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BEVEZETÉS 

 

A Variachem Kft. a Katasztrófa törvény (2011. évi CXXVIII. Törvény), és a kapcsolódó 

kormányrendelet (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek elleni védekezésről) szerint, az üzem területén jelen levő veszélyes anyagok 

mennyisége és típusa alapján felső küszöbértékűnek minősül, ezáltal Biztonsági Jelentés 

elkészítésére kötelezett.  

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. április 18-án kelt, 35100/27-13/2015.ált. 

számú határozatával a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt 

megadta. 

Az üzemeltető kötelezettsége a biztonsági jelentés 5 évente történő soros felülvizsgálata. A 

Variachem Kft. Budapest Kén utcai telephelyének elfogadott biztonsági jelentése soros 

felülvizsgálata vált szükségessé 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint 

valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/6268-12/2020.ált. számú 

határozata szerint. A soros felülvizsgálatra nyitva álló határidőt az iparbiztonsági hatóság által 

kiadott veszélyes tevékenység végzését kikötés nélkül engedélyező határozaton feltüntetett 

dátumtól kell számolni. 

Jelen biztonsági jelentés a Kormány rendelet 3. sz. mellékletben meghatározott tartalmi és 

formai követelmények alapján készült, amelyben a Variachem Kft. bemutatja a súlyos baleset 

megelőzésével és hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, 

valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a 

környezet védelmét. 

A hatóság részére a veszélyesség megítéléséhez rendelkezésre bocsátott teljes tartalmú 

biztonsági jelentés üzleti, üzemi titkokat tartalmaz. 
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1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 
 

A biztonsági politikának megfelelően a Variachem Kft. szervezetének minden szintjén 

nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való 

védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére 

meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, 

és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. 

Biztonságos működés általános elvei: 

 

 Jogszabályi előírásoknak való megfelelés. 

 Munkafolyamatok kialakításánál a biztonsági szempontok prioritása. 

 Dolgozók alkalmasságának vizsgálata, rendszeres oktatás-képzés. 

 Biztonságot fokozó tárgyi eszközök, védőeszközök biztosítása. 

 Felelősségi körök meghatározása (TVSZ, munkaköri leírások, belső védelmi terv, stb.) 

 

A biztonsági irányítási rendszer az alábbiakra terjed ki; 

 

- a dolgozók biztonságára, 

- a gyártási és tárolási technológiák biztonságára, 

-  a természetes környezet biztonságára, 

- a lakosság védelmére. 

 

A biztonsági irányítási rendszer három rendszerből áll: 

 

 a munkavédelmi, 

 a tűzvédelmi és, 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszeréből. 

 

A fenti feladatok leírása a Munkavédelmi Szabályzatban, a Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve 

a Biztonsági Jelentésben és a Belső Védelmi Tervben található meg. 

 

 A TVSZ és a BJ (BVT) rögzíti a tűz-, és robbanásveszélyes, mérgező és környezetre 

veszélyes anyagkiáramlások megelőzésével, illetve a védekezéssel, a 

kockázatelemzéssel, a kockázatok csökkentésével, a bekövetkezett káros események 

hatásainak minimalizálásával kapcsolatos tevékenységek társasági szabályait.  

 az MVSZ a balesetek, megbetegedések, a kvázi balesetek elkerülésével, munkahelyi 

kockázatelemzéssel és a kivizsgálásokkal kapcsolatos tevékenységek társasági 

szabályait tartalmazza. 

 

Az üzemeltető által működtetett Biztonsági Irányítási Rendszer (BIR) magában foglalja a 

következő területeket: 

 

(1) A súlyos balesetek megelőzésével, a védekezéssel kapcsolatos szervezeti felépítést.  
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(2) A súlyos baleseti veszélyek azonosítását és értékelését.  

(3) Az üzemeltetés ellenőrzését. 

(4) A változások kezelését. 

(5) A védelmi tervezést. 

(6) Az auditot. 
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1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az üzem menedzsmentje erősen és őszintén hisz abban, hogy megfelelő vezetés, emberek, 

irányítási rendszerek alkalmazásával és aktív közreműködés révén minden sérülés és baleset 

megelőzhető, elkerülhető. Az üzem menedzsmentje törekszik azon cél elérésére, mely a „0” 

baleseti szint fenntartásán alapszik. Ehhez az alábbiak következetes betartása szükséges: 

 

A VARIACHEM Kft. vezetése elkötelezte magát arra, hogy 

 

 saját céljának tekinti a súlyos balesetek megelőzését; 

 betartja a vonatkozó jogszabályokat, és az önként vállalt normákat; 

 kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket és „majdnem-baleseteket”, feltárja ezek okait, 

és ezekről jelentést készít; 

 hatékonyan támogatja a biztonság eléréséhez történő „legjobb gyakorlat” bevezetését; 

 alapvető fontosságú üzleti szempontként kezeli a súlyos balesetek megelőzésével 

kapcsolatos kérdéseket, amit azzal is bizonyít, hogy munkatársaink minősítésekor 

mindezeket figyelembe veszi; 

 bátorítja a dolgozókat a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettség vállalására, 

továbbá arra, hogy érdemben foglalkozzanak az embereket aggasztó biztonsági 

kérdésekkel, figyeljenek oda a felmerülő biztonsági problémákra. 

 

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében a menedzsment: 

 

- Olyan irányítási rendszert alakít ki, amellyel hatékonyan irányítható a biztonság 

növelésére irányuló tevékenység. A vezetők személyes példával járnak elöl az irányítási 

célok egyértelmű meghatározásában. A munkatársakat gondosan választják meg, készítik 

fel, és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos szakértelmük. Értékelik továbbá 

mindazok biztonsággal kapcsolatos felkészültségét is, akik a menedzsment nevében 

tevékenykednek, legyenek ők alvállalkozók, beszállítók, üzlettársak vagy egyéb harmadik 

felek. 

- Rendszeresen értékelik a tevékenységgel együtt járó veszélyeket. Megfelelő 

intézkedéseket tesznek az esetleges váratlan üzemzavari események vagy balesetek 

hatásainak megelőzésére, illetve csökkentésére azáltal, hogy a biztonsági irányítási 

rendszerben a megfelelő szabványokat, részletesen kidolgozott utasításokat alkalmazzák. 

A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás mindig naprakész. 

- Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. Megfelelően 

kezeljük a normál üzemi technológiától eltérő nem szokványos műveletekből eredő 

kockázatokat. A folyamatok, a berendezések és a munkacsoportok átalakítását, továbbá a 

személyügyi változtatásokat rendszeresen a biztonság szempontjából is értékeljük, amivel 

a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. 

- A váratlan üzemzavari eseményeket, a „majdnem-baleseteket” és következményeiket 

dokumentáljuk, és azokat kivizsgáljuk. Ezzel – meggyőződésünk szerint – a biztonsági 

irányítási tevékenység színvonala javulni fog. Az ilyen eseményekből nyert 
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tapasztalatokat másokkal is megosztjuk, és ezekről a hatósági szervezeteket is 

tájékoztatjuk. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat 

javító intézkedések kidolgozására is. Ezzel vélhetően a hasonló események 

bekövetkezésének megelőzését érhetjük el. Rendszeresen mérjük a biztonság növelésére 

irányuló tevékenységünk hatásfokát. Megfelelő belső védelmi tervet készítettünk, és 

biztosítottuk annak végrehajtási feltételeit: a megfelelő védőfelszerelés felszerelést, és a 

végrehajtó szervezetekbe beosztott állományt felkészítettük e feladatokra. És ezeket 

alkalmazzuk a súlyos balesetek megelőzése, vagy következményeinek csökkentése 

érdekében. 

 

A Variachem Kft. a környezet védelmét alapvető prioritásnak tekinti üzleti tevékenységei 

során. Ennek megfelelően előtérbe helyezi:  

 

 A vonatkozó jogszabályi kötelezettségének való mindenkori megfelelést, 

 A környezetvédelmi tényezők folyamatos fejlesztését, 

 A folyamtok fejlesztésénél, illetve új folyamatok kialakításánál a környezeti 

szempontok érvényesülését, 

 Az anyagmozgatási, tárolási, szállítási tevékenységek elkerülhetetlen kibocsátásainak 

legkisebb környezeti terhelést jelentő megoldásait, 

 A munkatársak képzésével a környezet-tudatos munkavégzést. 

 

A fenti környezetvédelmi irányelvek megvalósítása a Variachem Kft. minden munkatársának 

kiemelt feladata és felelőssége.  

 

 A VARIACHEM Kft. a vevői igényeket mindenkor kielégítő kereskedelmi szolgáltatást 

nyújt, ami a piaci működésének és eredményességének az alapját jelenti. 

 A VARIACHEM Kft. vevőközpontú piaci stratégiájának alapvető eleme szolgáltatási 

minőségszínvonalának folytonos fenntartása, illetve fejlesztése és így a 

versenyképesség állandó biztosítása. 

 Ehhez eszközként alkalmazza a nemzetközi követelményekkel összhangban levő, az 

MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő, folyamat orientált minőségirányítási 

rendszert. 

 A VARIACHEM Kft. az üzleti, minőségirányítási célkitűzéseinek megvalósítása 

érdekében szorosan együttműködik beszállítóival. A beszállítóktól megkövetelt a 

versenyképes áron szállított termékek mindenkori kiváló minősége, valamint a pontos 

határidőtartás. Az üzleti élet minden területén célunk a kölcsönösen előnyös, partner 

kapcsolatok fenntartása. 

 A VARIACHEM Kft. minden munkatársa felé elvárás a minőségszemléletű, igényes 

munkavégzés. 

 Munkatársaink felelősek céljaink megvalósításában a legjobb képességük szerinti 

részvételért és munkájuk során a minőségirányítási előírások pontos betartásáért.  

 A Kft. vezetése minden üzleti évre meghatározza a fentiekkel összhangban lévő konkrét 

céljait, melyek teljesülését folyamatosan nyomon követi és értékeli. 
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1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET 

 

A szervezet és személyzetre vonatkozó adatok részletesen megtalálhatóak a 9.1 pontban.  

 

1.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK 

AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

A Variachem Kft. a 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 1.6. pontjának 

megfelelően részletesen elemzi a reálisan feltételezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek előfordulásának valószínűségét, okait és körülményeit. 

 

A pont részletesen kifejtésre került az 9.2 pontban 
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1.4) ÜZEMVEZETÉS 

 

 

1. ábra: Szervezeti ábra 

 

A VARIACHEM Kft.-nél jelenleg működik az MSZ ISO EN 9001 szerinti minőségirányítási 

rendszer és az MSZ EN 14001 szerinti környezet központú irányítási rendszer. 

Mindezek mellett a jelenleg működő biztonsági irányítási rendszer összhangban van a Kft. 

általános vállalt irányítási rendszerével a következők szerint: 

 

A biztonsági irányítás rendszerén belül, az első számú vezető a VARIACHEM Kft. ügyvezető 

igazgatója, akinek feladatát és felelősségét a Tűzvédelmi Szabályzat a következőképpen 

rögzíti:  

 

Tűzvédelmi Szabályzat szerint: 

 

Ügyvezető igazgató 

 

Felelős: 

 

- A telep Variachem Kft. tulajdonát képező területein végzett tevékenység 

tűzvédelméért. 

- A bérbe adott területekre vonatkozó tűzvédelmi feladatok bérlő és bérbeadó 

közötti megosztás bérleti szerződésben való meghatározásáért. 

- Tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételével a tűzvédelmi feladatok ellátásának 

biztosításáért. 

- A Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáért és naprakész állapotban tartásáért. 
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- A Szervezeti és Működési Szabályzat 8.1.4. pontjában meghatározott további 

tűzvédelmi feladatok ellátásáért. 

- Az alkalmazott munkavállalók és időszakos (ismétlődő) oktatásának 

elvégeztetéséért, valamint tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben 

foglalkoztatott személy esetén a vizsgáztatás és szakvizsgával rendelkező személy 

esetén a továbbképzés végrehajtásáért. 

 

Köteles: 

 

- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt használati előírások betartását ellenőrizni, 

valamint az ellenőrzésről gondoskodni. 

- A jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban, szabályzatokban, 

műszaki előírásokban foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás 

vagy intézkedés nélkül végrehajtani, valamint a végrehajtást ellenőrizni. 

- Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen megjelenni, akadályoztatás esetén intézkedésre 

jogosult képviselőjét kijelölni. 

- Biztosítani a következetes, megfelelő és az önkéntes jogkövetés elvén alapuló 

tűzvédelmi fegyelmet, a megelőzés elsőbbségét biztosító tevékenységet. 

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóság részére a tűzvédelmi ügyekben kért 

felvilágosítást, adatokat megadni. 

- Az általa tapasztalt vagy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által feltárt 

hiányosság, szabálytalanság megszüntetése érdekében intézkedni. 

- Gondoskodni a tűzeset bejelentéséről és a kivizsgálás eredménye alapján a hasonló 

eset megelőzése érdekében az intézkedések megtételéről. 

- Gondoskodni arról, hogy a közvetlenül üzemeltetett, nem bérbe adott területeken a 

tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenység, amely a létesítmény, az épület, az 

építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának 

megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal az 

illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak bejelentésre kerüljön. A 

bejelentéshez csatolni kell az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra 

vonatkozójavaslatot. 

 

Raktárvezetők 

 

- Felelősek a munkahelyük rendjéért, tisztaságáért, a raktározás, tárolás és 

anyagmozgatás tűzvédelmi előírásainak végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng 

használata tilalmának megtartásáért. 

- Felelősek az irányítási területeiken levő tűzoltó készülékek, felszerelések, 

eszközök meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért és az előírt 

tűzvédelmi figyelmeztető, tiltó képjeleket (piktogramot) vagy feliratokat 

tartalmazó táblák elhelyezéséért és meglétéért. 

- Kötelesek elsajátítani és alkalmazni a tevékenységi körükkel összefüggő, a 

Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt tűzvédelmi használati előírásokat. 

- Kötelesek tűzvédelmi oktatáson (előzetes, időszakos, pót) és tűzvédelmi 

szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen megjelenni. 
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- Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén - saját hatáskörben - intézkednek a 

veszély azonnali megszüntetéséről, továbbá értesítik a telepvezetőt. 

- Folyamatosan ellenőrzik a Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi használati 

előírásainak, valamint a raktárhelyiségek munkafolyamatainak, munkaeszközeinek 

technológiai-, műveleti- és kezelési utasításában foglalt tűzvédelmi követelmények 

érvényesülését. 

- Kötelesek figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, 

vásárlók stb.), ha azok megszegik a tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat. 

- Kötelesek a készenlétben tartott tűzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. 

- Kötelesek tűzeset alkalmával az EDR rendszer használatával vagy a 112-es 

telefonszámon a tűzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70/ 4506711-es 

házi telefonszámon a portaszolgálatnak a bejelentést megtenni, valamint 

tevőlegesen részt venni a tűzoltásban és a kárfelszámolásban. 

- Kötelesek megőrizni a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tűzvédelmi 

adatait is tartalmazó – elektronikusan tárolt - biztonsági adatlapjait. Amennyiben 

olyan veszélyes anyagot, készítményt tárolnak, amelynek hiányzik a biztonsági 

adatlapja, ez esetben haladéktalanul jelezniük kell az anyaggal foglalkozó 

ügyintézőnek. Szakmai hatáskörükbe tartozik a biztonsági adatlapok tűzvédelmi 

adatainak ismerete és a tárolás során való alkalmazása. 

 

Alkalmazott munkavállalók 

 

A munkavállalók kötelesek: 

 

- A rájuk bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi 

Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni. 

- A dohányzás és nyílt láng használata tilalmát betartani. 

- Közvetlen tűz- és/vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést beszüntetni, 

valamint ezen helyzetet megszüntetni. 

- A tevékenységi területükön rendet és tisztaságot tartani. 

- Megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. 

- A munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson (előzetes, időszakos, pót) és 

tűzvédelmi szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen 

megjelenni, továbbá a tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és a tevékenységük 

során alkalmazni. 

- Tűzeset alkalmával az EDR rendszer használatával vagy a 112-es telefonszámon a 

tűzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70-es házi telefonszámon a 

portaszolgálatnak a bejelentést meg tenni, valamint tevőlegesen részt venni a 

tűzoltásban és a kárfelszámolásban. 

- Az általuk észlelt vagy tudomásukra jutott tűzvédelmi hiányosságot, 

szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőnek jelenteni. 

- Figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, vásárlók stb.), 

ha azok megszegik a tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat. 

- A készenlétben tartott tűzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. 
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1.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 

 

A Variachem Kft. figyelmet fordít a berendezésekben, a tárolásban végrehajtott 

változtatásokra. E változtatásoknak a biztonságra vonatkozó vetületeit már a változtatások 

tervezése és kivitelezése során előzetesen figyelembe veszi. A módosítás csak engedély 

alapján vezethető be. A jelentősebb kockázatot magában hordozó módosításokhoz készített 

műszaki dokumentációkat a BIR szempontjából véleményeztetni kell. 

A Variachem Kft. vezetése minden olyan változtatás esetében, amely hatással lehet a 

biztonsági jelentésben meghatározott elemekre (hatásterület, frekvencia kockázat, védelmi 

rendszerek, stb.) bejelenti a Fővárosi Katasztrófavédelemnek. A bejelentésben be kell mutatni 

a változtatás meghatározását és várható hatását a tároló üzem aktuális kockázatára.  

Változtatások az alábbi okok miatt válhatnak szükségessé: 

 

 külső/belső auditokon feltárt nem megfelelőségekből, 

 vezetőségi átvizsgálás részeként, 

 külső szabályozok változásából adódóan (szabvány, normatív dokumentum, 

jogszabály stb.), 

 környezetünk változása miatt, 

 érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak a változásából, 

 az azonosított kockázatok és lehetőségek átvizsgálása során nyert információkból, 

 szervezeti változások következtében,  

 tevékenységi terület módosulása, bővülése miatt. 

 

A Variachem Kft. figyelembe veszi mindazon előírásokat, feladatokat, követelményeket, 

melyeket a 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet tartalmaz, mint  

 

 a súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő változásokat 

 az üzemzavarok értékeléséből levont tanulságokat, 

 az üzemi fejlesztésekből eredő változásokat, 

 a BVT gyakorlatokból levont tanulságokat, 

 a jogszabályi változásokat. 

 

A módosítást minden érintett műszaki, ügyviteli dokumentumba át kell vezetni. A 

szabályzatokat minden tárgyévet követő év első felében felül kell vizsgálni, szükség szerint 

korszerűsíteni, kiegészíteni és, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelően 

módosítani kell. A vállalaton belül működő információs rendszer biztosítja a szervezet 

számára a jogszabályok, a műszaki előírások változásainak nyomon követését. 

 

A raktár terület új bérlőit a Depochem kft. tartja nyílván és tájékoztatja a raktárbázis területén 

lévő veszélyes vállalkozásokról.  
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Személyi változások 

 

A szervezeti változások kezelésével kapcsolatos folyamat tartalmazza a biztonság 

szempontjából kritikus munkakörök, munkaterhelés, szakértelem és képzési követelmények 

meghatározását, beleértve az alvállalkozókat is. A további képzések és gyakorlatok 

előírásának, vagy a munkamegosztás megváltoztatásának a kockázatelemzés eredményein 

kell alapulnia. 

A biztonságos működéshez szükséges, védelmi feladatkörrel megbízott személyek, 

alvállalkozók, vagy felelősségek változása esetén annak dokumentálása elengedhetetlen.  

Szükség esetén: 

 

 módosítani kell a Szabályzatok és mellékleteik vonatkozó részeit, 

 értesíteni kell a hatóságot, alvállalkozókat, ügyfeleket stb., 

 

Műszaki változások/védelmi berendezések 

 

Az üzem infrastruktúrája és gyártási technológiája a rendeltetésnek megfelelően az illetékes 

hatóságok engedélyével lett kialakítva. A kialakított műszaki megvalósításoktól eltérni csak 

alaposan megindokolt esetben lehet úgy, hogy adott változtatás nem csökkentheti adott 

berendezés védelmi funkcióját. A változást engedélyeztetni kell, amely során a biztonsági 

dokumentációk soron kívüli felülvizsgálata szükséges.  

 

Új anyag betárolása 

 

Felülvizsgálati eljárást kell kezdeményezni a jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének 

jelentős növekedése vagy csökkenése; a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai 

tulajdonságának, vagy felhasználási folyamatának jelentős változása esetén. 

A felülvizsgálati eljárás lezáródásáig az anyag nem tárolható be! 
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1.6) VÉDELMI TERVEZÉS 

 

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a Variachem Kft. vezetése tisztában van 

a működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, környezeti-, egészségi- és 

biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak, a környező 

lakossága és a környezet iránti felelősséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint 

kívánja a működését irányítani: 

 

 műszaki és gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes 
anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági 
kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, 

 a súlyos balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre törekszenek, 

 a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a 
veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok 
maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik, 

 munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel 
kapcsolatos veszélyeket, felkészítik őket az esetleges balesetek során rájuk háruló 
teendőkre, 

 a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki 
védelem eszközeit és munkatársaik egyéni védőeszközeit folyamatosan 
hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellenőrző 
mechanizmusokat működtetnek. 

 

A Variachem Kft. munkautasítások formájában szabályozta mindazon folyamatait illetve 

tevékenységeit, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek szempontjából 

meghatározóak lehetnek. Ezen szabályozások rögzítik az egyes feladatok és műveletek 

végrehajtásának módját, felelőseit és a betartandó működési kritériumokat a balesetek, illetve 

vészhelyzetek megelőzése érdekében. 

 

A veszélyek következményeinek elhárítására a Variachem Kft. a 219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő Belső Védelmi Tervet készített, amely jelen 

Biztonsági elemzés mellékletét képezi. A teljes dolgozói állomány éves rendszerességgel BVT 

oktatásban részesül, melyet a veszélyes ipari védelmi ügyintéző tart meg. Ugyancsak évente 

részesülnek BVT oktatásban a külső szolgáltató cégek, melyet szintén a veszélyes ipari 

védelmi ügyintéző tart meg a szolgáltató cégek vezetőinek vagy megbízott kapcsolattartóinak, 

a továbbiakban pedig ők felelnek a cégek dolgozóinak tovább oktatásáért. Az oktatás 

történhet szóban, illetve elektronikus úton egyaránt, melyet új belépőknél a munkavégzés 

megkezdése előtt, ismétlődő oktatás esetén pedig a többi oktatással egy időben kell 

megtartani. 

A védelmi szervezet felkészültségét a Variachem Kft. vezetése rendszeresen ellenőrzi. Ennek 

érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi 

szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben 

megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos 

hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet 

intézkedéseit érintő rendelkezéseit a Társaság felső vezetése azonnal foganatosítja. 
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A Kft. a jogszabályokban előírtaknak megfelelően belső szabályzatokban eljárási és 

munkautasításokban határozták meg az érintett személyek – vezetők, és munkatársak 

feladatait, és hatáskörét.   

 

 A létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel és újra indítás követelményeit. 

 Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok rendjét. 

 Az egyes vizsgálatok elvégzéséhez szakértők igénybevételét. 

 Az ellenőrzési feladatokat a szemlék rendjét annak gyakoriságát, a szemlebizottság 

összetételét. 

 Évenként egy alkalommal az ügyvezető igazgató vezetésével. 

 A közvetlen munkairányítók, munkavédelmi szervezet ellenőrzési követelményeit. 

 A munkaköri alkalmasság egészségügyi feltételeit. 

 A munkaköri alkalmasság szakmai feltételeit.  

 az előzetes munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások. 

 ismétlődő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások. 

 valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgáztatások rendjét. 

 A balesetek, majdnem-balesetek, üzemzavari események bejelentésének és 

kivizsgálásának rendjét, a rendkívüli események kezelését, a foglalkozási 

megbetegedések kivizsgálását. 

 Az alvállalkozók foglalkoztatásának biztonsági szabályait. 
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1.7) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 

 

A belső szabályzatokban rögzített ellenőrzési módszerek elsődleges célja, hogy összevesse a 

meglévő helyzetet a normatív követelményekkel ezen belül az ellenőrzések a rendszerre, a 

folyamatokra és az állapotokra terjednek ki: 

Jelen szabályozásunk szerint, tervezett időszakonként belső auditokat hajtunk végre annak 

megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer: 

 

- ellenőrizze a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikájának, céljainak 

megvalósulását, 

- megítélje a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer működésének 

hatékonyságát, 

- feltárja a rendszer hiányosságait, 

- növelje a rendszer teljesítőképességét és eredményességét, 

- helyesbítő tevékenységeket kezdeményezzen a hiányosságok megszüntetésére. 

 

A belső irányítási felülvizsgálatok koordinálásáért és értékeléséért a minőségbiztosítási vezető 

a felelős, az elvégzéséért a megbízott auditorok felelnek. 

Aktív monitoring 

 

A munkavédelmi szemlék legfontosabb szempontjait a MVSZ és a Tűzvédelmi szabályzatok 

határozzák meg így különösen: 

 

 Az előző ellenőrzésen meghatározott intézkedések végrehajtását, 

 Az elmúlt időszak baleseteinek, eseményeinek áttekintését, 

 Az oktatások végrehajtását, 

 Az orvosi vizsgálatok meglétét, 

 A technológiai fegyelem betartását 

 A berendezések, készülékek, létesítmények, épületek állapotát, 

 Az anyagmozgatás, raktározás, közlekedés feltételeit,  

 A berendezések, készülékek, csővezetékek, szerelvények, állapotát, 

 A biztonsági berendezéseket, védőburkolatokat, reteszeket, stb.  

 A munkahelyi légállapotokat, a veszélyes anyagok kezelését. 

 

Az aktív monitoring eljárok az egyes veszélyes berendezések, eszközök időszakos – szakértői 

– felülvizsgálata, melyek a következők: 
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Sorszám A vizsgálat 

megnevezés Gyakorisága/év 
A vizsgálatok 

elvégeztetéséért 

felelős 

A 

dokumentációt 

megőrzi 

1 Légzésvédő eszközök 1/2 raktáros raktáros 

2 Villamos berendezések 

érintésvédelmi 

vizsgálata 

 

Egyéb 

 

 

 

3,6,9 

 

ügyvezető  ügyvezető  

3 Villamos berendezések 

RB szabványossági 

felülvizsgálata 

„A” és „B” 

„C” 

„D” 

 

 

 

3 

6 

9 

ügyvezető ügyvezető 

4 Villámvédelem  

„A” és „B” 

„C” 

„D” 

 

3 

6 

9 

ügyvezető  ügyvezető 

5 Tűzcsapok  1/2 raktáros raktáros  

6 Tűzoltó készülékek 1/2 raktáros raktáros  

 

Az aktív monitoring körébe tartozik a raktárosok, napi munkahelyi ellenőrzési kötelezettsége, 

amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri leírásokban kerültek 

rögzítésre. 

