indokolt esetben - a
Központi Diszpécserszolgálaton keresztül értesíti az ISD POWER Kft. műszaki ügyeleti
szolgálatát, hogy az meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket a káros hatások csökkentésére,
a szennyeződés eltávolítására a lehetséges helyeken.
Amennyiben a környezetbe jutó szennyeződés a felszínre, talajba jutott a Központi
Diszpécserszolgálaton keresztül értesíti a Létesítményi Tűzoltóságot. A Létesítményi
Tűzoltóság eszközállományát meghaladó beavatkozási igény esetén az Üzemi Kárelhárítási
Anyagraktárakból biztosít kárelhárító anyagot. Intézkedik a keletkezett hulladék Központi
Gyűjtőhelyre történő beszállításáról.
Tájékoztatja a környezetvédelmi főosztályvezetőt az eseményről, a szükséges intézkedésekről
és az elvégzett feladatokról. Amennyiben a főosztályvezető nem elérhető, a Biztonsági és
Védelmi Igazgató részére ad tájékoztatást.
Az egységes környezethasználati engedélyekben meghatározott esetekben tájékoztatja az
illetékes hatóságot a bekövetkezett káreseményről.
A szakterületi feladatokban a DUNAFERR kapcsolattartójaként segíti a hatóság által irányított
kárelhárítási munkálatokat.

Munka-és egészségvédelmi főosztályvezető
A szakterületéhez kapcsolódó rendkívüli helyzetek esetében a Központi Diszpécserszolgálattól,
vagy más illetékes személytől kapott értesítést követően megkezdi a rendkívüli helyezettel
összefüggő információk összegyűjtését szervezete útján. Szükség esetén értesíti a
munkavédelmi készenléti szolgálatot teljesítő szakértőt, a munkabiztonsági osztályvezetőt, a
higiénikus szakértőt, az Üzemi Mentőszolgálatot és az ügyeletes üzemorvost.
Rendkívüli esemény bekövetkezését követően koordinálja az információ áramlását,
folyamatosan tájékoztatja a biztonsági és védelmi igazgatót az eseményről, a szükséges
intézkedésekről és a szervezete által elvégzett feladatokról.
Súlyos munkabaleset, vagy tömeges mérgezés esetén egyeztet a munkavédelmi készenléti
szolgálatot ellátó szakértővel a hatósági bejelentés tartalmáról, és arról a biztonsági és védelmi
igazgatót is tájékoztatja.
Szervezet útján megszervezi a súlyos munkabaleset kivizsgálását és biztosítja, elősegíti a
kivizsgálást folytató hatóságok munkáját.
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Környezetvédelmi főosztályvezető
A szakterületéhez kapcsolódó rendkívüli helyzetek esetében a Központi Diszpécserszolgálattól,
vagy más illetékes személytől kapott értesítést követően megkezdi a rendkívüli helyezettel
összefüggő információk összegyűjtését szervezete útján. A környezetvédelmi készenléti
szolgálat tájékoztatása alapján tájékoztatja a biztonsági és védelmi igazgatót az eseményről, a
szükséges intézkedésekről és a szervezete által elvégzett feladatokról.
Rendkívüli esemény bekövetkezését követően koordinálja az információ áramlását,
folyamatosan tájékoztatja a biztonsági és védelmi igazgatót az eseményről, a szükséges
intézkedésekről és a szervezete által elvégzett feladatokról.

Biztonsági főosztályvezető
A szakterületéhez kapcsolódó rendkívüli helyzetek esetében a Központi Diszpécserszolgálattól,
vagy más illetékes személytől kapott értesítést követően megkezdi a rendkívüli helyezettel
összefüggő információk összegyűjtését szervezete útján. Szükség esetén értesíti a
katasztrófavédelmi osztály és/vagy a vagyonvédelmi osztály készenléti szolgálatot teljesítő
munkatársát. Döntést hoz a szükséges erők helyszínre vezényléséről (személyi és tárgyi
feltételrendszer biztosítása).
Rendkívüli esemény bekövetkezését követően koordinálja az információáramlást,
folyamatosan tájékoztatja a biztonsági és védelmi igazgatót az eseményről, a szükséges
intézkedésekről és a szervezete által elvégzett feladatokról.
Rendkívüli esemény elhárítását követően intézkedik, javaslatot tesz a kivizsgálásra és biztosítja
a kivizsgálást folytató hatóságok munkáját. (Rendőrség, Katasztrófavédelem)