 

Az aktív monitoring körébe tartózóan a Társaság elvégeztette és szükség szerint, 

folyamatosan végzi a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 54§ (2) bekezdésében 

előírt munkahelyi kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint 

határidőre teljesített. 
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2) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 
 

Ferencváros a Duna bal partján, a Belvárostól délre fekvő fővárosi kerület. Északkeleti 

szomszédja az Üllői út túloldalán Józsefváros és Kőbánya, délkeleten a Határ útnál 

Pesterzsébettel és Kispesttel szomszédos. Délnyugaton a Ráckevei – Soroksári – Duna-ág 

választja el a Csepel szigettől. Ferencváros területe 12,5 km
2
, teljes népesség száma 59720 fő 

(2019. január 1.). A IX. kerület a főváros 23 kerületéhez viszonyítva átlagosnál valamivel 

kisebb méretűnek számít területének nagysága és népességszáma szempontjából egyaránt.  

A fővárost jellemző, sugaras-gyűrűs szerkezetnek három eleme határolja: a Vámház körút, az 

Üllői út és a Határ út, természetes határa a Duna és a Ráckevei – Soroksári – Duna-ág vonala. 

A kerület a gyűrű irányú útvonalak mentén tagozódik. A Kiskörút és a Nagykörút közötti 

terület Belső Ferencváros, a Nagykörúttól kifelé, a kerületet szintén gyűrűirányban átmetsző 

kelet-nyugati vasúti fővonalig terjed a Középső Ferencváros, a vasútvonal és a Határ út 

közötti rész a Külső Ferencváros, az Üllői út mellett helyezkedik el a József Attila lakótelep. 

Kevésbé közismert és használt városrésznév a Gubacsi dűlő elnevezés. 

Ferencváros folyamatos lakottságának első, több mint száz évében egyre gyorsuló fejlődésen 

ment keresztül. A kiegyezés után ipari, katonai, vasúti létesítmények sora létesült. A 

millennium időszakában a történeti városrészek nagyvárosias átépítése jelentősen előrehaladt 

fővárosi, országos jelentőségű intézményekkel, a korra jellemző bérházakkal, 18 iskolával, a 

Belső Ferencvárosból kiszorítva a gyárakat. A világháborúktól a rendszerváltásig terjedő 

évtizedekben a történeti városrészeket a hanyatlás jellemezte, de fennmaradt a kerület 

iskolaváros jellege. A vasúton túli városrészekben a környezetszennyező nagyipar súlya 

növekedett. E korszak egyetlen városfejlesztési eredménye a József Attila lakótelep 

megépítése volt a hírhedt Mária–Valéria nyomortelep helyén. A főváros első lakótelepe 1957-

től kezdődően épült meg. 

A Variachem Kft. telepe Külső Ferencváros területén található. Külső Ferencváros 

lehatárolás: Vasúti fővonal - Üllői út - Ecseri út - Epreserdő utca - M5-ös bevezető szakasza - 

Határ út - Ráckevei- Soroksári- Duna-ág - Duna-folyam. A XX. század közepén Külső 

Ferencvárosra koncentrálódtak a szocialista nagyipari fejlesztések, számos környezetterhelő 

iparággal. A szocialista iparfejlesztés a Ferencvárosi rendező pályaudvar körüli területekre 

koncentrálódott. A településszerkezetet alapvetően meghatározza a XIX. század második 

felében kiépített vasúthálózat, a Ferencvárosi rendező pályaudvar, a Soroksári út menti 

rendező és személypályaudvar, a budai kapcsolatot biztosító déli összekötő vasúti hídon 

áthaladó keleti-nyugati irányú fővonal és az ún. Kelebiai vonal. A százhektáros rendező-

pályaudvar két részre tagolja Külső Ferencvárost, az egyetlen összekötést az Illatos út adja. A 

kerület déli részét a szomszédos Pesterzsébettől a rendező- pályaudvar gurító dombja és 

vágányai zárják el. 

A terület felhasználása, a beépítés és a környezetminőség szempontjából Ferencváros 

legheterogénabb része, lakó, ipari, intézményi, sport, kórház és véderdő funkció egyaránt 

megtalálhatók. A telkek mérete is sokféle, a négylakásos kis telektől a több hektáros 

telephelyig terjednek. A beépítettség is változatos, a túlzsúfolt telephelyektől a beépítetlen 

ingatlanokig sok fajta előfordul. Az épületállomány kora száztól néhány hónaposig terjed, 

hasonlóképpen minőségük, építészeti értékük és méreteik is változatosak. A korszerű 

logisztikai központtól a használaton kívüli ingatlanokig sokféle változat van.
1
 

 

                                                 
1
 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, IX. kerület, 2009.12.16 
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2.1) AZ IPARI KÖRNYEZET 

 

A telephelyet a Soroksári út – Kén utca – Gubacsi út által közre zárt ipari terület határolja. A 

raktártelepet a IX kerület déli részén a Soroksári út felől illetve a Gubacsi úton át csak a Kén 

utcáról lehet megközelíteni. A Kén utcai bejárat megközelíthető a megnyitott Mester utca 

felöl is. Mindhárom út aszfalt és betonborítású, széles útfelületű. A Kén utcán a közút és a 

raktártelep között mintegy 15-20 m széles nem köves felületű parkoló van. Kiválóan alkalmas 

- mintegy 700 m felülettel - a mentésre, kárfelszámolásra, tűzoltásra felvonuló erők és 

eszközök gyülekeztetési és megindulási területének. 

A telep belső úthálózata aszfalt- és betonborítású. Szélessége lehetővé teszi a kétirányú, a 

három Kén utcai kapu pedig a körforgalmat. Az épületek elhelyezése, párkánymagasságának 

meghatározása már a korszerű ipartelepítési elvek szerint történt, ennek következtében, még a 

telep esetleges teljes romosodása esetén is egy nyomsávon lehet közlekedni, rövid 

útmegtisztítást követően. 

A telep ÉK-i oldalán kiépített és fordítókoronggal felszerelt normál nyomtávú iparvágánya a 

Kén utcai iparvágányon keresztül közvetlenül a Ferencvárosi Rendező Pályaudvar 

vágányhálózatához csatlakozik. 

A telepet 2 m magas, felül szögesdróthálózattal megerősített, jól karbantartott betonkerítés 

övezi. Bejárat, megközelítés csak a Kén utcáról lehetséges. 

 

 

2. ábra: Külső Ferencváros térképe (Forrás: INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA, IX. kerület, 2009.12.16) 
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2.2) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI 

ELEMEI 

2.2.1) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE 

 

A telephely ipari övezetben fekszik, lakóház elvétve található. 

 

2.2.2) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK 

 

Ilyen létesítmény nincs a közelben. A hatalmas területen csak szórványosan helyezkednek el 

lakóház csoportok, az Illatos út mentén a Dzsumbujok és a Gyáli út közelében a kis 

lakótelepek. Óvoda csak az Illatos útnál van. 

 

 

3. ábra: Ferencváros intézményeinek elhelyezkedése (Forrás: INTEGRÁLT 

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, IX. kerület, 2009.12.16) 
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2.2.3) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK 

 

Különleges természeti értéket képviselő területek, műemlékek és turisztikai nevezetességek az 

üzem környezetében nincsenek. 

 

2.2.4) ÉRINTETT KÖZMŰVEK 

 

Nincs közmű a létesítmény közelében. 

 

2.2.5) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

 

 

Északról: 

A Magyar Aszfalt Vállalat (Strabag) telepe helyezkedik el. IX Gubacsi út 8. 

Dolgozóinak létszáma: 170 fő. 

 

Keletről: 

A külső Mester utca és a Ferencvárosi Rendező pályaudvar vágányhálózata határolja. 

 

Délről: 

A Budapesti Vegyi művek volt üzemében (IX Kén utca 5.) a CH Pharma Kft működik. 

 

Nyugatról: 

A KALV Kft. IX Kén utca 6. sz. alatt telephelye. Dolgozóinak létszáma: 120 fő. 

 

Az ipari társasház területén (Kén utca 8.) a Variachem Kft.-n kívül még két cég működik, a 

Depochem Raktárbázis Kft és a Telephely 1097 Kft. 

 

 Az OKF 285-35/15/2006 számú, 2006. november 29.-n kelt Határozatában 

megállapítja, hogy a Depochem Raktárbázis Kft. nem minősül veszélyes ipari 

üzemnek, továbbá biztonsági jelentés/elemzés készítési és benyújtási kötelezettség 

nem terheli.  

 A Telephely 1097 Kft már nem foglalkozik fűtőolaj tárolással, forgalmazással. A föld 

alatti tartályokat kivették és elszállították. Jelenleg bérbe adják a területet. Nem 

tárolnak vegyi árukat (például buszok parkolnak.  
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Johson Controls 

International Kft, 

Gubacsi u 6/b-

1 

Épületgépészeti, 

épületfelügyeleti 
automatika 

72 +36 1 459 3700 
H-P: 8:00-

16:30 
        

Technizal Kft Gubacsi u 6/d 
Vasáru, festék, üveg 

kereskedelem 
8 +36 30 405 6008 

H-P:7:00-

16:00 
        

Airsoftguru Kft 
Gubacsi u 6/d-

1 
Airsoft kellékek 3 +36 1 249-5145 

H-P: 10:00-

8:00 
        

Strabag Zrt. Illatos út 8. Aszfaltkeverés 20 +36 1 456-6139 
H-P: 7:00-

16:00 
        

Bomapest Kft Kén utca 1 
Építőipari kivitelezés, 

generál kivitelezés 
            

Felszámolás 

alatt 

Trend-Rent 

Autószervíz 
Kén utca 2 Autó-, motorszervíz 1 +36 1 215 8395           

Százért 100 Üzletlánc 

Kft 
Kén utca 4 Élelmiszerboltok 4 

+36 20 410-0035 

+36 1 216-8573 

H-P: 8:00-

18:00 
        

Azt-Media Kft Kén utca 5 

Film-, video-, 

televízió-műsor 

gyártás 

  +36 70 639-9233 
H-V: 0.00-

4:00 
        

Betulapharma Zrt. Kén utca 5 
Gyógyszergyártás és 

forgalmazás 
20             

CF Pharma 

Gyógyszergyártó Kft 
Kén utca 5 Gyógyszergyártó 30 +36 1 280-3951           

Clean Market Kft Kén utca 5 
Vegyi áru 

nagykereskedelme 
8 +36 1 347-0050 

H-P: 8:00-

17:00 
        

De Dietrich SAS 
Magyarországi 

Fióktelepe 

Kén utca 5 

Vegyipari, 

finomvegyipari és 
gyógyszeripari gépek, 

berendezések 

nagykereskedelme 

21 
+36 20 568-344  

+36 70 632-4979 
          

HQ Pharma Kén utca 5 

Folyadékok szűrése, 

szétválasztása, 

tisztítása 

2 +36 20 318 4518           
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Pátriapharma Zrt. Kén utca 5 
Gyógyszer, 
gyógyászati termék 

nagykereskedelme 

52 +36 1 280 3951           

Agenda Computer 

Victory Kft. 
Kén utca 6 

Gép, hajó, repülőgép 

ügynöki 
nagykereskedelme 

1 +36 1 313 1071           

Autóvéd Kft Kén utca 6 
Vagyonvédelem, 

biztonságtechnika 
6             

BioGo.hu Kén utca 6 Bio web áruház 7 +36 70 321 2949 8:30-15:30         

Celeb Fém Kft. Kén utca 6 
Hulladék 
nagykereskedelem  

          
Kényszertörlés 

alatt 

E-Copyfix Kft. Kén utca 6 
Ügynöki 
nagykereskedelem  

          
Kényszertörlés 

alatt 

EuroWaste Kft. Kén utca 6 
Nem veszélyes 

hulladékok gyűjtése   
          

Galla Trade Kft. Kén utca 6 Fémmegmunkálás 2 +36 1 371-1303           

Gallatrade 

Légtechnika Kft 
Kén utca 6 Klímatechnika 3 +36 1 216 7964 

H-P: 8:00-

16:00 
        

GeoLight Kft. Kén utca 6 

Elektronikus 

háztartási cikk 
nagykereskedelme 

 
+36 20 213-6540         

Felszámolás 

alatt 

Geowatt Kft Kén utca 6 
Hőszivattyú, 
geotermikus energia 

hasznosítása 

4 
+36 20 967-2523 

+36 20 967-1553 
          

G-Line Hungary Kft. Kén utca 6 
Mérnöki 
tevékenység, műszaki 

tanácsadás 

1             

Gulyás Gáz-Tex Kft. Kén utca 6 Alsóruházat gyártása   +36 30 420 6062         
Felszámolás 

alatt 

Gumipatika kft. Kén utca 6 Autó-, motorgumi 3 06 30 230 2169 

H-P:7:00-

18:00 Sz: 

7:00-13:00 
        

Inconttech Kft. Kén utca 6 Fémfelület kezelés   +36 1 215-2162           
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Inpipe Kft Kén utca 6 
Építőipari kivitelezés, 

generál kivitelezés 
22 +36 1 219 5623 

H-P: 8:00-

16:30 
        

Jurotissu Kft Kén utca 6 Fémipar 8 
+36 1 476-8364  

+36 1 700-0512 

H-Cs: 8:00-

16:00 P: 6:00-

15:00 
        

KALV Kft. Kén utca 6 
Saját tulajdonú 

ingatlan adásvétele 
6 

+36 1 264-5520  

+36 1 216 1697 

H-P: 9:00-

17:00 Sz: 

9:00-12:00 
        

Modeland Kft Kén utca 6 

Mérnöki 

tevékenység, műszaki 
tanácsadás 

1   
H-P: 8:00-

17:00 
        

Napilap Bt Kén utca 6 
Nyomdai előkészítő 

tevékenység 
11 +36 20 53 0940 

H-P: 8:30-

15:30 
        

Nyíri Márka független 

Autószerviz 
Kén utca 6 = TLX   +36 20 220 0741 

H-P: 8:30-

16:00 
        

P.A.S.C EUR 

Hungary Kft 
Kén utca 6 

Ruházat 

kiskereskedelem 
3             

Pannon Park Forest 

Kft. 
Kén utca 6 Zöldterület kezelés 18 +36 1 219-5382 

H-P: 9:00-17-

00 Sz: 9:00-

12-00 
        

Relic-őr Kft Kén utca 6 

Biztonsági rendszer 

szolgáltatása, 
vagyonvédelem 

2 
+36 309 545-513 

+36 30-550-2866 
          

TLX Autószerviz Kft. Kén utca 6 
Márka független 

autószerviz 
  36 20-220-741 

H-P: 8:00-

18:00 Sz: 

9:00-12:00 
        

WTCD Kén utca 6 

Adatfeldolgozás, 

web-hoszting 

szolgáltatás 

9 +36 1 382-7720 
H-P: 8:30-

16:00 
        

Adr Logistics 

Szállítmányozási Kft 
Kén utca 8 Raktározás   +36 1 216.7524           

Angyal használtruha 
Kft. 

Kén utca 8   4 +36 70 391-1350   
1097. Bp. Kén 
u. 8 

Angyal 
Anita 

K. rakt. 14-15 Kulcsos 

Aqua Trans Kft Kén utca 8     +36 20 950 4055   
2089. Telki, 
Öreghegyi u. 5 

Fenyőfalvi 
Péter 

N/22 rakt. Kulcsos 

Aquatero Kft. Kén utca 8     +36 30 999 7514   
1143. Bp. 

Őrnagy u. 12 

Fetter 

István 
N/23 rakt.   
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Baoxiniao Kft. Kén utca 8     +36 70 388-8258   

1102. Körösi 
Csoma sétány 

12 1/4 

Zoli K. rakt. Kulcsos 

Bestlab Kén utca 8 Raktár 1 +36 70 369 1032   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Gálné 

Győrfi 
Gabriella 

C. Irodaép. I. 

em. 
Kulcsos 

Biradli Kft. Kén utca 8     +36 30 939 6397   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Mehmet 

Inceogh 
N/22 rakt. Kulcsos 

Chemiplast Kft. Kén utca 8 Raktározás               

Clarits Caterva Kft. Kén u.8 Raktározás 
       

Comm.qium. Mssa 

S.A. 
Kén utca 8     36 1 260 3250   

1107. Bp. Fertő 

u. 8 

Dudás 

Krisztina 
N/23 rakt.   

Citalex Bt. Kén utca 8     +36 20 553 1933   
1201. Bp. 

Alsóteleki u. 46 
Csasznyné     

Czirok Péter Kén utca 8     +36 20 248-8711   

35460. 

Staufeisberg-
Treis, Obere 

Burg Strasse 10 

  N/22 rakt. Kulcsos 

Depochem 

Raktárbázis Kft 
Kén utca 8 Raktározás 8     

1097. Bp. Kén 

u. 8 
      

DIS Security     2             

Druskó Miklós Ec Kén utca 8   5 +36 20 994 9782   

1083. Bp. 

Molnár Ferenc 
tér 3 III/31 

Druskó 

Miklós 
M épület Kulcsos 

Építéstechnikai Fejl. 

És Szolg. Kft. 
Kén utca 8   7 +36 20 928 4262   

1021. Bp. 

Széher u. 5 

Jakab 

László 

M rakt. C. 

iroda 
Kulcsos 

Flow Rider Kft. Kén utca 8     +36 20 922 7339   

1064. Bp. 

Podmaniczky 

u. 57. I. em 14 

Petráss 

György 

András 

41 szabadtér   

Gilly Ádám Kén utca 8   1 +36 30 348 5775   

1192. Bp. 

Corvin Krt. 42. 
fsz. 5 

  E épület   
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Glycom A/S Kén utca 8     +36 30 946 9792   

DK.2800. kgs. 
Diplomvej  

373, Lyngdy  

Rácz 

Józsefné 
N/23 rakt.   

GoodWill Energy Kft. Kén utca 8     +36 20 667 6323   
1162. Bp. 
Timur u. 74 

Rácz Zsolt N/23 rakt.   

Happy 365 Kén utca 8   4 +36 30 464 9392   
1152. Kiss 

Ernő u.48 

Borbély 

Lóránt 
F.N. rakt. Kulcsos 

Happy Li Ou Kft Kén utca 8     +36 70 388 8258   

1087. Bp. 
Százados út 33-

37-6c 

Zoli K. rakt. Kulcsos 

Hungária Papír 
Recycling Kft. 

Kén utca 8     +36 30 530 9795   
11097. Bp. 
Illatos út 6. 

Szily 
Zoltán 

41 szabadtér Kulcsos 

Infocongroup Plusz 
Kft. 

Kén utca 8     +36 20 22 3308   
1054. Bp. 
Honvéd u. 8 I/2 

Karvalics 
Ervin 

K/16 A ajtó Kulcsos 

Infok Kft. Kén utca 8     +36 30 414 9164   
2040. Budaörs 

Baross u. 89 

Sabine 

Kluge 
N/23 rakt.   

KA ingredients Kén utca 8     
+36 30 9 420 

013 
  

1039. Bp. 

Zrinyi u. 26 

Ondrusek 

András 
N/23 rakt.   

KAT-CHEM Kft. Kén utca 8     +36 1 221 9945   
1147. Bp. 

Gervay u. 77 

Szabolcsi 

Anna 
N.D. rakt.   

Kegyelet Kft. Kén utca 8   3 +36 30 638 6848   

1085. 

Budapest, 
József krt. 49 

Novák 

Gergely 
M/23 Kulcsos 

Kemencés Catering 

Kft. 
Kén utca 8     +36 70 6042358   

1201. Bp. 

Wesselényi u. 
108 

Kreskay 

Gábor 
66-os raktár Kulcsos 

Kun-Inter-Fair Kft. Kén utca 8     +36 20 949-4982   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Szecskó 

László 
N/22 rakt. Kulcsos 

Mekko Kengát Kén utca 8     +36 70 388 8258   

1149. Bp. 

Egressy út 23-

25 

Zoli NY rakt.   

Metalchem Kft. Kén utca 8   1 +36 30 495 4399   
1091. Bp. Üllői 

út 157 

Szűcs 

László 

N/20 rakt. 

Hátsó 
Kulcsos 

Moldó Kft. Kén utca 8   4 +3620 771 7635   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Domonkos 

András 
M.Gy. rakt. Kulcsos 
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Montext Exp.-Imp. Co Kén utca 8   1 +36 20 964 0996   
1097. Bp. Kén 

u. 8 
Gólya Éva N. rakt. Ép. Kulcsos 

Nakonker kft Kén utca 8   6 +36 70 608 8253   
1097. Bp. Kén 
u. 8 

László 
Karolina 

B épület, D 
Vi 

Kulcsos 

Panholz Dresing Kft. Kén utca 8   2 +36 20 449 9930   

1195. Bp. 
Petőfi u. 

19.a.ép  I. em. 

4 

Székely 

Tibor 
M rakt oldal Kulcsos 

Órasziget Kft. Kén utca 8   3 +36 30 949 8024   

1118. Bp. 

Rétköz u. 6 fsz. 
5 

Haász 
Márton 

M rakt oldal Kulcsos 

Öhlmann István Kén utca 8   2 +36 20 511 4169   

1192. Bp. 
Zalaegerszeg út 

31 1/a 

Kurucz 

Szabolcs 
E épület Kulcsos 

PP Expeditive Kén utca 8     +36 30 970 5153   

1054. Bp. 

Szemere u. 19. 

I. em 2/b 

Puska 
Balázs 

07 konténer Kulcsos 

Primmo KS Kén utca 8     +36 30 992 1486   

1065. Bp. 

Podmaniczky 

u. 5 fsz. 2. 

Kovácsházy 

László 
N/23 rakt.   

Propolimer Kén utca 8   1 +36 30 940 8649   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Pintér 

Zoltán  

C. Irodaép. 

Fsz. 11 
Kulcsos 

Raffer Truck Kft. Kén utca 8   5 +36 20 233-9339   
1097. Bp. Kén 
u. 8 

Sztik Gábor Gy épület Kulcsos 

Rasta Billionaires Kft. Kén utca 8     +36 30 483 9108   
1053. Bp. 
Királyi Pál u. 7 

Marein N/23 rakt.   

Sári 

Szilikonfeldolgozó 

Kft. Web áruház 

Kén utca 8 Web áruház               

Sintesi Kft. Kén utca 8     +36 20 326 4962   
1011. Bp. 

Iskola u.18 

Serfőző 

Ferenc 
N/23 rakt.   

Simple Everiday Ltd 
Mo. Fiók 

Kén utca 8   8 +36 30 835 8234   
1097. Bp. Kén 
u. 8 

Nagy 
Konrád 

Gy épület Kulcsos 

Stand-Chem Kft. Kén utca 8   2 +36 30 9284 367   

1023. Bp. 

Árpád 

fejedelem u. 
40-41 4/3 

Krehó 

Róbert 
K. rakt. Kulcsos 
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Cég Cím Tevékenység Létszám Telefon 
Nyitva 

tartás 
Bérlő címe 

Vezető 

neve 
Tárolóterület Megjegyzés 

Stella Ceramia Kft Kén utca 8     
+36 30 446 079 

36 
  

1065. Bp. 

Lázár u. 1 

Patkós 

Viktor 
N/22 rakt. Kulcsos 

Telephely 1097 Kft. Kén utca 8 Tárolás               

Variachem Kft. Kén utca 8 Raktározás 17 +36 30 940 8649   
1097. Bp. Kén 

u. 8 

Pintér 

Zoltán  

C. Irodaép 

fszt. 
Kulcsos 

Vámunió Kft Kén utca 8     +36 309675 748   

1051. Bp. 
Hercegprímás 

u. 2 

Miller 

János 
D rakt. Kulcsos 

Venichem Kft Kén utca 8   1 +36 20 4874318   

1213. Bp. 

Cseresznyés u. 

8 

Mártonfalvi 
Ágnes 

N/19 raktár, 
hátsó 

Kulcsos 

Vitafun Line Kft. Kén utca 8   1 +36 30 861 9639   
1097. Bp. Kén 

u. 8 
Szabó Rita 

C irodaép. 

Fsz. 12 
Kulcsos 

VTL Vámügynökség 
Kft. 

Kén utca 8   1 +36 20 935 4714   
1097. Bp. Kén 
u. 8 

Ispán 
Tamás 

N/20 rakt. Kulcsos 

Xue Yichun Kén utca 8     +36 30 613 1018   

1133. Dráva u. 

5/D 5 em, 13. 
ajtó 

Dalling 
N/21 rakt. 

Hátsó 
Kulcsos 

1. táblázat: A Variachem Kft tágabb környezetében található cégek adatai 
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4. ábra: A Kén utcában elhelyezkedő vállalkozások (Forrás: Google) 
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2.3) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT 

TÉNYEZŐK 

 

A társadalmi kockázat megállapításakor az 1. táblázat adatait vettük figyelembe. 

 

2.4) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL 

HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

Nincs figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezet. 
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2.5) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE 

 

Név Cím Tevékenység 

Vinyl Kft.  1097 Illatos u. 19-23. Általános vegyipar 

2. táblázat: A felső küszöbértékű veszélyes üzemek 

 

Név Cím Tevékenység 

CF Pharma Kft.  1097 Kén u. 5. Gyógyszergyártás 

Linde Gáz Magyarország Zrt. – 
Budapest  

1097 Illatos út 9-11. 
Gázipar 

Altox Kft.  1097 Illatos u. 19-23. Raktározás 

3. táblázat: Alsó küszöbértékű veszélyes üzemek Ferencvárosban (Forrás: OKF) 

1. A Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1992-ben alakult. Magyar tulajdonjogú 

cég, miskolci székhellyel, budapesti gyártó és logisztikai telephellyel. A budapesti 

gyártelepen 1876-tól van vegyipari termelés, klórgáz kiszerelés. Hypo gyártás 1937 

óta folyik. A budapesti telephelyen bonyolódik a cseppfolyós klór tárolása, 

kiszerelése, kereskedelme. A cseppfolyós klór tárolási műveleteihez kapcsolódó 

semlegesítő (hipó) üzem termékét, a különböző töménységű hipó oldatokat szintén 

értékesíti a társaság. A klórt vasúti tartálykocsiban cseppfolyós halmazállapotban 

szállítják a telephelyre, tárolása és kiszerelése is ebben a formában történik. A klór 

tárolására 4 db föld feletti nyomástartó edényként működő, biztonsági szeleppel és 

hasadó-tárcsával felszerelt acél tartály szolgál. A tartályokból gázpalackokba és 

gázhordókba fejtik le a cseppfolyós klórt. A kiszerelt árut rámpán tárolják, ahonnan az 

áru kiszállítása tehergépjárművekkel közúton történik. 

2. A Kén utca melletti, volt Budapesti Vegyi Művek telepen sikerült felszámolni pár 

évvel ezelőtt egy nagyméretű veszélyes hulladékkezelési tevékenységet. A CF 

Pharma korszerű gyógyszergyára ütemezetten épül ki, a talaj 

mélyszennyezettségének megszüntetése fokozatosan halad. A CF Pharma Kft. 

szintetikus gyógyszer intermedier es gyógyszer hatóanyag gyártással foglalkozik 

3. A Linde Gáz Magyarország Zrt. Magyarország legnagyobb ipari gázokat előállító és 

forgalmazó vállalata. Az Illatos út 9-11. alatti telephelyén gázértékesítési feladatot lát 

el és palacktöltő üzemet működtet. 

4. Ferencvárosi Rendező Pályaudvar veszélyes anyag szállítmányai (áthaladás, 

vonatrendezés) veszélyeztető forrásként jelentkezik. Sem az anyagok mennyiségéről 

sem az anyagféleségekről előzetes adattal nem rendelkezünk. A veszélyes anyagok 

közúti szállítása a VARIACHEM Kft környezetében elsősorban az Illatos út, Soroksári 

út, Gubacsi út körzetében történhet. A szállítmányokkal kapcsolatosan információkkal 

nem rendelkezünk. 

5. Az Altox-Chem Kft. által bérelt terület az Illatos út 19-23. alatti iparterület nyugati 

részén helyezkedik el. Nyugati és déli oldalát a Ferencvárosi rendező pályaudvarhoz 

tartozó tolatóvágányok határolják. A terület északi részén az Illatos út húzódik. Az 

Altox-Chem Kft. fő tevékenysége a vegyi áruk és anyagok, valamint készítmények 

kereskedelme, forgalmazása, tárolása. A beszerzett vegyi anyagokat azok 

beraktározását, tárolását követően továbbértékesítjük kiskereskedők, ill. egyéb 

felhasználók részére. Az Altox Kft. gyártási, előállítási tevékenységet nem folytat, 
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5. ábra: A Variachem Kft. környezetében található veszélyes létesítmények 
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2.6) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK 

2.6.A) METEOROLÓGIAI JELLEMZŐK 

 

Az évi átlaghőmérséklet az üzem környezetében 10,7 
o
C. A hőmérséklet napi menetében a 

legnagyobb eltérés az éjszakai órákban, a legkisebb a délelőtti órákban állapítható meg. 

A napfénytartam átlagos értéke évi 2000 óra körül mozog, a terület 55 %-os borultsággal 

jellemezhető, így Budapest felhővel legkevésbé borított területei közé tartozik.  

A csapadék évi átlagos mennyisége 550 mm, a legtöbb csapadék júniusban esik, a 

legszárazabb hónap január.  

 

 Az uralkodó szélirány: É - ÉNY 310°, 

 Átlagos szélsebesség: 2-4 m/sec. 

 

A vázolt átlag adatokat a raktárbázis helyének kijelölésénél, tervezésénél, építésénél 

figyelembe vették (bejáratok kijelölése, épületek elhelyezése, belső közlekedési utak stb.). 

A szélirány – szélsebesség – függőleges stabilitás eloszlását a SAVE II. szoftvernek megfelelő 

formátumban az alábbi ábra mutatja be: 
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2.6.B) GEOLÓGIAI ÉS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

 

A raktártelep a IX. kerület ipari övezetéhez tartozik. Sík területen épült fel. Növényzete nincs. 

 

A Kén utcai telephely és a Duna közötti terület relatíve mély-fekvésű, öntés talajon fekszik, a 

talajvíz a Duna vízállásával párhuzamosan, de késleltetve együtt mozog, tehát a talaj és a 

talajvíz szennyezés szempontjából a terület különösen érzékeny a dunai vízrendszerrel való 

direkt kapcsolat miatt. 

 

A természetes altalaj halványsárga-sárga, finomtól közepes szemcseméretű üledékes homok. 

Az említett homokkal együtt vékony, töredezett agyagrétegek vannak beágyazódva. A 

helyszín alatt végighúzódó talajvíz szintje az év egyes időszakaiban és a folyó vízszintjének 

függvényében változik. A mérések azt mutatták, hogy a vízszint 1,5-2 méterrel a földfelszín 

alatt található, és a talajvíz általában a folyó irányába folyik.  

 

A helyszín a Duna folyó mellett terül el, de közvetlen folyóparttal nem rendelkezik. Az utóbbi 

évtizedekben a Budapest és a déli országhatár közötti folyamszakaszon számottevő töltés-

fejlesztési munkálatokat végeztek. A déli országhatár alatti folyamszakaszon többek között a 

befejezetlen folyamszabályozás és a töltésrendszer fejlesztés hiánya miatt továbbra is fennáll 

a jeges árvíz veszélye. A téli töltésátázás, a hidraulikus talajtörés miatti jeges árvíz kritikus 

helyeit még nehezebb előre jelezni, mint korábban. A Duna 2013 nyarán vízállási rekordot 

döntött meg, de a vízszint még így is az árvízvédelmi művek teteje alatt volt. A Duna bajor és 

osztrák vízgyűjtőin 2013. május 30. és június 3. között nagymennyiségű csapadék hullott, 

melynek következtében a Duna felső szakaszán régóta nem tapasztalt áradás indult el. A 

levonuló árhullám a magyarországi szakasz legnagyobb részén rekord vízállásokat 

eredményezett, új „legnagyobb víz” (LNV) értékek születtek Budapestnél 891 cm-el tetőzött a 

Duna június 9-én 20 órától 10-én hajnali 3-ig. Ez a vízmagasság 31 cm-el volt magasabb, 

mint az eddigi legnagyobb vízállás, amit a 2006-s tavaszi árhullám során mértek (2006. április 

4.). Egészen Bajáig alakultak ki LNV-t meghaladó vízállások, Mohácsnál a mostani 

vízmagasság azonban csak közelítette az 1965-s értéket. Az árhullám tetőzése június 14-én 

éjszaka hagyta el Magyarországot
2
. 

 

                                                 
2
Történelmi árvíz a Dunán - 2013. június. OMSZ: 2013. július 10. 

 

https://met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=747&hir=Tortenelmi_arviz_a_Dunan_-_2013._junius
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2.7) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE 

 

 

6. ábra: A főváros természeti értékei (Forrás: BFVT Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 10. BUDAPEST 

KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.) 

 

A Kén utca és környéke jellemezően beépített terület. Védett, különleges természeti területe 

nincs.  
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2.7.1) A KÖRNYEZETBE JUTÓ VESZÉLYES ANYAGOK MENNYISÉGÉNEK 

KORLÁTOZÁSA 

 

A növényvédő szer tárolási tevékenység és a tárolást szolgáló veszélyes anyagokkal 

foglalkozó létesítmények megfelelnek a külön jogszabályban foglalt, a felszín alatti vizek és a 

földtani közeg védelmére vonatkozó előírásoknak.  

 

 3.5.5 pontban részletesen bemutattuk a Variachem Kft. védelmi és jelző rendszerét.  

 3.5.8 pont tartalmazza a kármentők leírásait.  

 4.W pontban külön részletezésre került a tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő 

rendszerek leírása. 

 

A telep szennyvízhálózata a Fővárosi Csatornázási Művek központi hálózatában van két 400 

mm-es kimenővezetékkel, a közúti forgalom vonalában, a főbejáratnál bekötve. Esetleges 

belső vegyi, mérgező - vagy nem mérgező vegyi - szennyezés esetén a szennyvíz a Duna 

Soroksári-úti ágában folyik le.  

Az elfolyó csatornafedelek szilikon védőgáttal vannak védve. Az esetleg kifolyt anyag 

felitatásáig nem tud az elvezető rendszerbe jutni. A védőgátak nem akadályozzák a 

targoncázást. Az esővíz, hó olvadék a szilikon védőgátak időleges bontásával vagy 

seprűzéssel egyszerűen az elvezetőbe juttatható. 

Havária esetén, ha a kifolyt anyagmennyiség (savak-lúgok) homokkal azonnal nem itatható 

fel, akkor onnan a 3-as raktárban lévő szivattyúval távolítható el. A szivattyúzott anyagot IBC 

konténerben kell gyűjteni, azt fel kell címkézni (SZENNYEZETT ANYAG: X %-os Y 

anyag). Intézkedésig a szabadtéren elkülönítve kell tárolni. 

Az elfolyt anyagot mennyiségtől függően IBC-ben, hordókban kell tárolni és gondoskodni 

kell annak megsemmisítéséről, hiszen kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak a 

szennyezettségük miatt.  

Felitató homokok, ami egyúttal tűzoltó homok is: J (20-as) raktárban, az első hajóban. L (22) 

épület 4 raktár ajtónál, a raktár hátsó bal sarkában, ugyanitt a 3. raktár ajtónál a raktár közepén 

található. Ugyan ezeken a helyeken kármentő edényzetet (1-1db 200 literes ADR minősítésű 

hordó) helyezünk el, amelyek a kiömlött, kiszóródott anyagok összegyűjtésére szolgálnak. Az 

1m³ CaCO3 felitató anyagot a HF tároló hely közvetlen közelében készletezzük (a 3-as ajtó 

22-es  raktár). 

A csatorna szemek letakarására 3 db sav-lúgálló takaró, nehezékkel a 22. épület 3-as ajtónál 

elhelyezve. 

 

2.7.2) MENTESÍTÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 

 

A tárolt anyagok fizikai veszély kategóriába és környezetre veszélyes kategóriába tartoznak. A 

kármentő eszközök készenlétben tartásával a szennyeződés megszüntetése azonnal 

megkezdődik. 

Felitató homokok, ami egyúttal tűzoltó homok is: J (20-as) raktárban, az első hajóban. L (22) 

épület 4 raktár ajtónál, a raktár hátsó bal sarkában, ugyanitt a 3. raktár ajtónál a raktár közepén 

található. Ugyan ezeken a helyeken kármentő edényzetet (1-1db 200 literes ADR minősítésű 
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hordó) helyezünk el, amelyek a kiömlött, kiszóródott anyagok összegyűjtésére szolgálnak. Az 

1m³ CaCO3 felitató anyagot a HF tároló hely közvetlen közelében készletezzük (a 3-as ajtó 

22-es  raktár). 

A csatorna szemek letakarására 3 db sav-lúgálló takaró, nehezékkel a 22. épület 3-as ajtónál 

elhelyezve. 

 

A tűzoltó tartalék vízkészlet 2 db 100 m
3
-es víztározóban van. Jelzése: 61. Részletezve a 4.G 

pontban. 

 

2.7.3) ANYAGI- TECHNIKAI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

A Variachem Kft. a környezet védelmét alapvető prioritásnak tekinti üzleti tevékenységei 

során. Ennek megfelelően előtérbe helyezi:  

 

 A vonatkozó jogszabályi kötelezettségének való mindenkori megfelelést, 

 A környezetvédelmi tényezők folyamatos fejlesztését, 

 A folyamtok fejlesztésénél, illetve új folyamatok kialakításánál a környezeti 

szempontok érvényesülését, 

 Az anyagmozgatási, tárolási, szállítási tevékenységek elkerülhetetlen kibocsátásainak 

legkisebb környezeti terhelést jelentő megoldásait, 

 A munkatársak képzésével a környezet-tudatos munkavégzést. 

 

A fenti környezetvédelmi irányelvek megvalósítása a Variachem Kft. minden munkatársának 

kiemelt feladata és felelőssége.  

 

2.7.4) KÁRELHÁRÍTÁSI FELADATOK GYAKOROLTATÁSA 

 

A veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén a gyors és hatékony beavatkozás 

biztosítására, a személyi sérülések, a környezeti szennyezés és az esetleges anyagi kár 

megakadályozása vagy csökkentése céljából minden helyszínen dolgozó munkavállaló 

oktatásban részesül, és tevékenyen részt vesz a kárelhárítás végrehajtásának folyamatában. 
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2.8) AZ ÜZEM KÖRNYEZETE TÖRTÉNETÉNEK LEÍRÁSA 
 

Budapesti Vegyiművek (BVM); ma CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.(1097 Budapest, Kén 

utca 5.) szám alatti területen található. A terület csaknem 155 000 m² nagyságú, melyet a Kén 

utca, a Gubacsi út, az Illatos út és a Mester utca határol.  

A telephelyen 1890-től folyik ipari tevékenység, amikor a Magyar Általános Kénsav-, 

Műtrágya- és Vegyipari Rt. megkezdte működését. 1891-ben kezdődött a kénsav gyártása 

eleinte ólomkamrás eljárással, 1892-ben pedig a műtrágyagyártás ásványi foszfátból. 1962-

ben a Budapesti Kénsavgyárat és a Hungária Vegyiműveket egyesítették, létrejött a Budapesti 

Vegyiművek (BVM). Ezt követően a telephelyen elkezdtek növényvédő szereket is gyártani. 

1990-ben a kénsavgyártást leállították, a BVM a továbbiakban szervetlen vegyipari 

tevékenységeket (trinátrium-foszfát, kénsavtárolás, SO2-kiszerelés), műtrágyagyártást (pl. 

szuperfoszfát, folisol) és növényvédőszer-gyártást végzett a telephelyen. 

1996-tól a BVM a Kén utcai telephelyet több részletben eladta a CF Pharma Gyógyszergyártó 

Kft.-nek (CF Pharma), mely 2000. január 1-én kezdte meg gyógyszer intermedierek és 

gyógyszeralapanyagok előállítását. 2003 végén a CF Pharma Kft. a Kén utca – Gubacsi út – 

Strabag Zrt. telephelye – külső Mester utca által határolt telektömb 100%-ának tulajdonosává 

vált. 

A CF Pharma 2011 decemberében felfüggesztette tevékenységét. A CF Pharma Kft. 2009-

2010 között csődhelyzetbe került, amiből egy gazdasági befektető hatására 2014 

szeptemberéig újra működőképessé vált
3
.  

 

A Variachem bérlői közül a Biotech Kft bérleménye megszűnt. A Variachem Kft 2005-től adta 

bérbe a 200 m
2
 temperálható területét. A cég uszoda vegyszereket forgalmazott. 

 

Szintén megszűnt Chemko Kft. bérleménye. A Variachem kft 2002 óta adott bérbe különböző 

veszélytelen fémoxidok, (vasoxid, titándiaoxid, stb.) tárolására 70 m
2
-t. 

  

                                                 
3
 Irodalomjegyzék 13 
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3) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA 

3.1) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A VARIACHEM Kft. 1994-ben alakult 100% magyar tulajdonnal. A cég 1997-ben 

raktárbázist bérelt a Budapest IX. kerület Kén utca 8. szám alatt, amit a VARIACHEM Kft 

saját maga üzemeltet. Egy évvel később bevezetésre került az ISO 9001 minőségbiztosítási 

rendszer. Általában a területen növényzet nem található, a telep teljes területe nagyrészt 

burkolt. A telephely területe sík. Különleges terep kiemelkedések és tereptárgyak a területen 

nem találhatók. 

 

A telephely földrajzi környezete a Duna bal partjának közelében jelölhető meg, Budapest 

közigazgatási határán belül, a IX. kerületben található. A Kft. területén a burkolat szilárd teljes 

terjedelmében és nagy teherbírású, kamionokig bezárólag bármilyen közúti közlekedési 

eszközt elbír.  

 

A telephely felszíne általában sík, átlagosan 104 m tengerszint feletti magasságon. Az utóbbi 

100 évben megfigyelt legnagyobb talajvízszint 101 m volt.  

 

3.1.A) A VESZÉLYES ÜZEM RENDELTETÉSE 

 

A VARIACHEM Kft., mint vegyipari alapanyagokat importáló és forgalmazó vállalat, 

képviseleti és disztribúciós feladatokat lát el. Állandó raktári kínálatunk lehetővé teszi 

ügyfeleink számára készleteik optimalizálását. A VARIACHEM Kft. főként az alábbi iparágak 

vállalatainak forgalmaz (export-import) vegyi termékeket: 

 

- Gumi- és műanyagipar, 

- Festékipar, 

- Kerámia- és Üvegipar, 

- Építőipar, 

- Gyertyagyártás. 

 

A VARIACHEM Kft a 20. ( J) és 22.(L) számú raktárt üzemelteti. A 20. számú raktárépület 

„C” tűzveszélyességi osztályba van sorolva, földszintes raktárépület 480 m
2
 alapterülettel. A 

22. számú raktár földszintes raktárépület rész, 3600 m
2
 rakterülettel. Mérsékelten tűzveszélyes 

osztályba van sorolva. Három tűzszakaszra osztott: 

 

 I. tűzszakasz 1200 m
2
, 100 % raktárterülettel  

 II. tűzszakasz 1200 m
2
, 100 % raktárterülettel  

 Ill. tűzszakasz 1200 m
2
, 98 % raktárterülettel 
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3.1.B) FŐBB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

A Variachem Kft. a tevékenységét tekintve kereskedelmi, (raktározó, kiszerelő és forgalmazó) 

tevékenységi kört lát el, melynek során alapvetően veszélyes anyagokat tárol és forgalmaz. 

Az üzemre jellemző, hogy nagyobb mennyiségben csak néhányféle, a környezetre és a 

lakosságra veszélyes anyagot tárol és forgalmaz.  

 

Veszélyes anyagok tárolására az erre a célra kijelölt helyeken, a tűzvédelmi és a mérgező 

anyagokra vonatkozó előírások maximális betartásával van lehetőség, kategóriánként 

elkülönítve, feliratozva, az engedélyezett mennyiségek betartásával.  

 

3.1.C) A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, A MUNKAIDŐ 

 

A Variachem Kft. jelenleg 17 főnek biztosít munkalehetőséget, melyből raktári 

tevékenységgel 5 fő (1 főraktáros, 1 raktáros, 2 targoncás, 1 raktári munkás), az ügyfelek 

látogatásával, az egyes termékcsoportok menedzselésével 5 fő, belkereskedelmi üzletkötéssel, 

irodai munkával, az ügyfelek kiszolgálásával, adminisztrációval 5 fő, külkereskedelemmel 1 

fő, gazdasági vezetéssel 1 fő foglakozik. 

 

3.1.D) BÉRLŐK 

 

A Variachem Kft. képviselői jogosultak a szerződésben foglaltak, illetve a tűzrendészeti 

szabályok betartásának ellenőrzésére. Az általuk tapasztalt mulasztások a szerződés 

felmondását eredményezhetik. 

 

A Variachem Kft.  

 

 Gondoskodik a terület megfelelő őrzéséről - illetéktelen behatolás ellen -24 órás 

portaszolgálat keretében. 

 Gondoskodik a megfelelő energiaellátásról. 

 Ellátja a helyiségek kulcsainak őrzését, kiadását, átvételét. 

 

Clarits Caterva Kft.: A termékek víz bázisú biotermékek, nem veszélyesek. 

 

Dremax Kft.: Új bérlő, fertőtlenítő szereket forgalmaz. 

 

A Palotás -mix Kft.: Szerződés alapján bérbe vesz, a Variachem Kft. 1097. Budapest, Kén u. 

8. sz. alatti raktártelepén, a 22 sz. fedett fűtetlen raktárban raktárterületet. Tárolt áruféleség: 

gumiipari keverékek (veszélytelen áru).  
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Chemiplast Kft.: A Variachem Kft. 2007. január 01-től, meghatározatlan időre, bérbe adja 

Chemiplast Kft.-nek a 22. számú fűtött raktár 526 négyzetméteres részét. A Variachem Kft. 

gondoskodik a terület őrzéséről, 24 órás portaszolgálatról. Megfelelő elektromos energia, víz 

és csatorna ellátásról, október 15. és április 15. között kielégítő fűtésről. 

A Chemiplast Kft. a kozmetika ipar részére szállít alapanyagokat. 

 

Sári Kft: A Variachem Kft 2010 óta bérbe ad egy 60 m
2
-es területet műanyag (szilikon) 

termék gyártására. 

 

Chemko Kft.: A Variachem kft 2002 óta bérbe ad különböző veszélytelen fémoxidok, 

(vasoxid, titándioxid, stb.) tárolására 70 m
2
-t.  
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3.2) HELYSZÍNRAJZ 

 

A 1097. Budapest, IX. kerület, Kén u. 8. sz. alatti, a Budapest IX. kerületi ingatlan-

nyilvántartásban 38187/1 Hrsz. alatt felvett 55424 m
2
 térmértékű ipari telephely tulajdonosa: 

a DEPOCHEM Raktárbázis Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Kén u. 8.) a fent 

körülírt felépítményes ingatlant a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIll tv. Alapján 

TÁRSASHÁZÁ (ipari társas üzemmé) alakítja. 

A DEPOCHEM Raktárbázis Kft. a társasházban lévő és a tulajdonát képező, nem lakás 

céljára szolgáló épületeket, építményeket, helyiségeket a jelen társasház alapító okirat 

rendelkezéseinek megfelelően, természetben megosztva, a telek és a közös tulajdonban 

maradó épületek, építmények közös használati jogával együtt vevők tulajdonába kívánja adni. 

 

(a) A társasház-közösség neve: 1097. Budapest, IX. kerület, Kén u. 8. sz. Társasház 

(b) A társasház mindenkori tulajdonosa, tulajdonközössége az általa viselt közös név alatt 

a társasház felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat 

szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhető és önállóan perelhet, 

valamint gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a 

közös tulajdon terheit. 

(c) A társasház célja a közös tulajdon fenntartása és működésének biztosítása, a közös 

vagyon megóvása és gyarapítása, valamint a külön tulajdonban lévő épületek, 

építmények folyamatos, zavartalan és rendeltetésszerű használatának biztosítása. 

(d) A társasház szervezetére, azok megnevezésére, hatáskörére és működésére vonatkozó 

rendelkezéseket a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

tartalmazza. 

 

1.) A nem lakás célját szolgáló épületek, építmények, helyiségek mindenkori 

tulajdonosának, tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a tervrajzon feltüntetett 

és az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:  

I. telek 55424 m
2
  

II. kerítés  

III. közlekedő utak  

IV. porta épült t (24 m
2
)  

V. elektromos kábelhálózat és szerelvényei, az egyes épületek csatlakozási pontjáig 

VI. gázvezeték és szerelvényei az egyes épületek főelzárási belső pereméig 

VII. vezetékes vízhálózat és szerelvényei az egyes épületek egyedi vízmérője külső 

pereméig  

VIII. egyesített csatornarendszer és szerelvényei az egyes épületek falától egy méterig 

kifelé, illetve a speciális szerelvények külső pereméig  

IX. központi fűtés és meleg víz ellátó rendszer vezetékei és szerelvényei az egyes 

épületek főelzáróinak külső pereméig  

X. központi tűzjelző-riasztó rendszer vezetékei és berendezései 

 

A fentieken kívül közös tulajdonba tartoznak az itt fel nem sorolt, de külön tulajdonba nem 

tartozó ingatlanrészek is. 
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2.) A tulajdonos, illetőleg tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában álló telek, épület, 

épületrészek, berendezések, felszerelések, vezetékek, stb. tulajdonjoga a külön 

tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló épületek, építmények (albetétek) 

mindenkori tulajdonosai az épületek, építmények ott feltüntetett eszmei tulajdoni 

hányada szerinti arányban illetik meg. 

3.) A tulajdonos, tulajdonostársak akaratának megfelelően az egyes tulajdonostársak 

kizárólagos használatában közös tulajdonú telek, telekrész, épület, épületrész, 

építmény, felszerelések nem állnak. A tulajdonos, tulajdonostársak közös tulajdonában 

álló telek, épület, épületrészek, helyiségek, felszerelések és vezetékek birtoklására és 

használatára a mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések és a társasház 

szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) keretei között a tulajdonostársak 

mindegyike egyformán jogosult. A tulajdonostársak közös tulajdonában és 

használatában álló telek, épület, épületrészek, építmények, felszerelések és vezetékek 

vonatkozásában e jogát azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek 

jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére. 

4.) A közös tulajdonban álló telek, épület, épületrészek, felszerelések és vezetékek, 

valamint egyéb vagyontárgyak elidegenítésével kapcsolatos rendelkezési jogot a 

társasház-közösség gyakorolhatja a társasházi közgyűlés összes tulajdoni hányad 

szerinti legalább 2/3-os többséggel hozott határozat alapján, feltéve, hogy az 

ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható. A közgyűlési határozatban rendelkezni 

kell a külön tulajdonba kerülő ingatlanrészhez tartozó közös tulajdoni hányadok 

megállapításáról.  

 

A tulajdonostársak külön tulajdonában állnak természetben megosztva a telepen található, 

szerkezetileg körülhatárolt épületek és építmények, melyek önállóan üzemeltethetők 

tartozékaikkal és felszereléseikkel együtt - a közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös 

birtoklási és használati jogával - az alábbiak szerint: 

 

A Budapest IX. kerületi ingatlan-nyilvántartásban a 38187/1 Hrsz. alatti ipari telephelyként 

nyilvántartott és a jelen alapító okirattal társasházzá alakított 55424 m
2
 térmértékű telken  

 

1) A tervrajzon "02" (A) számmal jelölt 58 m
2
 térmértékű irodaépület és raktár. 

2) A tervrajzon "05" (B) számmal jelölt 280 m
2
 térmértékű szintes irodaház. 

3) A tervrajzon "16" (C) számmal jelölt 762 m
2
 térmértékű raktár és garázs épület. 

4) A tervrajzon "10" (D) számmal jelölt 228 m
2
 térmértékű TMK épület. 

5) A tervrajzon "11" (F) számmal jelölt 396 m
2
 térmértékű szociális épület és öltöző. 

6) A tervrajzon "26” (G) számmal jelölt 788 m
2
 térmértékű raktárépület. 