Biztonsági és védelmi igazgató
A szakterületéhez kapcsolódó rendkívüli helyzetek esetében a Központi Diszpécserszolgálattól,
biztonsági
főosztályvezetőtől,
környezetvédelmi
főosztályvezetőtől,
munka-és
egészségvédelmi főosztályvezetőtől, szakterületei készenléti szolgálatot adó munkatársaitól,
vagy más illetékes személytől kapott értesítést követően értékeli és elemzi a rendkívüli
helyezettel összefüggő információkat. Szükség esetén dönt és utasítja a saját szervezeti
egységeihez tartozó vezetőket és munkavállalókat a további feladatok elvégzése érdekében.
Rendkívüli esemény bekövetkezését követően koordinálja az információáramlást, szükség
esetén tájékoztatja a cégvezetőt az eseményről, a megtett és a szükséges intézkedésekről,
valamint a szervezete által elvégzett feladatokról.
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor tájékoztatja az ISD DUNAFERR Zrt. belső- és külső
kommunikációért felelős vezetőjét (RMS és HR Igazgató).
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor érvényes jognyilatkozatot tehet hatóságok,
szakhatóságok felé. Távolléte, akadályoztatása esetén akár szóbeli felhatalmazást is adhat
beosztottjainak.
Szervezete útján megszervezi a rendkívüli események kivizsgálását és biztosítja a hatóságok
munkáját.
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2.8.4. Felderítés, vegyi kimutatás tervezése
Az ISD DUNAFERR Zrt. és az ISD DUNAFERR Társaságcsoport a rendkívüli események
kezelését szabályzatokban rögzítette az alábbiak szerint:
-

Katasztrófavédelmi- Veszélyelhárítási Szabályzat,
AZ ISD DUNAFERR ZRT. területén bekövetkezett rendkívüli események esetén
történő együttműködésről szóló szabályzat (Együttműködési Terv)
Veszélyhelyzet, rendkívüli események megelőzési és kezelési terve (VRE Terv),
Üzemi kárelhárítási tervek.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény során az első kárelhárítási, felderítési
feladatokat a helyi dolgozók végzik, akik megfelelő ismeretekkel és védőeszközökkel (6.
melléklet) rendelkeznek az adott anyaggal kapcsolatban. A veszélyes anyagok kijutásának
észlelésére, valamint a felderítés elvégzésére telepített és hordozható mérőműszerek állnak
rendelkezésre.
Riasztást követően a létesítményi tűzoltóság szolgálati egysége azonnal a helyszínre megy és
a Tűzoltás-technikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzatnak megfelelően megkezdik
a felderítést majd azt követően a beavatkozást.
Felderítéshez, kárelhárításhoz szükséges eszközök:
-

Sűrített levegős önmentő készülék
hordozható tűzoltó készülék
gázkoncentráció mérő
Pneumatikus tömítő/ elzáró szerszámok

Amennyiben a rendkívüli esemény az ISD Power Kft. - mint az ISD DUNAFERR Zrt.
szoláltató leányvállalata – hatáskörébe tartozik, akkor a beavatkozást a saját belső normái
alapján az ISD Power Kft. végzi el.

2.8.5. Élet és anyagi javak mentése
Az ISD Dunaferr Zrt. és a területen lévő leányvállalatai által kialakított védelmi szabályzatok,
védelmi, vészelhárítási és kárelhárítási tervek elsődleges célja a biztonságos munkavégzés,
veszélyhelyzet esetén az élet védelem biztosítása a káresemény lokalizálásával az érintettek
mentésével, a kár elhárításával és a normál körülmények visszaállításával.
A telephelyen történt baleset bekövetkezésekor elsődlegesen az életmentéssel kell foglalkozni,
ennek megfelelően a veszélyeztetett területen tartózkodók kimenekítése az első végrehajtandó
feladat. Az anyagi javak mentésekor az emberi élet nem veszélyeztethető.
A Zrt. területén az elsősegélynyújtást az üzemi mentőszolgálat biztosítja folyamatosan, a nap
24 órájában. Szükség esetén a mentők (: 112; 104; 4-104) értesítéséről gondoskodni kell!
A legfontosabb feladat mindenkor az életmentés!
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javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell.
A végrehajtandó főbb feladatok:
• az életmentés (a legfontosabb feladat);
• a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása;
• a tárgyak és anyagi javak mentése értékük, pótolhatatlanságuk vagy funkcionális
fontosságuk alapján.