7) A tervrajzon "15" (H) számmal jelölt 219 m
2
 térmértékű raktárépület. 

8) A tervrajzon "21” (J) számmal jelölt 3600 m
2
 térmértékű raktárépület.  

9) A tervrajzon "20" (K) számmal jelölt 480 m
2
 térmértékű raktárépület   

(VARIACHEM). 

10) A tervrajzon "22" (L) számmal jelölt 3600 m
2
 térmértékű raktárépület   

(VARIACHEM). 
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11) A tervrajzon "08" (M) számmal jelölt 2 m
2
 térmértékű gőzölő épület   

(VARIACHEM). 

12) A tervrajzon "27" (N) számmal jelölt 4624 m
2
 térmértékű kétszintes festékraktár 

épület. 

13) A tervrajzon "23" (P) számmal jelölt 1080 m
2
 térmértékű fémvázas földalatti 

tartálypark. 

14) A tervrajzon "25" (R) számmal jelölt 6744 m
2
 térmértékű háromszintes raktárépület. 

15) A tervrajzon „54" (S) számmal jelölt 156 m
2
 térmértékű kazánház épület. 

16) A tervrajzon "48" (T) számmal jelölt 11 m
2
 térmértékű konténertároló. 
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7. ábra: Helyszínrajz 
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8. ábra: Az új, 23-as számú szabadtéri tároló elhelyezkedése 

Variachem Kft. 
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3.3) A VESZÉLYES ANYAGOK 

 

A létesítmény alaprendeltetése a különböző anyagok raktári tárolása, az anyagok ki- és beszállítása. A tárolt anyagok veszélyhelyzetek 

kialakulására ad lehetőséget. Ez lehet tűzveszély, illetve vegyi anyagok hő hatására történő légtérbe bocsátása.  

 

Raktár 
Megnevezés  

(az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 
CAS 

ADR 

osztály 
H mondat 

Veszélyes 

anyag 

osztály 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

                          

3 AMIDE KDO (-) (-) 315-318 (-) 1 200 1,20     0,00 0,00 (-) 

R AMMÓNIA OLDAT 1336-21-6 8 III 314-318-400-

335 

E1 250,00 0,250 100 200 0,00 0,00 2672 

3 BHT 128-37-0 (-) 319-315-302 (-) 220 0,22     0,00 0,00 (-) 

3 CETIL-STEARIL-ALKOHOL 67762-27-

0 

(-) (-) (-) 1 660 1,66     0,00 0,00 (-) 

3 CETILALKOHOL 36653-82-

4 

(-) (-) (-) 720 0,72     0,00 0,00 (-) 

3 CREMOPHOR A6 (-) 9 III 315-317-400-

410 

E1 50 0,05 100 200 0,00 0,00 3077 

3 DECYL OLEATE 3687-46-5 (-) (-) (-) 360 0,36     0,00 0,00 (-) 

3 DEHYTON PK 45 (.) (-) 318 (-) 1 898 1,90     0,00 0,00 (-) 

K DEOVULC EG 3 (-) 9 III 360D-302-371-

319-335-315-

317-400-410 

E1 160 0,16 100 200 0,00 0,00 3077 

K DEOVULC EG 28 (-) 9 III 350-319-335-

315-317-373-

400-410 

E1 100 0,10 100 200 0,00 0,00 3077 

3 E VERMETZER C1 80-43-3 5.2 242-319-315-

411 

P6.b 60 0,06 50 200 0,00 0,00 3110 

3 E VERMETZER C1 80-43-3 5.2 242-319-315-

411 

E2 60 0,06 200 500 0,00 0,00 3110 
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Raktár 
Megnevezés  

(az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 
CAS 

ADR 

osztály 
H mondat 

Veszélyes 

anyag 

osztály 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

3 E VERMETZER C6 (-) 5.2 242-319-315 P6.b 80 0,08 50 200 0,00 0,00 3108 

3 E VERMETZER E (-) 5.2 242 P6.b 300 0,30 50 200 0,01 0,00 3106 

3 ECETSAV 64-19-7 8 II 314 (-) 23 000 23,00     0,00 0,00 2790 

3 EL AUX GRUND G 3242 (-) 3 II 225-315-411-

304-336 

P5.C 20 0,02 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 EL AUX GRUND G 3242 (-) 3 II 225-315-411-

304-336 

E2 20 0,02 200 500 0,00 0,00 1993 

3 EMULGADE SE-PF (-) (-) 319 (-) 120 0,12     0,00 0,00 (-) 

3 ETOXILÁLT SORBITAN 

MONOLAURATE 

9005-64-5 (-) (-) (-) 600 0,60     0,00 0,00 (-) 

3 ETOXILÁLT SORBITAN 

MONOSTEARATE 

9005-67-8 (-) (-) (-) 3 000 3,00     0,00 0,00 (-) 

3 EUMULGIN B2 68439-49-

6 

(-) 302-318 (-) 50 0,05     0,00 0,00 (-) 

3 EUPERLAN PCO (-) (-) 318 (-)   0,00     0,00 0,00 (-) 

3 EUPERLAN PK 810 AM (-) (-) 315-318-412 (-)   0,00     0,00 0,00 (-) 

3 FARBLÖSER FH 30 (-)  225-319-315-

411-304-336 

P5.C 600 0,600 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 FEHÉR VAZELIN 8009-03-8 (-) (-) (-) 6 475 6,48     0,00 0,00 (-) 

3 FEHÉROLAJ 8042-47-5 (-) 304 (-) 7 000 7,00     0,00 0,00 (-) 

3 FORMALIN (-) 8 III 301-331-311-

314-317-341-

350-370-335 

H2, H3 600 0,600 50 200 0,01 0,00 2209 

R FOSZFORSAV 7664–38–

2 

8 III 314 (-) 23 000 23,00     0,00 0,00 1805 

3 GLICERIN 56-81-5 (-) (-) (-) 457 0,46     0,00 0,00 (-) 

3 GLICERIN MONOSZTEARÁT 85251-77-

0 

(-) (-) (-) 1 400 1,40     0,00 0,00 (-) 

3 HELIWET FA 68-25 68439-49-

6 

(-) (-) (-) 660 0,66     0,00 0,00 (-) 
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Raktár 
Megnevezés  

(az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 
CAS 

ADR 

osztály 
H mondat 

Veszélyes 

anyag 

osztály 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

3 HELOXYL AST 50 (-) (-) 315-318 (-) 400,00 0,40     0,00 0,00 (-) 

7 HIDRAZIN-HIDRÁT 24% (-) 6.1 350-332-312-

302-314-317-

411 

E2 400 0,40 200 500 0,00 0,00 3293 

4 HIDROGÉN FLUORID (70-75%) 7664-39-3 6.1 II 330-310-300-

314 

H1 1 680 1,68 5 20 0,34 0,08   

R HIDROGÉN-PEROXID (35%) 7722-84-1 5.1 II 271-332-302-

314 

P8 24 000 24,00 50 200 0,48 0,12 2014 

R IZOPROPIL-ALKOHOL 67-63-0 3, F1 II 225-319-336 P5.C 24 

000,0 

24,00 5000 50000 0,00 0,00   

3 IZOPROPIL MIRESZTÁT 110-27-0 (-) (-) (-) 700 0,70     0,00 0,00 (-) 

K KÉNPOR 100 7704-34-9 4.1 III 315 (-) 20 000 20,00     0,00 0,00 1350 

R KÉNSAV 7664-93-9 8 II 314 (-) 2 800 2,80     0,00 0,00 1830 

3 KLACK FARBLOS 1101 213533 (-) 3 II 225 P5.C 150 0,15 5000 50000 0,00 0,00 1263 

3 KLACK GOLD 1106 233684 (-) 3 II 225-319-336-

EUH066 

P5.C 150 0,15 5000 50000 0,00 0,00 1263 

3 KLACK GOLD 1124 32158 (-) 3 II 225-319-336-

EUH066 

P5.C 25 0,03 5000 50000 0,00 0,00 1263 

3 KLACK KUPFER 1106 23098 (-) 3 II 225-319-336-

EUH066 

P5.C 25 0,03 5000 50000 0,00 0,00 1263 

3 KLACK SILBER 1107 239211 (-) 3 II 225-319-336-

EUH066 

P5.C 150 0,15 5000 50000 0,00 0,00 1263 

3 KLACK SILBER 1124 32159 (-) 3 II 225-319-336-

EUH066 

P5.C 25 0,03 5000 50000 0,00 0,00 1263 

4 KLÓRMÉSZ (-) 5.1 II 272-302-314-

400 

P8   0,00 50 200 0,00 0,00 2208 

4 KLÓRMÉSZ (-) 5.1 II 272-302-314-

400 

E1   0,00 100 200 0,00 0,00 2208 

3 L-MENTHOL, TERMÉSZETES 2216-51-5 (-) 315-319 (-) 150 0,15     0,00 0,00 (-) 

3 LANOLIN 8006-54-0 (-) (-) (-) 300 0,30     0,00 0,00 (-) 

R METIL-ETIL-KETON 78-93-3 3 II 225-319-336 P5.C 10 000 10,00 5000 50000 0,00 0,00 1193 
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Raktár 
Megnevezés  

(az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 
CAS 

ADR 

osztály 
H mondat 

Veszélyes 

anyag 

osztály 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

R NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 1310-73-2 8 II 314-290 (-) 1 000 1,00     0,00 0,00 1824 

R NÁTRIUM - HIPOKLORIT 7681-52-9 8 II 310-400 E1 3 600 3,60 100 200 0,04 0,02 1791 

3 NÁTRIUMLAURILSZULFÁT 

TŰKRISTÁLYOS 

85586-07-

8 

(-) 302-318-315 (-) 640 0,64     0,00 0,00 (-) 

K NIKKEL-OXID 1313-99-1 (-) 350i-317-372-

413 

Nevesített 220 0,22 1 1 0,22 0,22 (-) 

3 PARLOCK PC12 (-) 3 III 332-312-351-

315-226-412 

P5.C 200 0,20 5000 50000 0,00 0,00 1133 

3 PARLOCK PC17 (-) 3 III 226-332-312-

315 

P5.C 10 0,01 5000 50000 0,00 0,00 1133 

3 PARLOCK PM05 (-) 3 III 332-312-319-

335-225-

EUH066 

P5.C 200 0,20 5000 50000 0,00 0,00 1133 

3 PERMALEASE 10 (-) 3 III 226-304-

EUH066 

P5.C 150 0,15 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 PERMALEASE 20 (-) 3 III 226-304-

EUH066 

P5.C 100 0,10 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 PROPILÉN-GLIKOL 57-55-6 (-) (-) (-) 110 0,11     0,00 0,00 (-) 

3 RAKONSAL KS-4 (-) 8 III 301-311-314-

317-331-400-

410 

H2 60 0,06 50 200 0,00 0,00 3265 

3 RAKONSAL KS-4 (-) 8 III 301-311-314-

317-331-400-

410 

E1 60 0,06 100 200 0,00 0,00 3265 

R SALÉTROMSAV 7697-37-2 8 II 314-332 (-) 700,00 0,70     0,00 0,00 2031 

3 SILRES BS 290 (-)  226 P5.C 1 000 1,00 5000 50000 0,00 0,00   

3 SILRES BS OH 100 (-)  10-20-36/37-

52/53 

6. 250 0,25 5000 50000 0,00 0,00 1292 

3 SILRES BS SMK 550 (-) 3 III 226-318 P5.C 1 000 1,00 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 SILRES BS SMK 1311 (-) 3 III 318-226 P5.C 1 000 1,00 5000 50000 0,00 0,00 1993 

3 SILRES HK 46 (-) 3 III 226 P5.C 250 0,25 5000 50000 0,00 0,00 1993 
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Raktár 
Megnevezés  

(az 1. melléklet 1. táblázat alapján) 
CAS 

ADR 

osztály 
H mondat 

Veszélyes 

anyag 

osztály 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet 

(kg) 

Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

R SÓSAV 7647-01-0 8 II 290-314-335 (-) 1 200 1,20     0,00 0,00   

3 SZINTETIKUS KÁMFOR 21368-68-

3 

4.1 III 315-319 (-) 350 0,35     0,00 0,00 2717 

3 SZTEARINSAV TYPE BEADS 67701-03-

5 

(-) (-) (-) 4 850 4,85     0,00 0,00 (-) 

3 TES 28 78-10-4 3 III 226-332-319-

335 

P5.C 1000 1,00 5000 50000 0,00 0,00 1292 

3 TEXAPON N 70 (-) (-) 315-318 (-) 22 303 22,30     0,00 0,00 (-) 

3 UFABLEND MPL (-) (-) 315-319 (-) 2 281 2,28     0,00 0,00 (-) 

3 UFASAN 50 (-) (-) 302-315-318 (-) 3 200 3,20     0,00 0,00 (-) 

3 WASSERTOP 404 (-) (-) 317 (-) 420 0,42     0,00 0,00 (-) 

4. táblázat: Veszélyes anyagleltár 

Jelölések:  

 

3: 22. raktár, 3 ajtó 

4 22. raktár, 4. ajtó 

7 22. raktár, 7. ajtó 

20 20. raktár 

K Konténertároló 

R Szabadtéri kármentő 

A leltárban szereplő veszélyes anyagok jellemzői és tulajdonságai megtalálhatók a jelentést tartalmazó CD „Adatlapok” könyvtárában. 

 

3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA 
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5. táblázat: Nevesített veszélyes anyagok 

A/1 adatlap: ÜZEMADATOK - VESZÉLYES ANYAGOK 

Raktár 

A nevesített veszélyes 

anyag megnevezése (az 1. 

melléklet 2. táblázat 

alapján) 

CAS 
IUPAC 

név 

Kereskedelmi 

megnevezés 
Fizikai forma H mondat 

ADR 

szerinti 

besorolás 

Mennyiség 

Küszöbérték Összesítés 

UN 

szám 
Alsó Felső 

Alsó 

küszöb 

Felső 

küszöb 

Készlet (kg) 
Készlet 

(t) 
(t) (t) (-) (-) 

K NIKKEL-OXID 1313-99-1 
 

Nikkel-monoxid Por 
317-350i-

372-413 
(-) 220 0,22 

 
1 0,00 0,22 (-) 

 

 

A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 1. számú melléklete foglalkozik a veszélyes ipari üzem azonosításával. A melléklet 3.2) pontja szerint: 

 

„az összegzést nem kell elvégezni abban az esetben, ha egy veszélyes anyag vagy egy veszélyességi osztályba tartozó anyagok jelen lévő 

mennyisége meghaladja a felső küszöbértékét”.  

 

Az 5. táblázat veszélyes anyag leltára szerint az arzén-trioxid a VARIACHEM Kft által tárolt mennyisége 150 kilogramm. Az arzén-trioxid felső 

küszöbértéke 0,1 tonna. A képzett arányszám 0,15 > 0,1, ami azt jelenti, hogy a VARIACHEM Kft felső küszöbértékű létesítmény, mely így 

biztonsági jelentés elkészítésére kötelezett.  
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3.5) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB 

INFORMÁCIÓK 

3.5.1) EGYSÉGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK  

 

A be és kiszállításon kívül nem történik más művelet a raktározás ideje alatt. A telephelyen 

semmilyen feldolgozási, átalakítási tevékenység végzése nem folyik. Kizárólag késztermékek 

raktározása történik elosztási, logisztikai kereskedelmi céllal. A tárolásban a targonca jelenti a 

fő technológiai elemet. A targonca rendszeres karbantartását (500 munkaóránként) külső 

szakcég végzi, a szerkezeti vizsgálatot (6 havonta), fővizsgálatot (12 havonta) és a 

biztonságtechnikai vizsgálatot (5 évente) ezekre a munkákra szakosított szerviz-cég 

(Komariko Kft) végzi és dokumentálja. A targoncás munkavállalók építőgép-kezelő 

jogosítvánnyal és megfelelő típusvizsgával rendelkeznek. 

 

Betárolás 

 

A gépjármű vezetője az árufogalmi irodában átadja a szállítmányra vonatkozó okmányokat. 

Okmány ellenőrzést követően a gépjárművet a kijelölt raktár rakodóterületéhez irányítják. 

Ellenőrzik, hogy a gépjárművezető a motort leállította, kéziféket behúzta, és az indítókulcsot 

eltávolította. Szemrevételezéssel ellenőrzik a rakományt, hogy folyás, szóródás, sérülés 

látható-e. A tényleges rakodás a raktáros és a gépjárművezető jelenlétében történik, így az 

árunak a gépjárműről történő levételekor a sérülés azonnal megállapítható. A gépjárműről 

lerakott árut ténylegesen mennyiségileg egyeztetik, a kísérőokmányokkal, elvégzik az ADR 

ellenőrzést és az árut elhelyezik a raktárban. A raktárba érkező küldemények 100 %-a közúton 

érkezik, zömében kamionok rakterében. Az érkező árukat a 20. és a 21. raktárcsarnok közúti 

rámpáin keresztül érkeztetjük a raktárba. A kirakodás eszköze: a járműben közlekedni képes 

PB-s targoncák. Azon járműveknek a lerakodása, amelyek a közúti rámpán nem lehetségesek 

– az udvaron oldalról történik, e célból, a raktárból a targonca kijáraton kivitt rakodógéppel.  

Az így leszedett raklapokat a rakodógép a raktárba, a közúti rámpára rakja fel. Innen egy 

másik gép rakja, szállítja a mérleghez. A beérkezett áruk betárolása, rakhelyre rakása ezután 

következik.  

Eltérés, sérülés esetén jegyzőkönyvet vesznek fel, szükség esetén fénykép készül, hogy a 

tényállást később egyértelműen tisztázni lehessen. A jegyzőkönyv 3 példányban készül, 

melyből 1 példányt a fuvarokmányba történő bejegyzés mellett a gépjárművezető, 1 példány 

marad az üzemeltetőnél és 1 példányt a raktárbérlő az árut kísérő okmány mellékleteként 

megkap.  

A mennyiségi átvételt követően a fuvarokmányon (szállítólevélen) leigazolásra kerül az áru 

átvétel. 

 

Kitárolás 

 

A raktárban tárolt készítmények különböző tárolási idő után kiszállításra kerülnek 

kereskedőkhöz, felhasználókhoz. A megrendelőinktől írásban vagy szóban kapunk 

megrendelést. A megrendelő fuvarozója (a gépjárművezető) a megérkezést követően az 

áruforgalmi irodában jelentkezik az áruátvételre. Az egyeztetést követően a megfelelő 
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rakodóterületre irányítják. A kiállított szállítólevél alapján a raktár személyzet összeállítja a 

kiadásra kerülő szállítmányt. A gépjárművezető a rakodótéren beállítja a gépjárművet, 

kéziféket behúzza, magához veszi az indítókulcsot, ezt a tényt közli szóban a raktárossal. Az 

ADR kontroll elvégzése után a raktárból kitárolt áru mennyiségét ténylegesen egyeztetik a 

gépjárművezetővel. Az egyeztetést követően a szállítólevélen az átvétel megtörténik. A 

szállítójármű a rámpa mellé állva, a kiszállításra kerülő árut a PB gázos géppel vagy kézi 

emelővel a jármű szállítóterébe a raktáros berakja. A rakodás szakszerűségéért a járművezető 

és a rakodó dolgozó közösen felelős.  

A raktárban átvételkor, kiadáskor, szállításkor, áruk mozgatásakor a kijelölt szállítási 

útvonalon, közlekedési utak használandók. 

 

A tárolással kapcsolatos műveletek 

 

A raktárban tárolt áruk biztonsági adatlapja a raktározási szabályzat szerves mellékletét képzi. 

Veszélyes készítményt biztonsági adatlap nélkül betárolni nem lehet. A biztonsági adatlap 

előírásai alapján el kell végezni a raktározáshoz szükséges besorolást: 

 

 anyag fizikai megjelenése: szilárd – folyékony; 

 R, S, H, P mondatok értelmezése: tűzveszélyes, mérgező, környezetre veszélyes, 

oxidáló; 

 együvé rakási tilalom. 

 

Ezen információk birtokában meg kell határozni, hogy az áru melyik raktárban helyezhető el. 

A tényleges betárolás előtt a kezelőszemélyzetet oktatni kell a biztonsági adatlap előírásairól, 

fel kell készíteni az áru fogadására és kezelésére. A raktárakban tömbös tárolás történik, 

egységrakományban raklapon elhelyezve.  

Készletnyilvántartás: számítógéppel árumegnevezés, készlet, betárolási idő, kiszerelés szerint.  

 

A raktáregységben a tárolási rendszer  

 

- szabad elfolyásos, azaz az árut oda kell a tárolóterületen belül elhelyezni, ahol üres 

hely van. Ez a raktározási rendszer azon árukra vonatkozik, melyek raktározásának 

fizikai helye a raktáron belül a megfelelően kialakított árucsoportokon belül nincs 

kijelölve a VARIACHEM-nél. Amennyiben egy anyagtípus számára kijelölt helyet 

kitölti és a következő szállítmány nem fér el a területen, akkor az anyag szakszerű és 

törvényeknek megfelelő raktározásra alkalmas, eredetileg az anyag számára nem 

kijelölt helyen kell lerakni; 

- talajszintű soros, vagy tömbös, tehát állvány nélkül tárolást kell alkalmazni; 

- az egységrakományok halmazolhatóak, azaz, az egységrakományok az előírásoknak 

megfelelően egymásra rakhatók. 

A tároló helyeket, tömböket úgy kell kialakítani, hogy egymástól el legyenek különítve:  

o a különböző cikkelemek 

o a különböző tűzveszélyességi csoportba tartózó áruk. 
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- Az elkülönített áruféleségekhez átrakodás nélküli, azaz közvetlen hozzáférési 

lehetőséget kell biztosítani. 

- Az egyes áruféleségeknek könnyen áttekinthetőnek, azonosíthatónak kell lenni. 

- Az árukat minden esetben tárolási egységrakomány képző eszközökön - sík, keretes, 

vagy oldalfalas rakodólapon - kell tárolni. 

- Az egységrakomány képző eszközök csak ép, sérülésmentes állapotban 

használhatók. 

- Egy egységrakomány képző eszközön 1.000 kg tömegű áru helyezhető el. 

- A kialakított halmazoknál rendszeresen ellenőrizni kell azok állékonyságát, 

stabilitását. A nem alaktartó csomagolásnál - zsákos áruk - a rakat, és így az egész 

halmaz dőlése tárolás közben is felléphet, mert a zsákok telítettsége változó, a zsákok 

csomagolóanyaga csúszik, vagy a halmazok között üzemelő targonca akaratlanul 

meglöki, stb. A megdőlt, vagy bizonytalan stabilitású rakatokat azonnal szét kell 

szedni. A zsákokban az anyagok eloszlását egyenletessé kell tenni (rázogatás, 

ütögetés). 

- A VARIACHEM Kft. veszélyes anyag csomagolását nem bontja meg.  

 

Az anyagok tűzveszélyességi osztály szerinti vegyes tárolására vonatkozó szabályok: 

 

 Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi 

osztályba tartozó anyagokkal együtt – amennyiben vonatkozó műszaki 

követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek – nem tárolhatók. 

 Egy helyiségben a „C” – „D” – „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagok tűzveszélyességi osztályba tartozás szerint és anyagfajtánkként 

csoportosítva tárolhatók. Azonos („C”, „D”) tűzveszélyességi osztályba 

tartozó éghető folyadékot és szilárd anyagot elkülönítetten kell tárolni. 

 

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, 

vonatkozó műszaki követelményekben meghatározott zárt csomagolásban, 

edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
4
 

A jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. rész A/5. pontja első bekezdésének, első 

albekezdésében előírt rendelkezéstől eltérően éghető folyadékok esetén a 

különböző tűzveszélyességű osztályú (tűzveszélyességi fokozatú) éghető 

folyadékok tűzveszélyességi osztály szerinti vegyes tárolása megengedett a 

vonatkozó műszaki követelmény alapján az alábbiak szerint: 

 

                                                 

4 Tűzvédelmi Szabályzat 15. oldal, 5. pont 
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 Az I-IV. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékból legfeljebb 150 m
3
 

összmennyiség – ezen belül az I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető 

folyadékból legfeljebb 100 m
3
 folyadékot tároló szállítóedény (fémhordó, 

fémkanna, stb.) – helyezhető el egy tárolótér részben.
5
 

 

A minőségbiztosítási eljárás keretén belül meglévő „Árukezelés, tárolás, csomagolás, 

szállítás” dokumentumot a CD-n mellékeljük (Tárolás. pdf). 

 

A közúti rakodás az ADR előírásainak megfelelően történik, melynek részletezése 

megtalálható a VARIACHEM Kft ISO dokumentumai között.  

 

3.5.2) A GÖNGYÖLEGEK TÁROLÁSA, KEZELÉSE  

 

- A raktárba érkező, illetve onnan kiszállításra kerülő göngyölegeket (sík rakodólap) 

folyamatosan nyilván kell tartani. 

- Minden raktáregységben tartalék raklapokat kell tárolni a közúton beszállított árukkal 

érkező raklapok cseréjére, valamint a raklap nélkül érkező áruk tárolási 

egységrakományának kialakítására. 

- A sík rakodólapokat és oldalfalas rakodólapokat egymásra helyezve, halmazolva kell 

tárolni. 

- A törött, hiányos, repedt raklapokat el kell különíteni a hibátlanoktól, és a telepi 

göngyölegtároló helyre kell szállítani. 

- A felesleges göngyölegeket a telepi göngyölegraktárba kell szállítani. 

- A tárolás, illetve anyagmozgatás közben a raklapokra szóródott anyagokat el kell 

távolítani, illetve a raklapokat tisztítani, közömbösíteni kell. 

- Minden raktáregységben könnyen elérhető helyen (felirattal jelölve) el kell helyezni a 

kármentéshez használandó üres zsákokat, dobozokat, stb. a hozzá tartozó felirat 

nélküli címkékkel. 

 

3.5.3) TÁROLÓHELYI NYÍLVÁNTARTÁS 

 

A vállalati számítógépes nyilvántartás 10 karaktert (számot, betűt) biztosított a tárolóhelyek 

azonosítására. 

A 3. sz. ábra a szektorszámot és pillérköz koordinátákat szemlélteti. 

 

                                                 

5 Tűzvédelmi Szabályzat 29. oldal 5. pont 
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9. ábra: A raktár épület tároló helyei 

 

3.5.4) A KÉMIAI REAKCIÓK, A FIZIKAI VAGY A BIOLÓGIAI FOLYAMATOK 

 

A tárolt anyagok rendes körülmények között stabilak. Magas hőmérsékleten, az anyagok 

égésekor azonban számos bomlási reakción mehetnek keresztül. Mérgező anyagok 

keletkezésével, illetve kikerülésével számolhatunk.  
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3.5.5) A TECHNOLÓGIAI VÉDELMI ÉS JELZŐ RENDSZEREINEK LEÍRÁSA 

 

A Variachem Kft. tűzjelző alközpontja a 22-es raktár 1-es ajtójánál, a raktárvezető Irodájában 

van elhelyezve. Ide futnak be a 22-es raktárban és a 20-as raktárban felszerelt érzékelők 

jelzései. Az alközpont továbbítja a jelet a Depochem Kft. központjába. A központ a porta. Tűz 

esetén az alközpont jelei a Depochem Kft. központi rendszerébe fut be.  

 

 

 

10. ábra: Tűzjelzőrendszer metszet (Forrás: BRN3C2AF4C45CFB_0000008463.pdf) 

 

3.5.6) A NORMÁL ÜZEMELTETÉSTŐL ELTÉRŐ MŰVELETEK 

 

A tárolásra vonatkozó előírásoknak való megfelelősséget, az esetleges lejárati időket 

folyamatosan ellenőrzik.  

A normál üzemeltetéstől való eltérés itt a termék egységek csomagjainak megsérülése jelenti. 
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3.5.7) A VESZÉLYES ANYAGOK IDŐSZAKOS TÁROLÁSA 

 

Az áruk tárolását úgy kell megszervezni, hogy eleget tegyen az alábbi követelményeknek:  

 

 az áru minőségének (tisztaság, állagmegőrzés) és mennyiségének megőrzése, 

 a be- és kiszállítás egymást ne akadályozza. 

 a megbízói igények szerinti kitárolási sorrend - lehetőleg – átrakás nélküli biztosítása. 

 

A betárolás – kitárolás folyamata részletezve megtalálható a 3.5.1 fejezetben. 

 

3.5.8) KÁRMENTŐ TERÜLETE, TÉRFOGATA 

 

A „34” jelű szabadtéri tároló esetében a kármentő alapterülete 600 m
2
 az elfolyást 

megakadályozó peremmagasság 0.05 m, így a kármentő összes befogadó térfogata 30 m
3
.  

 

A „23” jelű szabadtéri tároló esetében a kármentő alapterülete 300 m
2
 az elfolyást 

megakadályozó peremmagasság 0.07 m, így a kármentő összes befogadó térfogata 21 m
3
. 
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3.6) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA  

 

A telephelyen belül az áruk szállítása targoncával megoldott. A raktárban anyagmozgatásra 

használt targoncák típusai:  

 

 1 db Komatshu FG 15HT 17 

 3 db Still RX 70 16 

 

A raktározott áruk EU raklapos egységrakományként, 1000 literes folyadék konténerben, 35 

és 55 kg-os műanyag kannában, 125 kg-os fémhordóban, műanyag dobozban, kannában, 

fémkannában, fémdobozban, hordóban, konténerben, műanyag-papírzsákban, stb. érkezik a 

raktár területére.  

 

3.6.1) TARTÁLYOS SZÁLLÍTÁS 

 

A telephelyen belüli tartályautós szállítás az üzemi útra történő behajtásból, lefejtő helyig 

történő haladásból, a lefejtő helyen történő tartózkodásból és a tartályautó távozásából áll, 

 

3.6.2) CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 

 

Csővezetékes szállítás nincs. 
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3.7) VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA 
 

Az esetleges kicsöpögést, kiömlést homokkal felitatják, a kiporzott anyagot összeseprik és a 

veszélyes anyag gyűjtőbe teszik. Az így összegyűjtött veszélyes hulladékokat az erre 

engedéllyel rendelkező cég részére szerződéssel átadják. 

 

Felitató homokok, ami egyúttal tűzoltó homok is: J (20-as) raktárban, az első hajóban. L (22) 

épület 4 raktár ajtónál, a raktár hátsó bal sarkában, ugyanitt a 3. raktár ajtónál a raktár közepén 

található. Ugyan ezeken a helyeken kármentő edényzetet (1-1db 200 literes ADR minősítésű 

hordó) helyezünk el, amelyek a kiömlött, kiszóródott anyagok összegyűjtésére szolgálnak. Az 

1 m³ CaCO3 felitató anyagot a HF tároló hely közvetlen közelében készletezzük. a 33-as 

ajtónál 22 raktárban. 

A csatorna szemek letakarására 3 db sav-lúgálló takaró, nehezékkel a 22. épület 3-as ajtónál 

elhelyezve. 

Szivattyú a 3-as raktárban van tárolva. 
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4) INFRASTRUKTÚRA 

4.A) KÜLSŐ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK 

 

A létesítmény a villamos energiát az ELMÜ közcélú hálózatáról vételezi kábelen keresztül. 

Az áramfogadás az 57. épületnél (transzformátor ház) Kén utca felől, a főbejárat mellett (2. 

ábra) történik. A belső, telepi hálózatról történik a tér- és belső világítás, illetve egyes 

munkagépek, biztonsági berendezések működtetése. A védelem szempontjából lényeges, hogy 

minden raktár - illetve raktárépületen belüli szektor - belülről szakaszolható (lekapcsolható). 

Az elosztókhoz kábelszerű vezetékkel, kiskábellel csatlakoznak. Az elosztókban található 

biztosítók D, BS típusú kismegszakítók. A kötések és elágazások részére a szerelés jellegének 

megfelelően, Mü. dobozokat alkalmaztak
6
. 

 

A városi hálózatról - 300 mm-es csövön – történik a gázellátás. Gázfogadó állomás a Kén 

utcai oldalon lévő 53. sz. épület (2. ábra). Itt lehet szakaszolni - a városi hálózatról 

lekapcsolni - és elzárni a gázforgalmat. A felső ág üzemi nyomása: 3,0 KPa, alsó ág üzemi 

nyomása: 2,9 KPa. A raktárbázis csak hő ellátásra - fűtés, szociális vízellátás - használ fel 

földgázt. Gázfelhasználás: 220 m
3
/h. A belső gerincvezeték a telep középső útja mellett, a 41-

25. sz. raktáraknál húzódik. Jelzése: 63. 

 

4.B) KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS 

 

A Fővárosi Vízművek 100 mm-es hálózatáról történik. Központi vízóra a Kén utcai oldalon 

van elhelyezve. Jelzése: 51. 

 

4.C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS 

 

Nincs.   

 

4.D) BELSŐ ENERGIATERMELÉS 

 

Nincs. 

 

4.E) BELSŐ ELEKTROMOS HÁLÓZAT 

 

  

                                                 

6 Erősáramúvillamos berendezések szabványossági felülvizsgálata, 2018.03.22 
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4.F) TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS 

 

Nincs. 

4.G) TŰZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT 

 

 

A tűzoltó tartalék vízkészlet 2 db 100 m
3
-es víztározóban van. Jelzése: 61. 

A telep területén körkörösen kiépített 80 mm-es csőátmérőjű tűzi víz hálózat van, mely 15 

altalaji tűzcsapon és 1 földalatti tűzcsapon érhető el. A tűzi víz rendszert a 11. ábra mutatja be. 

Ezen kívül a főbejárati portánál - jele: 0l - van még egy 25 mm-es óra, amely csak a portát és 

a garázst látja el vízzel. A maximális vízfogyasztás eddig 1500 m
3
/hónap volt. 
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11. ábra: Tüzivíz hálózat 

 

4.H) A MELEG VÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK 

 

A raktárbázis központi fűtése, melegvíz-szolgáltatása 2 db 1-1 MW-os saját üzemeltetésű, 

gázfűtésű kazánról történik. A két kazán maximális teljesítménye: 5 m
3
 gőz/óra. A kazánház 

elhelyezkedése: 54. 
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4.I.) A HÍRADÓ RENDSZEREK 

 

 a központon keresztül belső hálózat mindegyik raktárral, a portával, TMK-val, 

 EDR (3 db) rendszer a porta – raktár között, a raktári dolgozók között illetve, a porta – 

raktár - katasztrófavédelem között, 

 e-mail, 

 rádiótelefon (mobil távbeszélő készülékek). 

 

4.J) SŰRÍTETT LEVEGŐ ELLÁTÓ RENDSZEREK 

 

Nincs. 

 

4.K) MUNKAVÉDELEM 

 

Szerződés alapján történik a feladat ellátása. 

 

4.L) FOGLALKOZÁS -EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 

A VARIACHEM Kft. szerződést kötött a PREVENT MED System Kft-l a törvény által előírt 

foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására.  

 

4.M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYE 

 

Helye: Iroda épület, Depochem Kft, Földszint, igazgatói iroda, telepvezetői iroda, előtér. 

 

A munkacsoport összetétele: 

 

 igazgató, mentésvezető, 

  műszaki vezető,  

 

A gyülekezési pont a Depochem Kft. ügyvezetői irodája. 

A működés feltételei: a rendelkezésre álló számítógépek, nyilvántartások, számológépek, 

egyéni védőfelszerelések. 
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12. ábra: Gyülekezési pont, vezetési pont (Irodaépület Depochem Kft Iroda) 

  

Gyülekezési pont 

Vezetési pont 

Depochem iroda 
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4.N) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTŐ SZERVEZETEK 

 

Védelmi szervezet. 

 

4.O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

 

A VARIACHEM Kft. szerződést kötött D.I.S. 2006 Személy- és Vagyonvédelmi Kft-l a 

telephely őrző-védő szolgáltatásának ellátására. A D.I.S. látja el a terület nappali és éjszakai 

őrzésének feladatait. Feladata a kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal különösen a 

Katasztrófavédelemmel, a Rendőrséggel és a Közterület Felügyelőkkel.  

 

4.P) KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT  

 

Nincs. 

 

4.Q) AZ ÜZEMI MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 

 

A VARIACHEM Kft. szerződést kötött D.I.S. 2006 Személy- és Vagyonvédelmi Kft-l 

telephely őrző-védő szolgáltatásának ellátására. A D.I.S. látja el a terület nappali és éjszakai 

őrzésének feladatait. Feladata a kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal különösen a 

Katasztrófavédelemmel, a Rendőrséggel és a Közterület Felügyelőkkel.  

 

4.R) A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZET 

 

A munkacsoport összetétele: 

 

 igazgató, mentésvezető, 

 telepvezető,  

 műszaki vezető,  

 

4.S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG 

 

A javító és karbantartó tevékenységeket külső cégek végzik szerződés alapján. 
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4.T) LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT 

 

Nincs. 

 

4.U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK 

 

A telep szennyvízhálózata a Fővárosi Csatornázási Művek központi hálózatában van két 400 

mm-es kimenővezetékkel, a közúti forgalom vonalában, a főbejáratnál bekötve. Esetleges 

belső vegyi, mérgező - vagy nem mérgező vegyi - szennyezés esetén a szennyvíz a Duna 

Soroksári-úti ágában folyik le. 

 

4.V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK 

 

Nincs. 

 

4.W) A TŰZJELZŐ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK. 

 

Belső veszélyforrások 

 

 telepen belüli tűz; 

 tűz következményeként vagy más okból (emberi gondatlanság, technológiai hiba stb.) 

miatt a légtérbe, a telep területére kerülő mérgező vegyi anyagok. 

 

Külső veszélyforrások 

 

 halálos, vagy súlyos megbetegedést előidéző koncentrációjú ammónia illetve  

 klór gázfelhő, illetve előre nem prognosztizálható közlekedési katasztrófa (vasúti: 

Ferencvárosi Rendező Pályaudvar, közúti: a Soroksári út, valamint az Illatos út) 

következtében kiszabaduló mérgező vegyi anyagok másodlagos hatásának - 

felhőjének - veszélye fenyegeti. 

 

Ennek megfelelően a telep riasztása történhet: 

 

 a telep meghatározott vezetőinek utasítására, 

 Fővárosi Katasztrófavédelem utasítására,  

 a szirénarendszer hangjelzésére, illetve,  

 a szolgálat által közvetlenül, súlyos veszélyhelyzet észlelésekor. 
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A raktártelep riasztási rendszere központosított. 

 

A telep területén kihelyezett 6 elektromos szirénát, amely hangjelzésévei az egész területet 

megbízhatóan beteríti, a főbejárat melletti portán elhelyezett riasztóközpontból, központilag 

egyidejűleg lehet vezérelni. A festékraktár (jelzése 27) és az emeletes raktárépület (jelzése 25) 

tűzjelző rendszerrel van ellátva, amely tűz esetén azonnal riasztja a portaszolgálatot. A 

riasztóközpont, melyet az állandó (folyamatos) szolgálatot teljesítő porta - és biztonsági - 

szolgálat működtet, telepítése, felszereltsége, vezetékes hírhálózata révén alkalmas: 

 

 a telep területén vagy közvetlenül előtte (Kén utca) kialakuló tűz, robbanás, vegyi 

veszély észlelésére és az azonnali riasztás végrehajtására, jelentésére, 

 a telep területén kialakult - és általa nem észlelt - veszélyhelyzetekről szóló jelentések 

vételére, továbbítására a telep döntésére, a riasztás elrendelésére jogosult vezetőihez, 

azok döntéseinek továbbítására, 

 a IX. kerület lakótelepein elhelyezett szirénák hangjelzéseinek vételére és 

továbbítására, 

 a katasztrófavédelem riasztására, tájékoztatására, 

 külső veszélyhelyzetekről érkező tájékoztatások közvetlen vételére és továbbítására a 

döntésre jogosult igazgatóhoz, megbízott személyhez, 

 a Fővárosi Katasztrófavédelem, rendőrség, mentők értesítésére és folyamatos, 

tájékoztatására, 

 a szomszédok értesítésére, tájékoztatására. 

 

A raktártelepnek nincs saját tűzoltósága. A tűzoltási feladatokat a Katasztrófavédelem végzi. 

 

4.X) A BELÉPTETŐ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM 

 

A VARIACHEM Kft. szerződést kötött D.I.S. 2006 Személy- és Vagyonvédelmi Kft-l 

telephely őrző-védő szolgáltatásának ellátására. A D.I.S. látja el a terület nappali és éjszakai 

őrzésének feladatait. Feladata a kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal különösen a 

Katasztrófavédelemmel, a Rendőrséggel és a Közterület Felügyelőkkel.  
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5) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

5.1) A RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE 

5.1.1). A RAKTÁRTELEP RIASZTÁSA  

 

Belső veszélyforrás 

 

 telepen belüli tűz. 

 tűz következményeként vagy más okból (emberi gondatlanság, technológiai hiba stb.) 

miatt a légtérbe, a telep területére kerülő mérgező vegyi anyagok esetén. 

 

Külső veszélyforrás 

 

 halálos, vagy súlyos megbetegedést előidéző koncentrációjú ammónia, illetve  

 klór gázfelhő, illetve előre nem prognosztizálható közlekedési katasztrófa (vasúti: 

Ferencvárosi Rendező Pályaudvar, közúti: a Soroksári út, valamint az Illatos út) 

következtében kiszabaduló mérgező vegyi anyagok másodlagos hatásának - 

felhőjének - veszélye fenyegeti. 

 

Ennek megfelelően a telep riasztása történhet: 

 

 a telep fentiekben meghatározott vezetőinek utasítására, 

 a Fővárosi Katasztrófavédelem utasítására,  

 a szirénarendszer hangjelzésére, illetve,  

 az őrző-védő szolgálat által közvetlenül, súlyos veszélyhelyzet észlelésekor. 

 

5.1.2) A RAKTÁRTELEP RIASZTÁSI RENDSZERE KÖZPONTOSÍTOTT 

 

 

A telep területén kihelyezett 6 elektromos szirénát, amely hangjelzésévei az egész területet 

megbízhatóan beteríti a főbejárat melletti portán (jelzése 01) elhelyezett riasztóközpontból, 

központilag egyidejűleg lehet vezérelni. A festékraktár (jelzése 27) és az emeletes raktárépület 

(jelzése 25) tűzjelző rendszerrel van ellátva, amely tűz esetén azonnal riasztja a 

portaszolgálatot. 

A riasztóközpont, melyet az állandó (folyamatos) szolgálatot teljesítő porta - és biztonsági - 

szolgálat működtet, telepítése, felszereltsége, vezetékes hírhálózata révén alkalmas: 

 a telep területén vagy közvetlenül előtte (Kén utca) kialakuló tűz, robbanás, vegyi 

veszély észlelésére és az azonnali riasztás végrehajtására, jelentésére, 
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 a telep területén kialakult - és általa nem észlelt - veszélyhelyzetekről szóló jelentések 

vételére, továbbítására a döntésre, a riasztás elrendelésére jogosult vezetőihez, azok 

döntéseinek továbbítására, 

 a katasztrófavédelem riasztására, tájékoztatására, 

 külső veszélyhelyzetekről érkező tájékoztatások közvetlen vételére és továbbítására a 

döntésre jogosult igazgatóhoz, megbízott személyhez, 

 a katasztrófavédelem, rendőrség, mentők értesítésére és folyamatos, tájékoztatására, 

 a szomszédok értesítésére, tájékoztatására. 

 

Megjegyzés: a raktártelepnek nincs saját tűzoltósága. A tűzoltási feladatokat, a "tűzvédelmi 

utasításnak" megfelelően a Fővárosi Katasztrófavédelem végzi. 

 

5.1.3) A RIASZTÁS RENDJE 

 

Munkaidő alatt riasztani kell: 

 

I-es fokozat esetén: 

 

Munkaidőben riasztani kell: 

Portaszolgálatot: Értesíti a Tűzoltóságot 
Érintett raktár összes dolgozóját és 

vezetőjét 

Kárelhárításban résztvevő dolgozókat ADR biztonsági tanácsadót 

Ügyvezető igazgatót 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés esetén 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
Területileg illetékes Mentő Szolgálat 

 

Munkaidőn kívül a telephely portaszolgálatának riasztani kell: 

Ügyvezető igazgatót Tűzoltóságot 

Depochem Kft raktárbázis igazgatóját 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés esetén 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
Területileg illetékes Mentő Szolgálat 
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II-es fokozat esetén: 

Munkaidőben riasztani kell: 

Portaszolgálatot: Értesíti a Tűzoltóságot 
Telephely összes dolgozóját, és a 

telephelyen tartózkodókat 

Ügyvezető igazgatót Tűzoltóságot 

Depochem Kft raktárbázis igazgatóját 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

Érintett raktár összes dolgozóját és vezetőjét Szomszédos üzemeket 

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés esetén 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
Területileg illetékes Mentő Szolgálat 

 

 

Munkaidőn kívül a telephely portaszolgálatának riasztani kell: 

Ügyvezető igazgatót Kárelhárításban résztvevő dolgozókat 

Depochem Kft raktárbázis igazgatóját Tűzoltóságot 

Szomszédos üzemeket 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

  

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés esetén 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
Területileg illetékes Mentő Szolgálat 

 

III-as fokozat esetén: 

 

Munkaidőben riasztani kell: 

Portaszolgálatot: Értesíti a Tűzoltóságot 
Telephely összes dolgozóját, és a 

telephelyen tartózkodókat 

Érintett raktár összes dolgozóját és vezetőjét Tűzoltóságot 

Ügyvezető igazgatót Kárelhárításban résztvevő dolgozókat 

Depochem Kft raktárbázis igazgatóját 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

Szomszédos üzemeket Telephely környezetében élőket 

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés esetén 

KDV KÖVIZIG Területileg illetékes Mentő Szolgálat 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
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Munkaidőn kívül a telephely portaszolgálatának riasztani kell: 

Ügyvezető igazgatót Kárelhárításban résztvevő dolgozókat 

Tűzoltóságot Depochem Kft raktárbázis igazgatóját 

Szomszédos üzemeket 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Műveletirányítási Ügyelet 

telephely környezetében élőket  

Eseménytől függően 
súlyos vagy halálos sérülés, környezetkárosodás esetén 

KDV KÖVIZIG Területileg illetékes Mentő Szolgálat 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát 
 

  

Riasztás módja, tartalma 

I-es fokozatban: 

 Munkaidőben az eseményt észlelő értesíti a Portaszolgálatot, a raktár dolgozóit és 

vezetőjét. Portaszolgálat riasztja a Tűzoltóságot, Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletét. A csoportvezető raktáros riasztja az 

ügyvezető igazgatót vagy kijelölt helyettesét, vagy Depochem Kft raktárbázis 

igazgatóját. Az ügyvezető vagy kijelölt helyettese riasztja a kárelhárításban résztvevő 

dolgozókat és az ADR biztonsági tanácsadót. Sérülés esetén az Országos Mentő 

Szolgálatot. – A riasztás, illetve értesítés közvetlenül szóban, vagy telefonon történik. 

A riasztás szövegének tartalmaznia kell az esemény helyét, jellegét, a veszélyforrást, a 

veszélyforrást okozó anyagok nevét, mennyiségét, veszélyhelyzetbe került dolgozók 

számát, nevét, továbbá a veszélyeztetett berendezések nevét. Telefonon történő riasztás 

esetén a riasztó-, és az eseményt észlelő nevét is közölni kell. Az esemény kezelésében 

nem érintett személyeket, biztonságos gyülekezési helyre kell kísérni. 

 Munkaidőn kívül a telep portaszolgálata riasztja a Tűzoltóságot, Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletét, az ügyvezető igazgatót 

vagy kijelölt helyettesét, és a Depochem Kft raktárbázis igazgatóját. Az ügyvezető 

igazgató vagy kijelölt helyettese, vagy Depochem Kft raktárbázis igazgatója riasztja, 

kárelhárításban résztvevő dolgozókat és az ADR biztonsági tanácsadót. Sérülés esetén 

az Országos Mentő Szolgálatot. 

II-es fokozatban: 

 

 Munkaidőben Portaszolgálat telefonon értesíti I- es, II-es és III-as riasztási fokozat 

esetén Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletet  

 

 Munkaidőn kívül a portaszolgálat riasztja a Tűzoltóságot, Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletét, az ügyvezető igazgatót, Depochem Kft 

raktárbázis igazgatóját vagy kijelölt helyettesét. Az ügyvezető igazgató vagy kijelölt 

helyettese, vagy Depochem Kft raktárbázis igazgatóját riasztja, a kárelhárításban 

résztvevő dolgozókat és az ADR biztonsági tanácsadót. Sérülés esetén az Országos 

Mentő Szolgálatot.  
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III-as fokozatban: 

 Munkaidőben az eseményt észlelő értesíti a Portaszolgálatot, a raktár dolgozóit és 

vezetőjét. Portaszolgálat riasztja Tűzoltóságot, Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletét. A csoportvezető raktáros riasztja az 

ügyvezető igazgatót vagy kijelölt helyettesét, vagy Depochem Kft raktárbázis 

igazgatóját. Az Depochem Kft raktárbázis igazgatójának utasítására a portaszolgálat 

értesíti a környező üzemek vezetőit, és a IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti 

Szolgálatát. 

 Munkaidőn kívül a portaszolgálat riasztja a Tűzoltóságot, Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletét, az ügyvezető igazgatót vagy kijelölt 

helyettesét, vagy Depochem Kft raktárbázis igazgatóját. Az ügyvezető igazgató vagy 

kijelölt helyettese riasztja, a kárelhárításban résztvevő dolgozókat és az ADR 

biztonsági tanácsadót. Sérülés esetén az Országos Mentő Szolgálatot. A Depochem 

Kft raktárbázis igazgató utasítására a portaszolgálat a környező üzemek vezetőit, és a 

IX. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeleti Szolgálatát. 
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5.2) IPARVÁGÁNY 

 

A MÁV Zrt. és a Depochem Raktárbázis Kft. 2005 februárjában kötött szerződést az 

iparvágány használatára. Az iparvágány Budapest Ferencváros állomás Gubacsi rendező 

pályaudvarból 48 rendszerű 702. számú váltóval ágazik ki. 

 

A használatba átadott létesítmények és tartozékainak megnevezése:  

 

 825 vfm 48 rendszerű vágány, 

 1 csop. 48 rendszerű kiágazási kitérő, 

 3 csop. 48 rendszerű belső kitérő, 

 1 darab váltózár, 

 1 darab vágányzáró sorompó. 

 

MÁV Zrt. Árufuvarozási Szakigazgatóság Területi Árufuvarozási Osztályával kötött 

szerződés szerint a beérkező és távozó vasúti kocsik mozgatását a MÁV Zrt. végzi el. A 

beérkező küldeményeket, valamint a feladáshoz megrendelt üres kocsikat a MÁV saját 

mozdonyával és személyzetévei szolgálja ki a kölcsönös átadási helyig.  

 

MÁV hozzájárul, hogy Használó ipartelepén lévő vágányhálózaton emberi és gépi erővel 

saját belső vasútüzemet végezzen. Belső vasút üzemvitelére az Iparvágányok Szolgálati 

Utasításában foglaltakat köteles betartani. Belső vasútüzem a MÁV kiszolgáló menet előtt és 

után a vágánykapun belül bármikor végezhető. A MÁV kiszolgáló menettel végzett 

tolatásokkal egy időben belső kocsi mozgatás és rakodás nem végezhető. Belső vasútüzem 

végzéséből eredő balesetekért, azokkal okozott személyi és dologi károkért a Használó 

felelős. Használó a saját üzemű tolatások esetén bekövetkezett baleseteket azonnal tartozik 

jelenteni Bp. Ferencváros állomásfőnökének.  

 

A Depochem Raktárbázis Kft. 2006. július 4. óta határozatlan időtartamra szünetelteti az 

iparvágány forgalmát, mivel az iparvágány használati igénye nagymértékben visszaesett, ezért 

üzemeltetése gazdaságtalan tevékenység. 
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5.3) A VARIACHAEM KFT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA 

5.3.1) A 22 (L) JELŰ RAKTÁR  

5.3.1.1) A 22. SZ. (L) RAKTÁRÉPÜLET 

5.3.1.1.1) Telepítés, környezet 

 

A 22. sz. (L) raktárépület a raktártelep É-i oldalán helyezkedik el, É-i oldalon 1 sínpárral 

telepített iparvágány. DK-i oldalon 8 m széles telepi út határolja, melynek túloldalán a 25. sz. 

raktárépület terül el. 