2.8.6. Beavatkozás, kárelhárítás végzése
Általános teendők
A mentés és kárelhárításkor általánosságban a következőkre kell ügyelni:
-

-

-

-

-

balesetihelyzet, vagy baleset ne következzék be,
a kár helyet lehetőség szerint lokalizálni kell,
veszélyhelyzet esetén a területet körül kell határolni, illetéktelenek bejutását meg kell
akadályozni, erről a Rendészet ügyeletes munkatársai gondoskodnak,
az események helyszínén csak konkrét feladattal (mentés, mentesítés, tűzoltás, folyó
műveletek leállítása) megbízott személyek tartózkodhatnak, a munkavégzéshez
szükséges egyéni védőeszközök használata mellett,
az esetleges robbanást, tűzkeletkezést – a kialakult körülmények mérlegelése alapján –
áramtalanítással, szellőztetéssel, lehetőség szerint anyagmentesítéssel stb. meg kell
akadályozni,
a tűzoltást és műszaki mentést úgy kell végezni, hogy lehetőség szerint fokozott csatorna, levegő- és talajszennyezést ne okozzon, (pl. az anyag elfolyást homok, vagy felitató
anyag „gáttal” meg kell akadályozni, szükség esetén oltóhabbal lefedni),
az anyagkiáramlás-, kiszabadulás-, elfolyás esetén a műszaki mentéskor a felfogott,
felitatott, felszedett anyagot veszélyes anyagként gyűjteni, és az előírt módon
ártalmatlanítani kell,
az anyagkiáramláskor – lehetőség szerint – a további anyagkiáramlást meg kell
akadályozni, pl. az anyag tartalék edényzetbe történő felfogásával.

Azok a dolgozók, akik nem vesznek részt vezetőjük utasítására a védekezésben, a kijelölt
gyülekezőhelyre vonulnak.
Teendők tűz esetén
Bárki, aki tüzet észlel, azonnal köteles jelenteni az ISD DUNAFERR Zrt. Létesítményi
Tűzoltóságának a 44-10 telefonszámon. Az eloltott tüzet is azonnal jelenteni kell. A tűzjelzés a
létesítményben lévő bármely telefonkészüléken keresztül történhet. A hivatásos tűzoltóságot a
105 vagy 112-es szám hívásával lehet értesíteni.
A riasztással párhuzamosan azt a helyiséget, ahol a tűz keletkezett áramtalanítani kell,
amennyiben szükséges a teljes épületet áramtalanítani. A tűzoltóság megérkezéséig a
jelenlévők a rendelkezésre álló tűzoltó készülékek segítségével a tűz oltását kötelesek azonnal
megkezdeni.
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oltásvezető utasításait minden jelenlévőnek kötelessége végrehajtani.
A tűzoltásvezető feladatai:
-

életmentés megszervezése,
anyagmentés megszervezése,
áramtalanítás elrendelése,
az épület kiürítésének elrendelése,
a kiérkező tűzoltók parancsnokának az oltásvezetés átadása, az addig tett intézkedések
ismertetése

Mentés-oltás során legfontosabb teendő a tűz által veszélybe került dolgozókat biztonságos
helyre juttatni. Tűzterjedés megakadályozásának egyik hatásos módja az éghető anyagok
eltávolítása a keletkezett tűz közeléből.
A tűz kezdeti szakaszában (kb. 1-2 m2-ig) eredményesen használhatók a területen elhelyezett
kézi tűzoltó készülékek, az 50 kg-os porral oltók (kb. 5 m2-ig).
A porral oltó készülékek eredményesen használhatók éghető folyadékok tüzeinél, szilárd
anyagok tüzeinél is hatásos lehet az alkalmazásuk, de a csekély hűtőhatás miatt visszagyulladás
veszélye fennállhat.
Áramtalanítás után eredményesen lehet használni a vizet szilárd anyagok tüzeinek oltására,
amely a jelentős hűtőhatásának következtében a parázslást is megszünteti. Vízzel heves
reakcióba lépő anyagok, éghető folyadékok tüzeinek oltásához azonban nem használható a víz,
mint oltóanyag. A tűz tovább terjedésének megakadályozásakor a környezet hűtésére lehet
használni a vizet, még akkor is, ha mint oltóanyag nem jöhet számításba.
Éghető folyadékok tüzeinek oltásához oltóhabot célszerű használni, főleg, ha a tűz alapterülete
meghaladja a porral oltók által jól oltható felület méretet. Az alkoholok tüzeinek oltásához
alkoholálló habok alkalmazása megfelelő. Kis mennyiségben kifolyt, vagy kiszabadult alkohol
tüzénél eredményes lehet a felhígítással történő oltás is.
A tűz oltása után szükség szerint ügyeletet kell biztosítani.
Teendők robbanás esetén
A robbanást követően meg kell várni a tűzoltók kiérkezését, amennyiben vannak sérültek, az ő
mentésüket csak akkor lehet megkezdeni, ha a mentésben részt vevők megbizonyosodtak arról,
hogy további tűz vagy robbanás nem valószínűsíthető. A dolgozókat a gyülekezési pontra kell
irányítani, ahol létszámellenőrzést kell végrehajtani. A robbanás súlyosságának függvényében
a további intézkedések vállhatnak szükségessé:
-

érintett technológia leállítása,
környező üzemek értesítése, leállítása, kiürítése,
a gyárba befelé jövő forgalom korlátozása.
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A környezetvédelmi esemény protokollja eltérő főmunka időben és munkaidőn túli időszakban.
Minden időszakban a környezetvédelmi készenléti ügyeletes köteles ellátni a környezetvédelmi
veszélyhelyzet kivizsgálásával, elhárításával összefüggő feladatokat. A veszélyhelyzetről való
bejelentés fogadója lehet biztonsági és védelmi igazgató, a környezetvédelmi főosztályvezető,
a központi környezetvédelmi osztályvezető, a művi környezetvédelmi osztályvezető vagy a
környezetvédelmi főosztály szakértője, főmunkatársa, munkatársa. Munkaidőn túl
környezetvédelmi veszélyhelyzetet a 44-34-es telefonszámon lehet bejelenteni.
A központi diszpécser, amennyiben környezetvédelmi veszélyhelyzetről kap bejelentést, soron
kívül felhívja a 44-34-es számot és értesíti fő munkaidőben környezetvédelmi munkatársat,
azon kívül környezetvédelmi készenléti ügyeletest.
•

Szilárd halmazállapotú anyagok esetén a mielőbbi teljes, pormentes összegyűjtésre kell
törekedni – kerülni kell azok a nedvesítését.
Folyékony halmazállapotú anyagok esetén meg kell akadályozni a vízzel való
elegyedést, a lokalizálást földből vagy homokzsákokból kialakított gátakkal is elő kell
segíteni. A könnyebb összegyűjtés érdekében szükség lehet adszorbens anyag
alkalmazására is. Az összegyűjtött szennyezett adszorbens anyagokat, illetve a kikerült
veszélyes anyagokat a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell tárolni,
illetve elhelyezésükről e szerint kell gondoskodni.
Szabadtérbe kiáramló gázok esetében a szélirány és a szabadba került mennyiség
függvényében veszélyességi zóná(ka)t kell kijelölni, és a veszélyeztetett területen
kiürítést vagy elzárkózást kell elrendelni. Zárt térben végre kell hajtani az épület kiürítését
és biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Az esetleges tűzoltói beavatkozással
párhuzamosan gondoskodni kell a veszélyes anyag kiáramlásának megszüntetéséről. A
kárhelyszínen a gázkoncentrációt folyamatos mérésekkel kell ellenőrizni.