 

5.3.1.1.2) A raktár közlekedési kapcsolata 

 

É-i oldalon a raktárépület teljes hosszában közvetlen vasúti kapcsolat, a DK-i oldalon közúti 

kapcsolat van. A telepen a KRESZ előírásai alkalmazandóak a rámpához való beállás nem 

akadályozza a közlekedő járműveket. 

 

5.3.1.1.3) A 22. sz.(L) raktárépület építészeti leírása 

 

Az épület hossza: 136,5 m.  

Az épület szélessége: 28 m. 

Az épület földszintes, a közút szintje fölött rámpa magasságú, azaz a padló szintje 1.120 

mm. 

Az épület két hosszanti oldalánál 1.120 mm magas, 2.550 mm széles rakodórámpával 

rendelkezik. 

A rámpaszintre 2 db lépcsőn lehet feljutni. 

A rámpák felett 2,5 m széles elő tetőket alakítottak ki. A raktár vasbeton oszlopokkal 

merevített téglafalú épület. Az oszlopok 6,5 x 9 m osztású hálózat szerint helyezkednek 

el. 

Alapterületű méretük: 300 x 300 mm. 

Az épület szabad magassága a keresztirányba futó tartó gerendák alatt - 3 m. A 

raktárépület 3 db egyenlő részre osztott - egyenként 1200 m
2
 alapterületű - fallal és 

vaslemez ajtókkal kettéválasztott raktárépületből áll, mely határoló elemek a 

tűzszakaszolást szolgálják.  

Tűzszakaszokon belül a szektorok tovább szakaszolhatók. 

Az épület mindkét hosszanti oldalán 9-9 db 2,4 x 2,4 m vaslemez tolóajtó van beépítve. 

A raktár 1. szektora fűthető (3. ajtó), két raktáriroda hőtárolós kályhával fűthető. 

Vezetékes víz és csatorna az irodában van. 

A raktárak világítását az oldalfalakon elhelyezett ablaksor, illetve a robbanás biztos 

világítótestekkel kialakított mesterséges világítás biztosítja. 

A raktárhelyiségek mennyezetére füstérzékelő berendezések vannak szerelve. 
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Az elektromos főkapcsolók az épület külső falain helyezkednek el, továbbá 

tűzjelzőkészülékek kiépítése biztosított - portai jelzőkapcsoló - és a 24 órás 

portaszolgálat tevékenységéhez kapcsolódó időpontot blokkoló óra van rendszeresítve. 

A raktár padozata beton.  

A padozat teherbírása alapján maximált terhelhetőség: 2000 kg/nm. 

 

5.3.1.1.4) Irodák, szociális helyiségek. 

 

Az épület két szélső szektorában 1-1 iroda van, 20-20 m
2
 alapterülettel. Kézmosó lehetőség az 

irodában van. WC a főbejárat mellett, valamint együtt az öltözőkkel, a szociális épületben 

találhatóak. 

 

5.3.1.2) A RAKTÁRBAN TÁROLT ÉS FORGALMAZOTT ÁRUK FŐBB JELLEMZŐI 

 

A 22. sz. (L) raktárépületben előforduló anyagféleségek különféle vegyi anyagok (bérbe adott 

szektorokba a bérlő által előre jelzett anyagféleségek kerülnek). Az anyagok különféle 

gyűjtőcsomagolásban kerülnek beszállításra (műanyag doboz, kanna, fémkanna, fémdoboz, 

hordó, konténer, műanyag-papírzsákos áru, stb.), amelyeknek teherbíró képessége eltérő. A 

kialakított egységrakományok halmazolásakor feltétlenül figyelembe kell venni az áruk és 

csomagolásuk állékonyságát. A különböző áruk gyűjtőcsomagolása sérülékeny, ezért el kell 

kerülni a mechanikus behatásokat (targoncaütközés, leesés, stb.). 

 

5.3.1.3) KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI ELŐÍRÁSOK 

 

 

- A raktár ajtaján jól láthatóan, maradandó módon kell elhelyezni a veszélyességre utaló 

jelzéseket ("Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!"). 

- Közlekedési utakon, ajtók közvetlen környezetében oldalrakodókon (rámpa), tűzoltó 

és jelzőberendezések, elektromos kapcsolók, lépcsők előtt árut tárolni, azokat 

eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel is TILOS! 

- Az egyes raktárrészeket elválasztó ajtók állandóan zárva tartandók, kulcsok a 

raktárvezetőnél találhatók. 

- Veszélyt okozó (kiömlött, elfolyt) anyagot el kell távolítani, ügyelni kell arra, hogy a 

különböző vegyi anyagok keveredését elkerüljék. A szennyezett árukat - felirattal ellátva 

(szennyezett - áru megnevezés, mennyisége) - elkülönítve kell tárolni - a raktárakban az 

árumentés céljára megfelelő mennyiségű üres csomagolóeszköz. göngyöleg tárolásáról kell 

gondoskodni. Szakadt, hiányos, sérült csomagolású árukat azonnal át kell csomagolni. 

- Ellenőrizni kell és hiány esetén pótolni kell az árukon elhelyezett feliratokat (korrekt 

címke tartalom). 

- Az elkülönített áruféleségekhez átrakodás nélküli, azaz közvetlen hozzáférési 

lehetőséget kell biztosítani. 
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- Az egyes áruféleségeknek könnyen áttekinthetőnek, azonosíthatónak kell 1ennie. 

- Az árukat minden esetben tárolási egységrakomány képző eszközökön - sík, keretes, 

vagy oldalfalas rakodólapon kell tárolni. 

 

5.3.2) A 20 (J) JELŰ RAKTÁR  

5.3.2.1) A 20-S RAKTÁRÉPÜLET 

5.3.2.1.1) Telepítés, környezet 

 

A 20-as raktárépület a raktártelep É-i oldalán helyezkedik el, É-i oldalon található az 1 

sínpárral telepített iparvágány. DK-i oldalon 8 m széles telepi út kifutó vége határolja, 

melynek túloldalán a 21. sz. raktárépület található. 

 

5.3.2.1.2) A raktár közlekedési kapcsolata 

 

É-i oldalon a raktárépület teljes hosszában közvetlen vasúti kapcsolat, a DK-i oldalon közúti 

kapcsolat van. A telepen a KRESZ előírásai alkalmazandó a rámpához való beállás nem 

akadályozza a közlekedő járműveket. 

 

5.3.2.3) A 20-AS RAKTÁRÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁSA 

 

Az épület hossza: 30,96 m.  

Az épület szélessége: 16,76 m. 

 

Az épület földszintes, a közút szintje fölött rámpa magasságú, azaz a padló szintje 1120 mm. 

Az épület két hosszanti oldalánál l120 mm magas, 1200 mm széles rakodórámpával 

rendelkezik. A rámpaszintre 2 db lépcsőn lehet feljutni.  

 

A raktár vasbeton oszlopokkal merevített téglafalú épület. Az oszlopok 6,5 x 9 m osztású 

hálózat szerint helyezkednek el. Alapterületű méretük: 300 x 300 mm.  

 

Az épület szabad magassága a keresztirányba futó tartógerendák alatt - 3 m. A raktárépület 3 

db részre osztott, fallal és vaslemez ajtókkal kettéválasztott raktárépületből áll, mely határoló 

elemek a tűzszakaszolást szolgálják. A szakaszokon belül a szektorok tovább szakaszolhatók. 

Az épület telep felé eső hosszanti oldalán 2 db 2,4 x 2,4 m vaslemez ajtó van beépítve. 

 

Vezetékes víz és csatorna nincs. A raktárak világítását az oldalfalakon elhelyezett ablaksor, 

illetve a robbanás biztos világítótestekkel kialakított mesterséges világítás biztosítja. A 

raktárhelyiségek mennyezetére füstérzékelő berendezések vannak szerelve. Az épület az 

elektromos hálózatból ideiglenesen ki van kötve. 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 87 

Az elektromos főkapcsolók az épület külső falain helyezkednek el, továbbá 

tűzjelzőkészülékek kiépítése biztosított - portai je1zőkapcsoló - és a 24 órás portaszolgálat 

tevékenységéhez kapcsolódó időpontot blokkoló óra van rendszeresítve. 

 

A raktár padozata beton. A padozat teherbírása alapján maximált terhelhetőség:  

2000 kg/nm
2
. 

 

A 20. raktárban az első 170 m
2
-es hajójában "C" besorolású tárolóban, "A-B" folyadékok 

vannak, kb. 6000 liter. Ez annyi, amit a hatóság engedélyezett. 

 

5.3.2.3.4) Irodák, szociális helyiségek 

 

Az épület középső (28,98 m
2
) és jobb oldali szélső (15,96 m

2
) szektorában 1-1 iroda van. 
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13. ábra: A 20 (J) jelű raktár alaprajza 
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5.3.3) A „34” JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ, SAV ÉS LÚGTÁROLÁS 

 

5.3.3.1) TELEPÍTÉS, KÖRNYEZET 

 

Az R szabadtér a raktártelep É-i oldalán helyezkedik el, É-i oldalon 1 sínpárral telepített 

iparvágány. DK-i oldalon 8 m széles telepi út határolja. 

 

5.3.3.2) A TÁROLÓ KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATA 

 

É-i oldalon a raktárépület teljes hosszában közvetlen vasúti kapcsolat, a DK-i oldalon 

közúti kapcsolat van. A telepen a KRESZ előírásai alkalmazandóak a rámpához való 

beállás nem akadályozza a közlekedő járműveket. 

 

5.3.3.3) A SZABADTÉR ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁSA 

 

Az összes terület 1785 m
2
. 

 

A szabadtér 1.120 mm magas a telep szintjéből kiemelkedő betonozott terület. A 

rámpaszintre 1 db lépcsőn és kocsi felhajtón lehet feljutni. 

A padozat teherbírása alapján maximált terhelhetőség: 2000 kg/rn
2
.  

A kármentő alapterülete 600 m
2
 az elfolyást megakadályozó peremmagasság 0.05 m, így a 

kármentő összes befogadó térfogata 30 m
3
. Ezzel megakadályozható a vegyi anyagok földbe, 

talajvízbe jutása továbbá a nagy területen történő szétterjedése. 

A területen az anyagok egymástól kellő távolságra vannak elhelyezve, különösen ügyelve a 

savak és lúgok egymástól való elválasztására. A kármentő geometriája úgy van kialakítva, 

hogy elfolyás esetén sem tudnak a savak és lúgok elegyedni. Az éghető folyadékok külön 

raktározási szigetbe rendezve vannak tárolva. 

A területet egy speciális kopásálló beton, amely ellenáll a nagy terhelésnek (targonca, kamion 

koptató hatás) és a pontszerű nyomó és hajlító igénybevételnek. Ezen kívül maximális víz 

zárósággal rendelkezik kiválóan ellenáll a fagyás és az olvasztósó korróziós hatásának is. 

A betonban lévő adalékanyag hatására a beton vegyszer állósága megnő. A vegyszerállóságot 

a beton víz át nem eresztő képessége is garantálja. A betonfelület továbbá azért sem tud 

sérülni, mert a vegyi behatás elfolyás esetén is rövid idejű, hiszen a károsító anyag 

eltávolítása azonnal megkezdődik.  

Bármely hiba (technológia, csap csöpögés. stb.) esetén a 3-as raktárban fedett, száraz helyen 

tárolt homokkal a veszélyes anyagot fel kell itatni és külön erre a célra szánt hordóba (3-as 

raktár) el kell helyezni. Ezután a megsemmisítéséről gondoskodni kell. 

A kármentő területe egy záró szeleppel lezárható. A szelep állandóan zárva van, csak akkor 

nyitható, ha a területen hóolvadás vagy nagy esőzés miatt csapadékvíz gyűlne fel. A terület a 

centruma felé lejt. 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 90 

Az elfolyó csatornafedelek szilikon védőgáttal vannak védve. Az esetleg kifolyt anyag 

felitatásáig nem tud az elvezető rendszerbe jutni. A védőgátak nem akadályozzák a 

targoncázást. Az esővíz, hó olvadék a szilikon védőgátak időleges bontásával vagy 

seprűzéssel egyszerűen az elvezetőbe juttatható. 

Havária esetén, ha a kifolyt anyagmennyiség (savak-lúgok) homokkal azonnal nem itatható 

fel, akkor a gyűjtő aknában az felgyülemlik és onnan a 3-as raktárban lévő szivattyúval 

távolítható el (a védőfelszereléseket a Biztonságtechnikai Adatlap írja elő). A szivattyúzott 

anyagot IBC konténerben kell gyűjteni, azt fel kell címkézni (SZENNYEZETT ANYAG: X 

%-os Y anyag). Intézkedésig a szabadtéren elkülönítve kell tárolni. 

Az elfolyt anyagot mennyiségtől függően IBC-ben, hordókban kell tárolni és gondoskodni 

kell annak megsemmisítéséről, hiszen kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak a 

szennyezettségük miatt.  

A felitatott anyagot műanyag hordóba kell elhelyezni. A zárt hordót címkével kell ellátni és 

intézkedésig külön tárolni. 

A területen létesített vízcsapból a víz nyári permetezése oldható meg az oldószerek 

túlmelegedésének elkerülése érdekében. A permetezőhöz elegendő hosszúságú víztömlő 

csatlakozik. 

A területet a villámcsapás ellen villámhárító védi annak D-K-i oldalán. 

A lehatárolt területet állandóan zárva kell tartani. Munkavégzés idejére (vevő kiszolgálás, 

vagy bármilyen manipuláció a területen) tartható nyitva. 

A területet határoló szabadtéren, üres göngyölegek tárolhatóak.  

 

5.3.3.4) IRODÁK, SZOCIÁLIS HELYISÉGEK. 

 

A területen iroda nem helyezkedik el. 

 

5.3.3.5) A TÁROLT ÉS FORGA1MAZOTT ÁRUK FŐBB JELLEMZŐI  

 

Az „R” (34) szabadtéren előforduló anyagféleségek különféle vegyi anyagok (bérbe adott 

szektorokba a bérlő által előre jelzett anyagféleségek kerülnek). Az anyagok különféle 

gyűjtőcsomagolásban kerülnek beszállításra (műanyag doboz, kanna, fémkanna, fémdoboz, 

hordó, konténer, műanyag-papírzsákos áru, stb.), amelyeknek teherbíró képessége eltérő. A 

kialakított egységrakományok halmazolásakor feltétlenül figyelembe kell venni az áruk és 

csomagolásuk állékonyságát. A különböző áruk gyűjtőcsomagolása sérülékeny, ezért el kell 

kerülni a mechanikus behatásokat (targoncaütközés, leesés, stb.). 

 

5.3.3.6) KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI ELŐÍRÁSOK 

 

- A szabadtéren jól láthatóan, maradandó módon kell elhelyezni a veszélyességre 

utaló jelzéseket ("Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!") 

- Közlekedési utakon, ajtók közvetlen környezetében, tűzoltó és jelzőberendezések, 
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elektromos kapcsolók, lépcsők előtt árut tárolni, azokat eltorlaszolni még ideiglenes 

jelleggel is TILOS! 

- Veszélyt okozó (kiömlött, elfolyt) anyagot el kell távolítani, ügyelni kell arra, hogy a 

különböző vegyi anyagok keveredését elkerüljék. A szennyezett árukat - felirattal ellátva 

/szennyezett - áru megnevezés, mennyisége/ - elkülönítve kell tárolni - a raktárakban az 

árumentés céljára megfelelő mennyiségű üres csomagolóeszköz, göngyöleg tárolásáról kell 

gondoskodni. Hiányos, sérült csomagolású árukat azonnal át kell csomagolni: 

- Ellenőrizni kell, és hiányesetén pótolni kell az árukon elhelyezett feliratokat (korrekt 

címke tartalom). 

- Az elkülönített áruféleségekhez átrakodás nélküli, azaz közvetlen hozzáférési lehetőséget 

kell biztosítani. 

- Az egyes áruféleségeknek könnyen áttekinthetőnek, azonosíthatónak kell lennie. 

- Az árukat minden esetben tárolási egységrakomány képző eszközökön - sík, keretes, vagy 

oldalfalas rakodólapon kell tárolni. 

 

5.3.4) A „23” JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ  

 

A kármentő alapterülete 300 m
2
 az elfolyást megakadályozó peremmagasság 0.07 m, így a 

kármentő összes befogadó térfogata 21 m
3
. Ezzel megakadályozható a vegyi anyagok földbe, 

talajvízbe jutása továbbá a nagy területen történő szétterjedése. 

A területet egy speciális kopásálló beton, amely ellenáll a nagy terhelésnek (targonca, kamion 

koptató hatás) és a pontszerű nyomó és hajlító igénybevételnek. Ezen kívül maximális víz 

zárósággal rendelkezik, kiválóan ellenáll a fagyás és az olvasztósó korróziós hatásának is. 

A betonban lévő adalékanyag hatására a beton vegyszer állósága megnő. A vegyszerállóságot 

a beton víz át nem eresztő képessége is garantálja. A betonfelület továbbá azért sem tud 

sérülni, mert a vegyi behatás elfolyás esetén is rövid idejű és, hiszen a károsító anyag 

eltávolítása azonnal megkezdődik.  

A kármentő területe egy záró szeleppel lezárható. A szelep állandóan zárva van, csak akkor 

nyitható, ha a területen hóolvadás vagy nagy esőzés miatt csapadékvíz gyűlne fel. A terület a 

bejárat déli, bal oldalán lévő záró szelep felé lejt. 

Havária esetén, ha a kifolyt anyagmennyiség homokkal azonnal nem itatható fel, akkor a 

gyűjtő aknában az felgyülemlik és onnan a 3-as raktárban lévő szivattyúval távolítható el (a 

védőfelszereléseket a Biztonságtechnikai Adatlap írja elő). A szivattyúzott anyagot IBC 

konténerben kell gyűjteni, azt fel kell címkézni (SZENNYEZETT ANYAG: X %-os Y 

anyag). Intézkedésig a szabadtéren elkülönítve kell tárolni. 

Az elfolyt anyagot mennyiségtől függően IBC-ben, hordókban kell tárolni és gondoskodni 

kell annak megsemmisítéséről, hiszen kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak a 

szennyezettségük miatt.  

A felitatott anyagot műanyag hordóba kell elhelyezni. A zárt hordót címkével kell ellátni és 

intézkedésig külön tárolni. 

A lehatárolt területet állandóan zárva van. Munkavégzés idejére (vevő kiszolgálás, vagy 

bármilyen manipuláció a területen) tartható nyitva. 
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6) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

A kockázatvizsgálat tárgya a VARIACHEM Kft telepén feltételezett súlyos ipari balesetek 

következményeinek vizsgálata, a kockázatok mértékének meghatározása és ezen értékek 

összevetése a törvényben foglaltakkal. 

Az ipari balesetek kockázatainak meghatározása 

 

 

14. ábra: A kockázatok meghatározásának elvi sémája 
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Veszély-azonosítás 

 

A kockázatfelméréshez szükséges valamennyi információ összegyűjtése után az első és 

legfontosabb lépés az üzem, üzemelés vagy tevékenység során lehetséges valamennyi veszély 

felderítése, azonosítása. Ez képezi a további vizsgálatok kiindulópontját. Minden esetben meg 

kell állapítani: 

 

 milyen veszélyes szituáció létezhet az üzemben vagy a folyamat során, továbbá 

 ez a szituáció hogyan fordulhat elő. 

 

Az elemzés ezen része az un. "veszélyazonosítás", amely során minden lehetséges szituációt 

meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy van-e egyáltalán lehetőség kár keletkezésére és 

ezek közül melyek a tényleges kockázatosak. Ez követi a lehetőségtől egy balesethez vezető 

események sorozatának rendszeres vizsgálata.  

 

Veszély definíció a 2011. évi CXXVIII. Törvény szerint: 

 

 Veszély: „3.§ 26. valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan 

körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre”. 

 Veszélyes anyag: „3.§ 26. Veszélyes anyag: e törvény (CXXVIII. törvény a 

katasztrófavédelemről) végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott 

ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, 

melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában”. 

 

A technológiai kockázatok 

 

Azoknak a helyeknek meghatározása, ahol veszélyek felismeréséhez, azonosításához és 

kezelésükhöz szükséges javaslatok megtételéhez a részletes elemzésnek feltétlenül 

rendelkezésre kell állniuk. 

A feladat elvégzéséhez az alábbi információra van szükség: 

 

- a technológia térbeli részletes elhelyezkedése, 

- a helyszínen végzett tevékenységek eljárások, 

- technológiai leírás, 

- egyszerűsített folyamatábra és műszerezett folyamatábra, anyagösszetétel, nyomás, 

hőmérséklet értékek, halmazállapot, gépjegyzék és a berendezések leírása, 

- a helyszínen tárolt anyagok jegyzéke, 
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A kiválasztott technológiák részletes elemzése 

 

A kiválasztott technológiák részletes elemzése különböző programokkal és módszerekkel, 

amelyek megadják a nem üzemszerű kibocsátások valószínűségeit, a kibocsátások hatását 

(tűz, robbanás, gázfelhő). Az elfogadott forgatókönyvek alapján meghatározásra kerül az 

emberre - üzemen belül és kívül – a biztonságra és a környezetre súlyos veszélyt jelenthető 

baleset következménye, nagysága és kiterjedése. A vizsgálat során az alábbi fő 

veszélyforrások típusait és következményeit vesszük figyelembe: 

 

1. A veszélyes anyag gáz, folyadék és kétfázisú halmazállapotban 
történő kibocsátása (forrásmodell megalkotása) 

2. Jet tűz (a jet méreteinek meghatározása) 

3. Gőz tűz (a gőzfelhő méreteinek meghatározása) 

4. Hősugárzás (az 1-3 pont esetében) 

5. Nehéz és neutrális gázok terjedése (éghető gázok). Forrásmodell 
+ diszperziós modellek (Gauss, nehéz gázok terjedése, stb.) 

6. Vándorló gőzfelhő robbanása. Forrásmodell, diszperzió, TNT 
modell. 

7. Repeszhatás 

 

Az egyéni és társadalmi kockázatok eloszlásának elkészítése, a kockázati szintek 

megállapítása az adott technológián belül és annak határain túl, valamint azok 

elfogadhatóságának vizsgálata. Üzemhatárokat meghaladó veszélyeztetés (Off  Site Risk) 

esetén számítandó: 

 

- az egyéni kockázat (Individual Risk), 

- a társadalmi kockázat (Societal Risk),  

- az azonos kockázattal bíró területek kontúrjai, az un. izo-kockázati vonalak és 

- a veszélyességi övezetek meghatározása. 

 

A kiválasztott technológiák a kockázatát a hivatkozott végrehajtási utasítás előírásainak 

megfelelően értékeljük. Az egyéni és társadalmi kockázat meghatározásánál minden olyan 

baleset hatását figyelembe kell vennünk, melyek túlterjednek a vizsgált technológia üzemi 

határain és érinti a civil lakosságot.  

A következmény analízis és az egyéni és társadalmi kockázatok eloszlásának elkészítése során 

használjuk a DEGADIS (DEnsGAsDISpersion), a HGsystem, FaulTrEASE, SAVE II, 

programokat és módszereket.  
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7) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE 

7.1) A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA 

7.1.1) RAKTÁROZÁS 

 

A veszélyes anyagok felhasználása, tárolása vagy szállítása általában olyan zárt rendszerekben 

történik, amelyek az anyagok terjedését fizikailag gátolják. A műszaki berendezések sérülése, 

meghibásodása miatt az anyagok szabaddá válnak, így a potenciális veszély reális veszéllyé 

válik. Személyi sérülést (egészségkárosodást), anyagi károkat okozhat a telephelyen és annak 

környezetben. 

 

A telepen jelenlévő környezetre veszélyes, mérgező és tűzveszélyes anyagok jelentenek 

veszélyt. Az anyagok veszélyességének részletes leírása a 3.3. fejezetben található, a 

veszélyes technológiák jellemzését a 3.5 fejezet tartalmazza. 

Az általunk alkalmazott megközelítés szerint elsődlegesen azokat a kibocsátási helyeket kell 

azonosítani, ahol jelentős mennyiségű anyag kibocsátására kerülhet sor, melyek 

eredményeként tűz, robbanás keletkezhet. 

 

A telepen történő, veszélyes anyagokkal történő manipuláció során számos olyan esemény 

következhet be viszonylag nagy valószínűséggel, melyeknél veszélyes anyag kerülhet ki a 

tároló eszközökből, tömörtelenség, korróziós károsodás (lyukadás). 

 

A raktár biztonságos működésének bemutatása különbözik azon üzemekétől, ahol egy 

gyártási folyamatban résztvevő berendezés által okozott veszély bemutatására kerül sor. A 

tároló kockázati elemzésének sokkal inkább a személyzet ellenőrzésére, képzésére, oktatására, 

az alkalmazott műveletekre, eljárásokra és auditokra, támaszkodik. Ebben az esetben a BIR 

bemutatása sokkal fontosabb szerepet kap, mint a hagyományos gyártási folyamatok 

kockázatának bemutatásakor. Ebből következik, hogy az emberi tényező szerepének 

bemutatására helyeződik a hangsúly.  

 

Az általunk alkalmazott megközelítés szerint azokat a kibocsátási helyeket kell azonosítani, 

ahol olyan jelentős mennyiségű anyag kibocsátásról van szó, amelyek tűzet és robbanást 

okozhatnak. Első lépésben azt vizsgáljuk, hogy cseppfolyósított CH gázok, mint a propán 

találhatók-e a telepen. Más anyagok, amelyek folyadék állapotban vannak normál 

hőmérsékleten és nyomáson és a folyamatban sem találhatók magas hőmérsékleten, azok 

kisebb veszélyt jelentenek. A berendezések, a telepítés, az alaprajz, a technológiai leírás, a 

veszélyes létesítmények leírása, az elrendezési rajz és a műszerezett-technológiai 

folyamatábra alapján azonosítottuk azokat veszélyes létesítmény egységeket, melyek 

veszélyes anyagokat kezelnek. Jelen esetben a veszélyes létesítmény a VARIACHEM Kft 

által üzemeltett 20. és 22. számú raktárépület, a 23. sz. szabadtér (R jelzésű) és a szabadtéri 

sav-lúgtároló, 34-es a régi elnevezés szerint.  

 

A VARIACHEM Kft tevékenységéből adódóan változatos típusú és mennyiségű veszélyes 

anyag tárolását végzi el. Ezért szükséges a veszélyek feltárásának szisztematikus 

megközelítése. Az 5. táblázatban összefoglalóan kimutattuk a veszélyes anyagokat és azok 
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legnagyobb mennyiségét. A VARIACHEM Kft. raktáraiban több százféle kémiai anyagot 

tárolnak. Az anyagok tulajdonságaik szerint külön raktárakban tárolják. 

A raktárak következmény analízisének során feltételezzük, hogy az égés a raktár tartalmának 

égéséhez szükséges levegő mennyisége nagyság rendekkel meghaladja a raktár található 

levegő mennyiségét az után pótlódást is figyelembe véve. Az oxigén koncentráció csökkenni 

fog. Az alacsony oxigén szint korlátozza a hő kibocsátás nagyságát. Továbbá feltételezzük, 

hogy az égés során a mérgező anyag mennyiségének 5-10% kerül be a füstbe 1-2 órás 

időtartamot figyelembe véve
7
. A gyakorlatban, ha a raktártűz következtében a tető beomlik a 

kialakult füstfelhő neutrálisnak tekinthető a raktártűz következtében kialakult hősugárzás 

következtében és a füst a légkörbe magasan felemelkedve felhígul és biztonságosan 

szétterjed. A tűz kezdeti időszakában jelent veszélyt ezért elfogadható az a megközelítés, hogy 

a tárolt anyag tört része jelent veszélyt egy órás időtartam alatt.  

 

A VARIACHEM Kft. területén található veszélyes anyagok a következők:  

 

1. Amide KDO: Jellegzets szagú, sárgás-barna folyadék.Amides, coco, N,N-

bis(hydroxyethyl) (<80%) és diéthanolamine (<5%) tartalmú habstabilizátor. Tűz 

esetén felszabadulhat: széndioxid, szénmonoxid, nitrogén oxidok. 

2. Ammónia oldat: Színtelen szúrós szagú, nem éghető folyadék. Tűzben, maró hatású 

gőzök és gázok fejlődhetnek belőle. 

3. BHT: Jellegzetes szagú, fehér, szilárd anyag. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol hatóanyagú 

kozmetikai alapanyag. Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2. 

4. Calcilot: Jellegzetes szagú, átlátszó folyadék. Szilikon bázisú vizes emulzió 

antisztatizáló hatású résszel. Veszélyesanyag-tartalom: nincs. Tűzeseteknél CO és CO2 

képződése lehetséges. A továbbiakban nem vesszük figyelembe 

5. Cetil-Stearil-Alkohol: C16-C18 zsíralkohol haóanyagú lágyító. Tipusra jellemző 

szagú, fehér olvadék, vagy pikkely vagy pasztilla.Nem veszélyes anyag. Veszélyes 

bomlástermékek nem ismertek. 

6. Cetilalkohol: Jellegzetes szagú, szilárd anyag. Cetil-alkohol tartalmú termék. Nem 

veszélyes termék. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek: CO, CO2. 

7. Cremophor A6: Majdnem szagtalen, fehér, viasszerű anyag. Alkoholok, C16-C18, 

etoxilált (75%) és oktadekén-1-ol (25%) tartalmú termék. 

8. Decyl oleate: Jellegzetes szagú folyadék. Kozmetikai emoliens (110%). Nem 

veszélyes anyag. Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2. 

9. Dehyton PK 45: Szagtalan, sárgás színű folyadék. Cocoamido-propil-betain tartalmú 

felületaktív anyag. 

10.  Deovulc EG 3. Jellegzetes szagú, világosbarna, nem porzó granulát. Tiram (1-20%), 

etiléntiokarbamid (0,5-25%, di/benzotiazol-2-il/diszulfid (< 40%), cink-

bisz(dietilditiokarbamát) (1-20%) és cink-bis(dibutilditiokarbamát) (1-20%) 

hatóanyagú vulkanizáló gyorsító. Égése során mérgező füstöket, szénmonoxidot, 

nitrogénoxidokat, ciánhidrogént és kénoxidokat bocsát ki. 

11. Deovulc EG 28 Pulver. Karakteres szagú, barnás por. Morfium (40%) tiram (20%), 

cink bisz (20-20%) hatóanyagú termék. Mérgező anyag. Égése során mérgező füstöket 

                                                 

7  SRAG-Chemical Warehouses Version 6 June 2002, 4.2.3 fejezet, első bekezdés. 
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széndioxidot, szénmonoxidot, nitrogénoxidokat ciánhidrogént és kénoxidokat bocsát 

ki. 

12. E Vernetzer C1. Sárgás, erős szagú por. Oxidáló anyag. Veszélyes bomlástermékek: 

metán, acetofenon, 2-fenil-propanol-2. 

13. E Vernetzer C6. Fehér, éteres szagú krém. Oxidáló szer. 2,5-dimetil-2,5-di(terc.-

butilperoxi)hexán (45%) tartalmú anyag. Veszélyes bomlástermékek: aceton, szén-

dioxid, tercbutanol, metán , szénhidrogének (nyomokban). 

14. E Vernetzer E. Fehéres krém. di-2,4-diklór-benzoilperoxid + szilikonolaj tartalmú 

anyag. Tűzben az égés termékek közé tartozik a HCl és a szén-monoxid. Oxidáló szer. 

15. Ecetsav. Színtelen, szúrós szagú folyadék. Maró anyag. Bomlásterméke szén-

monoxid.  

16. El Aux Grund G 3242. Nagyon gyúlékony, erős szagú, színtelen folyadék. C7-C10 

izoalkánok (>50%), tetraetilszilikát (<5%), xilol (<5%), titántetrabutanolát (<5%) és 

etilbenzol (Í5%) tartalmú termék. Égéskor erős a koromképződés.  

17. Emulgade SE-PF: Majdnem szagtalan, világos bézstől barnásig színű pasztillák. 

Alkoholok, C16-C18, etoxilált (10-20%) tartalmú krém- és kanőcsalap. 

18. Etoxilált sorbitan monolaurate: Szagtalan, sárga színű, olajos folyadék. Nem 

veszélyes anyag. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek. 

19. Etoxilált sorbitan monostearate: Jellegzetes szagú, sárga színű paszta (100%). Nem 

veszélyes anyag. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek. 

20. Eumulgin B2: Enyhe szagú, fehértől világossárgáig színű, szilárd (pasztillák) anyag. 

Alkoholok, C16-C18, etoxilált tartalmú emulgálószer. Nem tűzveszélyes. 

21. Euperlan PCO: Fehér, viszkózus folyadék. Alkil-poliglükozid C8-16 (1-20) tartalmú 

opálosító. Nem gyúlékony. 

22. Euperlan PK 610 AM: Enyhe szagú, fehér színű, viszkózus folyadék. Nátrium-C12-

C14-alkil-szulfát, etoxilált (10-20%), amidok, C12-18 és C18-telítetlen, N-(hidoxi-

etil) (5-10%) és zsíralkoholok,C12-C18, etoxilált (1-5%) tartalmú opálosító. 

23. Fehér vazelin: Szagtalan, fehér paszta. Petrolatum (100%) hatóanyagú termék. 

Mérsékelten tűzveszélyes (D). Tűz esetén veszélyes gázok (szén-oxidok) 

keletkezhetnek. 

24. Fehérolaj: Szagtalan, színtelen, olajos folyadék. Paraffin oil light (10%) hatóanyagú 

termék. Tűz esetén veszélyes gázok (szén-oxidok) keletkezhetnek. 

25. Foszforsav: Szagtalan (vagy hidrogén-szulfid szagú, viszkózus, színtelen folyadék. 

75%-s koncentráció. Nem gyúlékony. Magas hőmérsékleten mérgező bomlástermékek 

(POx) képződhetnek. 

26. Formalin. Mérgező. Éghető. Színtelen folyadék. Az anyag párolgása következtében 

20°C-on a levegő veszélyes szennyeződése meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

27. Glicerin: Gyenge, kellemes szagú, színtelen viszkózus folyadék. Mérsékelten 

tűzveszélyes (D). Nem veszélyes anyag. Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid, 

szén-dioxid és akrolein. 

28. Glicerin monosztearát: Jelentéktelen szagú, szilárd anyag. Glycerolester of saturated 

fatty acids C14-C18 mono and di (100%). Nem veszélyes anyag. Veszélyes 

égéstermékek: szén-monoxid, szén-dioxid. 

29. Heliwet FA 68-25: Közepes szagú, viaszos pikkely / por. Ceteareth-25 (100%). Nem 

veszélyes anyag. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek. 
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30. Heloxyl AST 50: Jellegzetes szagú, halványsárga folyadék. Dodecilbenzolszulfonát, 

TEA-só (50%) hatóanyagú termék. Tűz esetén CO2, NOx és kéndioxid szabadulhat 

fel. 

31. Hidrazinhidrát 24%. Ammóniára emlékeztető szagú, színe a színtelentől a sárgáig 

terjed, folyékony, rákot okozó anyag. Hidrazin−oldat, 24 % hidrazin−hidrát 

tartalommal, amely 15 % hidrazinnak felel meg. Bomlásterméke hidrogén és 

ammónia. 

32. Hidrogén – fluorid (70-75%):. Nem éghető. Színtelen füstölgő szúrós szagú 

folyadék. Forró felülettel érintkezve hidrogén gázt fejleszt. Hidrogén-fluorid (70-80%) 

hatóanyagú vizes oldat. Tűzesetén keletkező bomlástermékek: HF. 

33. Hidrogén-peroxid: (35%) Színtelen, csípős szagú, irritáló tulajdonságú, nem éghető 

folyadék. Hőbomlás esetén oxigén szabadul fel, ami égésfenntartó. 

34.  (Izo)Cianúrsav min. 98%: Szagtalan, sárgás, szilárd anyag. Vízkezelőszer. Tűzben 

NOx, HCN fejlődhet. 

35. Izopropil alkohol: Égési (hőbomlási) termékek: CO2, CO. Színtelen, átlátszó, erős 

szagú, gyúlékony folyadék. 

36. Izopropil miresztát: Tetradekánsav-(1-metiletil)-észter (100%) hatóanyagú folyadék. 

Nem veszélyes termék. Égéstermék CO, CO2. 

37. Kénpor: Sajátos kén szagú, sárga színű por. Szilárd éghető anyag. Az égés során 

mérgező és irritatív gázok, gőzpára és füst keletkezik. A termék elégésekor kéndioxid 

(SO2) keletkezik. 

38. Kénsav: Színtelen, szúrós szagú, éghetetlen, maró folyadék. Hőbomlása során 

veszélyes anyagok keletkezhetnek. Hő hatására mérgező gázok, gőzök keletkezhetnek. 

Veszélyes bomlástermékek: kén-trioxid. 

39. Klack farblos 1101 213533. Szintelen folyadék. Etanol (50-100%) és 1-metoxi- 2-

propanol (10-25%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Az anyag párolgása 

következtében 20°C-on a levegő veszélyes szennyeződése alakul ki. A gőz a levegőnél 

nehezebb. Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, 

széndioxid és hidrogénoxidok. 

40. Klack gold 1106 233684. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, 

füst, hidrogénoxidok.  

41. Klack gold 1124 32158. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és 1-metoxi-2-

propanol (2,5-10%) tartalmú termék. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél nehezebb. 

Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. Tűz esetén 

sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, füst, 

hidrogénoxidok. 

42. Klack kupfer 1106 23098. Rézszínű folyadék.  Aceton (50-100%) tartalmú termék. 

Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes 

elegy kialakulásával kell számolni. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

43. Klack silber 1107 239211. Ezüstszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 
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44. Klack silber 1124 32159. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

45. Klórmész. Jellegzetes, klór szagú, fehér, szilárd anyag, por. Maró hatású. Oxidáló 

szer. Kalcium-hipoklorit (20-50%) hatóanyagú termék. Hőbomláskor maró, mérgező 

gázok képződnek. 

46. Klórmész min. 70%: Klórszerű szagú, fehér granulátum. Kalcium-hipókloit (>70%) 

és kalcium klorid (<6%) tartalmú vízkezelőszer. Hevítéskor vagy tűz esetén hidrogén-

klorid és klór keletkezik. 

47. L-Menthol, természetes: Jellegzetes szagú, fehé, szilárd anyag. (1R,2S,5R)-2-

isopropyl-5-mehylcyclhexanol (100%) hatóanyagú termék. Tűz esetén veszélyes gőz 

vagy gázképződés lehetséges. 

48. Lanolin: Jellegzets szagú, szintelen, szilárd anyag. Lanolin (100%) alapú termék. 

Nem vszélyes anyag. Tűz eseén veszélyes gázok keletkezhetnek. 

49. Methyl ethyl ketone: Jellegzetes szagú, áttetsző folyadék. Tökéletlen égés esetén 

szénmonoxid kerülhet kibocsátásra. 

50. Nátrium hidroxid: 50% -os oldat. Víztiszta, maró, éghetetlen folyadék (E). 

51. Nátrium-hipoklorit: Zöldessárga tiszta vagy zavaros, tipikus klórszagú folyadék. A 

nátrium-hipoklorit nem éghető anyag, de bomlásakor oxigén szabadul fel, ami táplálja 

az égést. 

52. Nátriumlaurilszulfát tűkristályos: Jellegzetes szagú, fehér, tűkristályos anyag. 

Felületaktív anyag. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek: CO, CO2, SO3. 

53. Nikkeloxid. Kristályos sötét szagtalan anyag. Mérgező, rákkeltő anyag. Nem 

gyúlékony. Akut toxicitásra nincs elérhető adat. Veszélyes bomlástermékek nincsenek. 

54. Parlock PC12. Jellemző aromás szagú, fekete folyadék. Tetraklóretilén (1-5%) és 

xilol (60-100%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. Tűz esetén a 

bomlástermékek között lehet a következő anyagok mérgező gáza/gőze/füstje: 

szénmonoxid (CO), Széndioxid (CO2), Hidrogén-klorid (HCl). 

55. Parlock PC17. Aromás illatú, fekete folyadék. Etilbenzin (25-30%), xilol (25-30%) és 

toluol (10%) tartalmú gumi-diszperzió. Kevésbé tűzveszélyes anyag. Bomlásterméke 

szén-monoxid, széndioxid és HCl. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy 

kialakulásával kell számolni. 

56. Parlock PM05. Tűzveszélyes anyag. Szürkeszínű, édeskés szagú folyadék 

Amorphous silica (1-5%), ethanol (1-5%), isobutyl-metil-keton (30-60%), metanol 

(<1%9, phenol (<0,7%), xylene (10-30%) és zinc oxide (1-5%) tartalmú termék. Gőze 

a levegőnél nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell 

számolni. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

57. Permalease 10. Aromás szagú, színtelen folyadék. Alifás szénhidrogén-keverék C11-

13 (50-100%) és 2-propanol (<3%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, szilícium-dioxid füst. 

58. Permalease 20: Aromás szagú, színtelen folyadék. Alifás szénhidrogén-keverék C11-

13 (50-100%) és 2-propanol (<3%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, szilícium-dioxid füst. 

59. Propilén-glikol: Folyadék. Nem veszélyes anyag. Égési termékek CO2, CO. 
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60. Rakonsal KS-4: Jellegzetes szagú, sárga folyadék. Benzyl alcohol (13%) és 5-Chloro-

2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (1,2%) tartalmú 

konzerváló szer. Égéskor az alábbi égéstermékek keletkezhetnek: HCl, NOx, SOx. 

61. Salétromsav (58%): Sárgás, maró folyadék. Maró, folytó szagú. Égése során 

veszélyes NOx keletkezhetnek. 

62. Silres BS 290. Gyenge szagú, homályos folyadék. Trimetoxi-(2,4,4-trimetil-pentil) – 

szilán (>10%), di-n-butil-ón-dilaurát (< 1%) és metanol (< 1%) tartalmú modifikáló 

anyag. A termék metanolt szabadíthat fel. Mérések szerint kb. 150 °C-tól oxidatív 

bomláson keresztül kis mennyiségű formaldehid szabadul fel. 

63. Silres BS OH 100: Gyenge szagú, színtelen folyadék. Tetraetilszilikát (< 50%), di-n-

butil-ón-dilaurát (> 0,25%) tartalmú modifikáló anyag. Veszélyes bomlástermék: 

alkohol. 

64. Silres BS SMK 550. Gyenge szagú, sárgás folyadék. Poli-dimetil-sziloxán, (((3-((2-

aminoetil)-amino)-propil)-szililidin)-trisz-(oxi))-trisz-, metoxi végződésű (>25%), 

trimetoxi-(2,4,4-trimetilpentil)-szilán (>=25%), tetraetilszilikát (<10%) ecetsav 

(<10%) és metanol (<1 %) tartalmú modifikáló anyag.  Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke nitrózus gáz. 

65. Silres BS SMK 1311. Gyenge szagú, sárgás folyadék. Poli-dimetil-sziloxán, (((3-((2-

aminoetil)-amino)-propil)-szililidin)-trisz-(oxi))-trisz-, metoxi végződésű (>20%), 

trimetoxi-(2,4,4-trimetilpentil)-szilán (>=40%), tetraetilszilikát (<20%) ecetsav 

(<10%) és metanol (<1 %) tartalmú modifikáló anyag.  Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke nitrózus gáz, metanol. 

66. Silres HK-46: Erős szagú, színtlen folyadék. Xilol (<50%), n-butanol (< 10%) és 

etilbenzol (< 10%) tartalmú kötőanyag. Égéskor erös koromképzödés történik. 

67. Sósav: (33%) Enyhe sárga színű, éghetetlen folyadék. 

68. Surfspeed 4.3: Gyenge szagú, fehér folyadék. Szilikon bázisú vizes emulzió 

antisztatizáló hatású résszel. Veszélyes anyagtartalom nincs. Tűzeseteknél CO és CO2 

képződése lehetséges. A továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

69. Szintetikus kámfor: Aromás szagú fehér por, finom kristály. Tűz esetén veszélyes 

gőz vagy gázképződés lehetséges (CO, CO2). 

70. Sztearinsav type beads: Szagtalan, fehér, pikkelyes anyag. Nem veszélyes anyag. . 

Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek (CO, CO2). 

71. Texapon N-70: Fehér, opálos színű, viszkozus folyadék, paszta. Alkylether sulfate 

C12-14 with EO, sodium salt (65-75%) tartalmú felületaktív anyag. 

72. TES28. Gyenge szagú, színtelen folyadék. Tetraetilszilikát (=<100%) tartalmú termék. 

Kevésbé tűzveszélyes anyag. Veszélyes bomlás termék: alkohol. 

73. Ufablend MPL: Jellegzetes szagú, gyöngyfényű, fehér paszta. Alkylether sulfate 

C12-14 with EO, sodium salt (15-30%) és kókuszzsírsavdietanolamid (6-15%) 

tartalmú sampon koncentrátum. Tűzveszélyes „C”. Tűzesetén CO2, CO és kénes 

gázok szabadulnak fel. 

74. Ufasan 50: Fehér, jól pumpálható paszta. Nátrium-dodecilbenzolszulfonát (50%) 

hatóanyagú felületaktív anyag. Tűzveszélyes „C”. Veszélyes bomlástemékek 

nincsenek. A továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

 

Az anyagtulajdonságok alapján az alábbi forgatókönyvek vehetők figyelembe: 
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1. Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban tárolt mérgező anyagokat tároló 

tartályok esetleges sérülése. A kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő 

kialakulásával kell számolni. (22. számú raktár: FK-1, FK-2, FK-6). 

 

2. Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. Bármilyen eredetű 

tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz átterjedhet az 

egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély (22. számú raktár FK-3, 20. 

számú raktár (FK-7). 

 

3. Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. Bármilyen eredetű 

tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz átterjedhet az 

egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély 22. számú raktár 

esetében (FK-4) és 20. számú raktár FK-8). 

 

4. Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a mérgező szilárd anyagokat tartalmazó 

csomagolások megsérülése. A forgatókönyv csak olyan anyagokat vesz figyelembe, 

melyeknek részecske nagysága elég kicsi ahhoz, hogy a megsérült csomagolásból a 

szél szét tudja hordani. Ezért csak a por alakú mérgező termékeket vesszük 

figyelembe. A granulátumok, kristályok, nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep 

határán kívül (FK-10). 

 

5. Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a 34. számú szabadtéri tárolóban (FK-5), és a 

23. jelű szabadtéri tárolóban kialakuló tűz. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély 

(FK-9). 
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7.1.2) SZABADTÉRI ÁTFEJTÉS TARTÁLYKOCSIBÓL IBC KONTÉNERBE, „R” (23) 

TERÜLET 

 

Valamennyi anyag esetén a Termék Manager vagy az Ügyintéző tájékoztatja a raktárost az 

átfejtendő anyag mennyiségéről és az ehhez szükséges IBC göngyölegek mennyiségről és 

fajtájáról. A raktár gondoskodik a tiszta göngyölegekről és ellenőrzi azok ADR szerinti 

érvényességét és használhatóságát. 

A göngyölegeket a szabadtéri kármentőbe kell a fejtésre kijelölt helyre előkészíti. IBC 

tartályokat a kármentő területén kell elhelyezni. A lefejtendő tartályautó a 23-as szabadtéri 

tároló területére behajtva a kármentő bejáratai ajtajánál áll meg.  

Az áru tartályautóból gravitációs vagy túlnyomásos módszerrel kerül lefejtésre.   

A tartályautó lefejtő tartály felőli szelepét, a tömlő lefejtő csonkját, a tartály és az IBC közötti 

tömlőt, annak IBC tartályba való elhelyezését, a töltés után a szelep elzárását és a tömlővég 

áthelyezését a következő konténerbe a szállítmányozó cég által kioktatott, teljes ADR 

ismeretekkel rendelkező, szállítmányozó által megbízott sofőr végzi akkor is, ha a gyártó 

közvetlen szállító gépjárművéről és akkor is, ha bér szállítmányozóról van szó. 

A kármentő oldalon lévő IBC megtöltése után a területen lévő raklapemelővel a Variachem 

Kft munkavállaló a tele IBC helyett egy üres IBC-t helyez el a töltőcsonknál.  A tele IBC-t a 

raktározási helyére, az R „34” szabadtéri tárolóba viszi. 

A kármentő oldalon lévő IBC megtöltése után a területen lévő raklapemelővel a Variachem 

Kft munkavállaló a tele IBC helyett egy üres IBC-t helyez el a töltőcsonknál.  A tele IBC-t a 

raktározási helyére, az R „34” szabadtéri tárolóba viszi. 

 

7.1.3) SZABADTÉRI ÁTFEJTÉS „R” (34) TERÜLET 

 

Átfejtendő anyagok: tűzveszélyes éghető folyadékok IBC-ből kisebb térfogatú edényzetekbe.  

A kármentő területére történő belépéskor a munkaidő kezdetén a munkavállalónak meg kell 

győződnie, hogy a tároláskor elfolyás, csöpögés egyéb sérülés nem történt-e a raktár területén. 

Amennyiben ilyet észlel a raktárvezetőt értesíti, a munkagéppel (targoncával) a területre nem 

megy be. Az esetlegesen a kármentőt övező térben működő targoncát üzemen kívül helyezi és 

előírás szerűen az ártalmatlanítást megkezdi (védőfelszerelés felvétele, BTA), homok, 

szennyezett anyag zárható edénybe való gyűjtése). 

A kármentőt zárva kell tartani, kivéve, ha vevőkiszolgálás vagy bármilyen a kármentőben 

végzendő feladat folyik.  

A kármentő elfolyás szelepét minden esetben zárva kell tartani. Megnyitni azt csak a 

csapadékvíz elfolyatására lehetséges. 
 

Átfejtés előtti teendők: 
 

Valamennyi anyag esetén a Termék Manager vagy az Ügyintéző tájékoztatja a raktárt az 

átfejtendő anyag mennyiségéről és az ehhez szükséges göngyölegek mennyiségről és 

fajtájáról. A raktár gondoskodik a tiszta göngyölegekről és ellenőrzi azok ADR szerinti 

érvényességét és használhatóságát. A belkereskedelmi ügyintéző gondoskodik a CLP szerinti 

címkékről. 

A göngyölegek mosása nem történik, a göngyölegekbe mindig ugyanaz az anyag fejthető. 
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Átfejtés IBC-ből kisebb térfogatú edényzetbe. 

 

A göngyölegeket a szabadtéri kármentőbe kell a fejtésre kijelölt helyre előkészíti. A 

lefejtendő IBC tartályt a kármentő lefejtésre kijelölt részén kell elhelyezni az erre a célra 

telepített vezetőképes és földelt horganyzott fém rácsozaton.  

Ez egyen potenciál megteremtése érdekében a rendszer elemei IBC, RB-s szivattyú, kis 

térfogatú edényzet, a fém aljzat össze vannak kötve. A feltöltődés elkerülését a védőföldelés 

kialakítása biztosítja. Az átfejtés gravitációs úton vagy a célnak megfelelő szivattyúval 

történik. Az RB-s szivattyú (ATEX-Ex tanúsítvány a rendszer minden elemére) rendelkezik. 

Az átfejtés a leeresztő csapon és csonkon keresztül történik. 
 

 Az átfejtett anyag pontos mennyiségét mérlegeléssel (mérleggel ellátott emelő „béka”-

val) állapítjuk meg.  

 Ellenőrizni kell a tömlő minőségét, repedések, vagy más elváltozás esetén a tömlőt 

cserélni kell. 

 Munkavédelmi védőfelszerelés kötelező. A védőfelszerelést a BTA írja elő. 

 Ellenőrizni kell a lefejtő pisztoly működőképességét. 

 Az átfejtett anyag pontos mennyiségét mérlegeléssel állapítjuk meg. (3. raktár) 

 A töltést végzők feladata a műveletet figyelemmel kísérni. 

 

Eszközök 
 

 homok fedett, száraz helyen, lapát (3-as ajtónál a fedett épületben) 

 szemöblítő palack (raktárvezetői iroda)  

 vészzuhany, (3-as ajtó) 

 a BTA által előírt egyéni védőfelszerelések 
 

Kármentés 
 

Az esetlegesen kicseppenő anyagot homokkal fel kell itatni. És az erre a célra rendszeresített 

és feliratozott edényzetben kell elhelyezni. 
 

Létszám 

Egy fejtési művelethez legalább 2 fő szükséges. 
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7.2) KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS 

 

 

Minden súlyos baleset hozzá kapcsolható olyan meghibásodásokhoz, melyek veszélyes anyag 

kibocsátásához vezetnek és a következő képen osztályozhatók: 

 

a. Anyag kibocsátás berendezés vagy csővezeték meghibásodás miatt; 

b. Nagy tüzek (tócsatüzek). 