•

•

A veszélyhelyzet elhárítása után az esetet ki kell vizsgálni és a megfelelő lépéseket megtenni a
további esetek elkerülése érdekében.
Egy esetlegesen bekövetkezett súlyos baleset követően, a normális élet és munkarend
visszaállítása a katasztrófa méretétől, a védekezés elrendelt módjától, a keletkezett károktól, a
helyi viszonyoktól és a körülmények alakulásától függően, összehangolt intézkedéseket
követel.
A súlyos baleset (esetleg katasztrófahelyzet) elhárítása után annak megfelelően, hogy
előzetesen milyen rendszabályok kerültek bevezetésre, a védekezés módjaként az alábbi
feladatokat kell végrehajtani:
•
•
•
•
•

a szállítási és forgalomirányítási feladatok megszervezését, - a kárfelszámolási,
kárrendezési feladatok megszervezését, - az ideiglenes helyreállítási munkák
megtervezését,
a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtását, - a közművek beüzemelését,
a társaságok működési feltételeinek megteremtését,
az eredeti műszaklétszámok engedélyezését a technológiában, - a folyamatos
tájékoztatás megszervezését,
a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolását.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

100/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT Egy személy mentési és elhárítási munkákat egyedül nem végezhet. Beavatkozást minimum
2 fő kezdeményezhet.

2.8.7. Üzemi dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések
Szervezési intézkedések, irányítási rendszer, kollektív védelem, egyéni védőeszköz juttatás.

2.8.8. Védelmi intézkedések és veszélyeztetés aránya
A beavatkozás során alkalmazott módszerek, a védőeszközök használata (lásd. 2.7.2. fejezet)
megfelelő arányban állnak az esetleges havária mértékével.

Verziószám: 2.0.01 (2019. április 16.)

101/104 oldal

SÚLYOS KÁRESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV
- NYILVÁNOS VÁLTOZAT -

2.9. A védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével
kapcsolatos feladatok bemutatása
Az ISD DUNAFERR Zrt. minden dolgozója köteles rendelkezni a munkaköre ellátásához
szükséges tűzvédelmi képzettséggel, az ezzel kapcsolatos jogszabály előírásainak megfelelően.
A tűzvédelmi oktatásra vonatkozó szabályozást a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Katasztrófavédelmi oktatások
A katasztrófavédelmi tevékenység hatékonyságát biztosítandó a Biztonsági Főosztály
munkatársai az ISD DUNAFERR Zrt. teljes területén megtervezik, előkészítik és megtartják az
új belépők oktatását valamint a szükséges éves ismétlő oktatásokat.
Katasztrófavédelmi gyakorlatok
A felkészültség biztosítása érdekében évente egy alkalommal (mindig más szakterületen –
Gyártóműnél, Igazgatóságoknál) törzsvezetési, míg három évente (több terület bevonásával) az
ISD DUNAFERR
Zrt.
területén
lehetséges
katasztrófahelyzet
szimulálásával
katasztrófavédelmi gyakorlat kerül megtartásra. Éves szinten SKET hatálya alá tartozó anyagot
érintő gyakorlat kerül megtartásra. Az üzemi dolgozói állomány a SKET gyakorlása keretében
készül fel a végrehajtással kapcsolatos konkrét feladatok ellátására. Ennek során a valósághoz
közelítő feltételek között, védőeszközökben gyakorolják az előírt feladatokat. Ezen kívül
gyártóművenként a Biztonsági hónap keretében Tűzriadó terv gyakorlatok és VRE terv
gyakorlatok kerülnek megtartásra. A gyakorlatok előkészítését, levezénylését a Biztonsági
Főosztály munkatársai végzik. A tervezett gyakorlatok témáját és lehetséges időpontját a
Katasztrófavédelmi Osztály éves Munkatervében szerepelteti.
Az ISD Dunaferr Zrt. a 2011. évi CXXVIII. törvény és Dunaújváros MJV Polgármestere
Határozata alapján munkahelyi polgárvédelmi szervezetet tart fenn. A szervezet mozgósítását
a Cégvezető rendelheti el. A magasabb mozgósítási készenlét feltételeinek megteremtését, a
katasztrófa elhárításban való közreműködés érdekében, az alapállapot időszak során kell
végrehajtani a polgári védelmi szervezetek felkészítését, rendszeres továbbképzését is.
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