 

Az egyes forgatókönyvek fontossága a következő kritérium alapján állapítható meg. A 

lehetséges súlyos baleset forgatókönyveinek tartalmaznia kell a legrosszabb események 

forgatókönyveit, melyek üzemen belül vagy üzemen kívül hatnak az emberre és a 

környezetre. A megközelítés egyik módja a következő lehet: 

 

a. az emberre és a környezetre ható legsúlyosabb események azonosítása 

b. a következmények meghatározása. Ha a következmények jelentéktelenek nincs 

szükség további elemzésre. Ha a következmények jelentősek egy sor súlyos baleset 

meghatározására és elemzésére van szükség); 

 

A fenti elveket figyelembe véve az üzemi technológia, a veszélyes anyagok típusa, és 

mennyisége alapján, az alábbi helyszíneken fordulhat elő veszélyes következményekkel járó 

baleset. 
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7.2.1) FORGATÓKÖNYV-1: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, HF 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktárépület Forgatókönyv száma: 1 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a HF tároló UN 3H1/X1, 

9/250/05 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén 

mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A forrás magassága 0 m. 

 A talaj érdesség: 1 m 

 A szélsebesség nagysága: 5 m/s, 2 m/s 

 A szélsebesség mérésének magassága: 10 m. 

 Pasquill osztály: D, F 

 A párolgás vizsgált időtartama: 30 perc 

 

 

A VARIACHEM raktárában tárolt mérgező folyékony anyagok a következők: 

 

 Formalin 37% (Formaldehyde). Az anyag párolgása következtében 20°C-on a 

levegő veszélyes szennyeződése meglehetősen gyorsan kialakulhat. Rákot 

okozhat. 

 Hidrogén fluorid. Nem éghető. Színtelen gáz vagy színtelen füstölgő szúrós 

szagú folyadék. Nagyon mérgező. 

 

Megnevezés Gőznyomás Hőmérsékleten 
Gőzkoncentráció 

a forrásnál 
SLOT 

N 

kitevő 

10 

 perces hatás 

Gőzkoncentráció/ 

Vesz. jel. 
LD50 

oral rat 10 perces SLOT 

Termék Mérgező összetevő (mmHg) (C°) (ppm) (ppm) (-) (ppm) (-) (-) (mg/kg) 

                      

Formalin Formalin (37%) 96,00 20 126 316  5,70E+03 1 570 221,61 H2, H3 42 

HF Hidrogén fluorid 915,00 25 1 203 947  1,20E+04 1 1200 1 003,29 H1  

6. táblázat: A mérgező anyagok veszélyességének vizsgálata, 22. számú raktár 

 

A 10. táblázat adatai alapján látható, hogy a legveszélyesebb anyagnak a hidrogén fluorid és a 

formalin bizonyul a raktárban tárolt anyagok közül.  

A HF cseppfolyósított gáz, gyorsan párolgó folyadék, melynek forráspontja 19 C°. Gőze 

erősen irritáló és mérgező. Az elmélet szerint gőze könnyebb lehet, mint a levegő, de a 

mérések azt mutatják, hogy légköri nyomáson és 20 C° környezeti hőmérsékleten gőze 

nehezebb a levegőnél. Amíg biztosnak tekinthető, hogy a HF gőzfelhő a kezdeti felhígulás 
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szakaszában sűrűbb, mint a környező levegő, nem biztos, hogy a HF gőzfelhő továbbra is 

nehéz gázként viselkedik. Viselkedhet neutrális gázként vagy a levegőnél könnyebb gázként 

is a terjedési ideje alatt. Konzervatív megközelítésként a HF-t nehéz gázként kezeljük a 

terjedési modellben, mely így nagy veszélyességi övezetet kialakulását jelenti. 

Az épületben történő kiáramlás röviden le van írva a Purple Book 4.6.3 és 4:C.7 fejezetében 

ezért összegezve: 

 

1. A kiáramlás során azt feltételezzük, hogy az épület éppen marad a baleset 

következtében. Ha nem ezt tételezzük fel, akkor a kibocsátás esetében akkor a 

gőzfelhő szabadon terjedne. 

2. Folyamatos kiáramlás esetén a levegőbe kilépőanyag forrás erőssége megegyezik az 

épületen belül lévő anyagforrás erősségével, esetünkben a tócsa párolgási értékével. 

3. Az épület térfogata és a légcsere értékét csak a hirtelen kiáramlás (instantaneous) 

esetében veszi figyelembe a Purple Book. Tócsa párolgás esetében nem erről van szó. 

 

Az EPA (USA) Risk management program guidence for offsite consequence analysis, April 

1999 a következő megállapításokat teszi: 

 

Mérgező folyadék kibocsátása zárt térben. Össze kell hasonlítani a szabadon szétterülő 

tócsa nagyságát és a zárt térben kialakulható tócsa nagyságával. A kisebb tócsa nagyságra kell 

a meghatározni a párolgási sebességet. Az épületből kiáramló anyag (párolgási sebesség) 

mennyisége a tócsapárolgási sebessége szorozva egy 0,1-s tényezővel. Két oka van a 

párolgási sebesség csökkentésének. Először az épületen belül a párolgási sebesség jóval 

alacsonyabb, mint szabad téren. Ennek az oka, hogy a szélsebesség közvetlenül befolyásolja a 

párolgási sebességet. Másodszor az épület ellenállást jelent a felhő terjedésének útjában. 

Épületen belül használható a konzervatív 0,1 m/s szélsebesség. A csökkentő tényező 

megállapítása S. R. Porter Risk: mitigation in land use planning: Indoor release of toxic gases 

HSE anyag alapján történt. 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására az 5 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és D Pasquill osztályt választottunk. (D5 vagy 5D)
8
.  

A talajfelszín érdessége nem csak a föld felszínének tulajdonságait jellemzi, hanem a 

kiemelkedéseket, a növényzetet és az épületeket is. Az érdesség meghatározza a turbolencia 

jellemzőit a határ rétegekben. Körülbelül a valós magasság 1/10- 1/30 körüli értékét kapja 

meg.  

  

                                                 

8 Twinning project in Hungary by Riso (Denmark), SRAM (Safety Report Assessment Manual), stb. 
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A felszín típusa Az érdesség 

értéke (m) 

Sima felszín Víz felszín, burkolt útfelület 0,001 

Fű  0,01 

Sima föld  0,03 

Mezőgazdasági 

terület 

Repülőtér, szántóföld, fű 0,1 

Megművelt terület Üvegházak, nyílt, bozótos terület, szétszórt házak 0,3 

Lakóterület Sűrűn elhelyezkedő, de alacsony házak, erdős terület, 

ipari terület nem túl magas akadályokkal 

1,0 

Városias terület Város magas épületekkel, ipari terület magas 

épületekkel 

3,0 

7. táblázat: A felszíni érdesség értéke 

 

A terjedési modellek átlagidővel (averaging time) számolnak a maximális koncentráció és a 

csóva szélességének meghatározásakor. Az átlagolási idő tűzveszélyes anyagok esetében 20 s, 

mérgező anyagok esetében 600 s.  

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a HF kannák megsérülnek. HF 35 kg-s 

műanyag kannákban (UN 3H1/X1, 9/ 250/05 típusú) érkezik és 24 darab kanna van egy 

raklapon maximum. A legrosszabb esetet feltételezzük, amikor az összes (24 darab) kanna 

közül az összes megsérül. A hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében maximálisan 

7,4 m sugarú tócsa alakul ki, melynek átlagos párolgási sebessége 813,8 kg/h, azaz 0,23 kg/s. 

A párolgást és a HF felhő jellemző paramétereit fél órás időtartam alatt vizsgáltuk. 

 

Konzervatív megfontolásból a tócsa párolgási sebességét nem módosítottuk a 0,1-s 

tényezővel így a következmény analízis képviseli a nyílttéri párolgást is. 

 

A HF telített gőznyomása a hőmérséklet függvényében a következő ábrán látszik. 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 108 

 

15. ábra: A HF telített gőznyomása 

 

 

16. ábra: A HF tócsa párolgási sebessége az idő függvényében 
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17. ábra: A HF tócsa méretének változása az idő függvényében 

 

A következmény analízis eredmény alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

 

A HF mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD (significant 

likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként határozható 

meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A HF gáz esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel határozható 

meg: 

 

T  c
n
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm
2
 perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 n = kitevő, értéke HF esetében 1 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 
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A HF esetében az IDLH értéke 30 ppm, a SLOT érték 1,2 x 10
4
 ppm, a SLOD érték pedig 4,1 

x 10
4 

ppm (1 ppm  0,83 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző 

időpontokhoz tartozó koncentráció értékeket. 

 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 12 000 2 400 1 200 400 200 100 

 c (kg/m
3
) 0,00996 0,001992 0,000996 0,000332 0,000166 0,000083 

 c (térfogat %) 1,2 0,24 0,12 0,04 0,02 0,01 

SLOD c (ppm) 41000 8200 4100 1366,667 683,3333 341,6667 

 c (kg/m
3
) 0,03403 0,006806 0,003403 0,001134 0,000567 0,000284 

 c (térfogat %) 4,1 0,82 0,41 0,136667 0,068333 0,034167 

8. táblázat: A HF vizsgált koncentráció értékei különböző időpontokban 

 

A felhő méretét a kibocsátás kezdetétől számítva 10 s, 60 s, 120 s, 300 s, 600 s, 1800 s 

elteltével vizsgáltuk.  

 

 Tíz másodperc elteltével a felhő maximális hossza 30 m. Itt a középtengely 

koncentrációja a SLOT esetében eléri az 10-30 perces kitettségnek megfelelő értéket, 

míg a SLOD esetében a 60 és 120 perces kitettséget. 

 Hatvan másodperc elteltével a felhő maximális hossza 250 m. Itt a középtengely 

koncentrációja SLOT esetében a 120 perces kitettséget 130 m-ben éri el, SLOD 

esetében pedig a 120 perces kitettség sehol sem jelenik meg. 

 Százhúsz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, 

a felhő 320 és 630 m között található. A középtengely koncentrációja sem a SLOT, 

sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő koncentráció 

értékét. 

 Háromszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a 

forráshoz, a felhő 1910 és 2410 m között található. A középtengely koncentrációja sem 

a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő 

koncentráció értékét. 

 Hatszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

felhő 5980 és 6690 m között található. A középtengely koncentrációja sem a SLOT, 

sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő koncentráció 

értékét. 

 Harminc perc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

középtengely koncentrációja sem a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces 

kitettségnek megfelelő koncentráció értékét. 
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18. ábra: HF felhő középtengelyének koncentrációja talajszinten 60. másodpercben 

 

 

Egy 35 kg-s kanna sérülése 

 

A fenti forgatókönyv elvei és alapadataival megvizsgáltuk egyetlen egy 35 kg-s kanna 

megsérülésének esetét is. A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a HF kanna 

megsérül. A HF 35 kg-s műanyag kannákban (UN 3H1/X1, 9/ 250/05 típusú) érkezik és 24 

darab kanna van egy raklapon maximum. Azt az esetet feltételezzük, amikor az összes (24 

darab) kanna közül egy megsérül. A hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében 

maximálisan 1,5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek átlagos párolgási sebessége 37,5 kg/h, 

azaz 0,01 kg/s. A párolgást és a HF felhő jellemző paramétereit fél órás időtartam alatt 

vizsgáltuk. 

 

Konzervatív megfontolásból a tócsa párolgási sebességét nem módosítottuk a 0,1-s 

tényezővel így a következmény analízis képviseli a nyílttéri párolgást is. 

 

A felhő méretét a kibocsátás kezdetétől számítva 10 s, 60 s, 120 s, 300 s, 600 s, 1800 s 

elteltével vizsgáltuk.  

 

 Tíz másodperc elteltével a felhő maximális hossza 20 m. Itt a középtengely 

koncentrációja a SLOT esetében eléri a 60-120 perces kitettségnek megfelelő értéket, 

míg SLOD esetében pedig a 120 perces kitettség sem jelenik meg. 

 Hatvan másodperc elteltével a felhő maximális hossza 230 m. Itt a középtengely 

koncentrációja sem a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek 

megfelelő koncentráció értékét.  

 Százhúsz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, 

a felhő 340 és 650 m között található. A középtengely koncentrációja sem a SLOT, 
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sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő koncentráció 

értékét. 

 Háromszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a 

forráshoz, a felhő 1940 és 2440 m között található. A középtengely koncentrációja sem 

a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő 

koncentráció értékét. 

 Hatszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

felhő 6020 és 6730 m között található. A középtengely koncentrációja sem a SLOT, 

sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces kitettségnek megfelelő koncentráció 

értékét. 

 Harminc perc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

középtengely koncentrációja sem a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces 

kitettségnek megfelelő koncentráció értékét. 

 

A fenti értékelésből levonható az a következtetés, hogy a forgatókönyv ezen második 

változatával a kockázat elemzés során a továbbiakban nem foglalkozunk. Egy 

forgatókönyv kizárása a kockázat elemzésből történhet, ha  

 

(a) az 1%-s halálozási érték nem lép ki a létesítmény területéről vagy ha 

(b) az esemény bekövetkezésének frekvenciája alacsony, mint 1 x 10
-8

/év. 

 

Jelen esetben az (a) feltételezés érvényben van, hiszen tíz másodperc elteltével 20 m-ben a 

SLOT érték nem lép ki a telep területéről és kitettség ideje 60-120 perc között van. Egy perc 

elteltével a felhő középtengelyének a koncentrációja már az ÁK (1,5 mg/m
3
) és CK (2,5 

mg/m
3
) értékre csökken le. 

 

7.2.1.1) PASQUILL F, SZÉLSEBESSÉG 2 M/S VARIÁCIÓ VIZSGÁLATA 

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a HF raklapokon beérkező kannák 

megsérülnek. A rakodás során, egy raklapon 16 kanna található. A jelenlévő összes HF max. 2 

raklap, azaz 32 kanna, (960 l – 1 m
3
). A rakodás során keletkezett HF kiáramlása a nyílt téren 

következhet be. A szabadon szétterülő tócsa sugarát 7 méternek feltételezzük, a tócsa 

legnagyobb mérete 170 m
2
.  

A hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében maximálisan 14 m átmérőjű tócsa alakul 

ki, melynek átlagos párolgási sebessége 651,3 kg/h, azaz 0,18 kg/s. A párolgást és a HF felhő 

jellemző paramétereit fél órás időtartam alatt vizsgáltuk. 

 

A következmény analízis eredmény alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

 

A HF mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD (significant 

likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként határozható 

meg, amely: 
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 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A HF gáz esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel határozható 

meg: 

 

T  c
n
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm
2
 perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 n = kitevő, értéke HF esetében 1 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

A HF esetében az IDLH értéke 30 ppm, a SLOT érték 1,2 x 10
4
 ppm, a SLOD érték pedig 4,1 

x 10
4 

ppm (1 ppm  0,83 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző 

időpontokhoz tartozó koncentráció értékeket. 

 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 12 000 2 400 1 200 400 200 100 

 c (kg/m
3
) 0,00996 0,001992 0,000996 0,000332 0,000166 0,000083 

 c (térfogat %) 1,2 0,24 0,12 0,04 0,02 0,01 

SLOD c (ppm) 41000 8200 4100 1366,667 683,3333 341,6667 

 c (kg/m
3
) 0,03403 0,006806 0,003403 0,001134 0,000567 0,000284 

 c (térfogat %) 4,1 0,82 0,41 0,136667 0,068333 0,034167 

9. táblázat: A HF vizsgált koncentráció értékei különböző időpontokban 

 

A felhő méretét a kibocsátás kezdetétől számítva 10 s, 60 s, 120 s, 300 s, 600 s, 1800 s 

elteltével vizsgáltuk.  

 

 Tíz másodperc elteltével a felhő maximális hossza 10 m. Itt a középtengely 

koncentrációja a SLOT esetében eléri az 1-5 perces kitettségnek megfelelő értéket, 

míg a SLOD esetében szintén az 1 és 5 perces kitettséget jelenti. 

 Hatvan másodperc elteltével a felhő maximális hossza 30 m. Itt a középtengely 

koncentrációja SLOT esetében a 10 perces kitettséget éri el, SLOD esetében pedig a 

30-60 perces kitettséget. 
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 Százhúsz másodperc elteltével a felhő kezd elszakadni a forrástól. A felhő 10 és 60 m 

között található. A középtengely koncentrációja SLOT, esetében 1-5 perc közötti 

kitettségnek fele meg, SLOD esetében pedig 10-30 perces kitettségnek megfelelő 

koncentráció értékét éri el. 

 Háromszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a 

forráshoz, a felhő 90 és 170 m között található. Itt a középtengely koncentrációja 

SLOT esetében a 30-60 perces kitettséget éri el, SLOD esetében pedig a 60-120 perces 

kitettséget. 

 Hatszáz másodperc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

felhő 330 és 400 m között található. A középtengely koncentrációja SLOT esetében a 

60-120 perces kitettséget éri el, SLOD esetében nem éri el 120 perces kitettségnek 

megfelelő koncentráció értékét. 

 Harminc perc elteltével a felhő maximális hossza már nem köthető a forráshoz, a 

középtengely koncentrációja sem a SLOT, sem a SLOD esetében sem éri el 120 perces 

kitettségnek megfelelő koncentráció értékét. 
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7.2.1.2) A FORGATÓKÖNYV KIÉRTÉKELÉSE 

 

A legsúlyosabb következmények bemutatására az 5D variációt javasoljuk. Az egy perces 

kitettség esetében az 5D és a 2F kombinációk összehasonlítását az alábbi táblázatban 

mutatjuk be. 

 

Paraméterek Pasquill: F 

Szélsebesség. 2 m/s 

Pasquill D 

Szélsebesség 5 m/s 

Párolgási sebesség (kg/s) 0,18 0,23 

Öt perces kitettség,10 s (m) 0-10 0-10 

Öt perces kitettség,60 s (m) 0-10 (-) 

Öt perces kitettség,120 s (m) (-) (-) 

Öt perces kitettség,300 s (m) (-) (-) 

Öt perces kitettség,600 s (m) (-) (-) 

Öt perces kitettség,1800 s (m) (-) (-) 

10. táblázat: A 2F és 5D variációk összehasonlítása 

 

A legsúlyosabb következmény bemutatására az 5D kombinációt javasoljuk. A két variáció 

összehasonlításán kívül figyelembe vettük, hogy a 2F stabil légköri körülmények a hajnal 

előtti időpontokban fordulhat elő. A Variachem Kft. egy műszakos munkarendben működik. A 

forgatókönyv által feltételezett veszélyes eseménysor a HF kannák sérülése a targoncával való 

mozgatása következtében. Ez az esemény nem fordulhat elő, mert a raktár műveletek 

időpontja 7:30 és 15:30 közé esik.  
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19. ábra: HF felhő SLOT (60 sec.) értékének távolsága, R=130 m, 120 perces kitettség 
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7.2.2) FORGATÓKÖNYV-2: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, FORMALDEHID 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 2 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a formalintároló UN 3H1/X, 

1,8/250 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén 

mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s, 2 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 0 és 1 m. 

 A tócsa sugara: 5 m. 

 A gőznyomás 9065 Pa 

 A kiáramlott anyag: formaldehid 

 Pasquill: D, F osztály 

 A felszín érdessége: 1 m. 

 

 

 

A VARIACHEM raktárában tárolt mérgező folyékony anyagok a következők: 

 

 

 Formalin 37% (Formaldehyde). Az anyag párolgása következtében 20°C-on a 

levegő veszélyes szennyeződése meglehetősen gyorsan kialakulhat. Rákot 

okozhat. 

 Hidrogén fluorid. Nem éghető. Színtelen gáz vagy színtelen füstölgő szúrós 

szagú folyadék. Nagyon mérgező. 

 

 

Megnevezés Gőznyomás Hőmérsékleten 
Gőzkoncentráció 

a forrásnál 
SLOT 

N 

kitevő 

10 

 perces hatás 

Gőzkoncentráció/ LD50 

oral rat 10 perces SLOT 

Termék Mérgező összetevő (mmHg) (C°) (ppm) (ppm) (-) (ppm) (-) (mg/kg) 

                    

Formalin Formalin (37%) 96,00 20 126 316  5,70E+03 1 570 221,61 42 

HF Hidrogén fluorid 915,00 25 1 203 947  1,20E+04 1 1200 1 003,29   

11. táblázat: A mérgező anyagok veszélyességének vizsgálata, 22. számú raktár 
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A 15. táblázat adatai alapján látható, hogy a legveszélyesebb anyagnak a hidrogén fluorid és a 

formalin bizonyul a raktárban tárolt anyagok közül.  

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a raklapon mozgatott formalinos kannák 

leesnek és szétdurrannak. A formalin 55 kg-s műanyag kannákban (UN 3H1/X 1,8/ 250 

típusú) érkezik és 6 darab kanna van egy raklapon maximum. A legrosszabb esetet 

feltételezzük, amikor a lezuhanó 6 darab kanna közül az összes megsérül. A hirtelen 

(instantaneous) kiáramlás következtében maximálisan 5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek 

átlagos párolgási sebessége 0,05404 kg/s.  

A formaldehid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 

határozható meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A formaldehid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 

határozható meg: 

 

T  c
n
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm
n
 perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 n = kitevő, értéke formaldehid esetében 1 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

A formaldehid esetében a SLOT érték 5700 ppm, a SLOD érték pedig 8100
 
ppm (1 ppm  1,2 

mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó koncentráció 

értékeket. 

 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 5 700 1 140 570 190 95 48 

 c (kg/m
3
) 0,00684 0,001368 0,000684 0,000228 0,000114 0,000057 

 c (térfogat %) 0,57 0,114 0,057 0,019 0,0095 0,00475 

SLOD c (ppm) 8100 1620 810 270 135 67,5 

 c (kg/m
3
) 0,00972 0,001944 0,000972 0,000324 0,000162 0,000081 
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 c (térfogat %) 0,81 0,162 0,081 0,027 0,0135 0,00675 

12. táblázat: A formaldehid vizsgált koncentráció értékei különböző időpontokban 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A középtengely 

magassága (m) 
A felhő szélessége 

(m) 

1 5700 5 0,65 1,4 

5 1140 17 5,5 5,7 

10 570 23 6,4 8,1 

30 190 40 7,8 11 

60 95 60 7,2 11 

120 48 87 2,5 1,3 

13. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek (FK-2) 

 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 5 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 1,4 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 17 m (a vízszintes 

tengely elmozdulása a forrástól) x 5,7 m (szélesség). 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében:  

 

SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A középtengely 

magassága (m) 
A felhő szélessége 

(m) 

1 8100 5 0,65 1,4 

5 1620 15 5,0 5,7 

10 810 18 5,8 6,9 

30 270 33 7,5 10,3 

60 135 50 7,8 11 

120 67,5 72 5,4 8 

14. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek (FK-2) 

 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 5 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 1,4 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 15 

m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 5,7 m között (szélesség) található. 

 

 

20. ábra: A formalin felhő mérete 

 

7.2.2.1) PASQUILL F, SZÉLSEBESSÉG 2 M/S VARIÁCIÓ VIZSGÁLATA 

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a raklapon mozgatott formalinos kannák 

leesnek és szétdurrannak. A formalin 55 kg-s műanyag kannákban (UN 3H1/X 1,8/ 250 

típusú) érkezik és 6 darab kanna van egy raklapon maximum. A legrosszabb esetet 

feltételezzük, amikor a lezuhanó 6 darab kanna közül az összes megsérül. A hirtelen 
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(instantaneous) kiáramlás következtében maximálisan 5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek 

átlagos párolgási sebessége 0,02644 kg/s. 

A formaldehid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT érték az 1%-s halálozási 

értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s (LC50) értéket adja meg. 

 

7.2.2.2) A FORGATÓKÖNYV KIÉRTÉKELÉSE 

 

Az SLOT esetében az 5D és a 2F kombinációk összehasonlítását az alábbi táblázatban 

mutatjuk be. 

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
Meteorológia A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 5700 D5 
F2 

5 
14 

1,4 
5,2 

5 1140 D5 
F2 

17 
35 

5,7 
8,2 

10 570 D5 
F2 

23 
61 

8,1 
11 

30 190 D5 
F2 

40 
109 

11 
15 

60 95 D5 
F2 

60 
177 

11 
16 

120 48 D5 
F2 

87 
277 

1,3 
3 

15. táblázat: A 2F és 5D variációk összehasonlítása, FK-2 

 

A legsúlyosabb következmény bemutatására az 5D kombinációt javasoljuk. A két variáció 

összehasonlításán kívül figyelembe vettük, hogy a 2F stabil légköri körülmények a hajnal 

előtti időpontokban fordulhat elő. A Variachem Kft. egy műszakos munkarendben működik. A 

forgatókönyv által feltételezett veszélyes eseménysor a formalin kannák sérülése a 

targoncával való mozgatása következtében. Ez az esemény nem fordulhat elő, mert a raktár 

műveletek időpontja 7:30 és 15:30 közé esik.  
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21. ábra: Formaldehid felhő SLOT (30 perc) értékének távolsága, R=40 m 
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7.2.3) FORGATÓKÖNYV-3: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 3 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

 

Egy vegyszer raktárban kialakuló tűz, mely minden oldalról zárt és fedett nem bocsát ki nagy 

hőmennyiséget a környezetébe. A kibocsátott hősugárzás mértékének meghatározása nem 

lehet pontos, mivel a tűz viselkedése is bizonytalan és a kibocsátott hő mennyisége változik 

időben és térben. Általában a vegyszer raktárban található anyagok égéséhez szükséges 

levegő több nagyság renddel nagyobb, mint a raktárba kezdetben bezárt levegő mennyisége. 

Amennyiben a szellőzés korlátozott és a tűz kezdeti szakaszában a szellőzés nem nő meg 

valamilyen meghibásodás miatt az oxigén mennyisége le fog csökkenni. Az alacsony oxigén 

szint korlátozza a hősugárzás nagyságát is. A vegyszer raktárak tüzek esetén a tűzből 

származó veszély az üzemen kívül nem okozott komoly károsodást a lakosságban. Komoly 

veszélyt azok a létesítmények jelentenek, melyek gáz halmazállapotú veszélyes anyagokat 

tárolnak és ezek kiszabadulása tűz nélkül történik. A vegyszer raktár tüzek főleg környezeti 

károkat okoznak, mint például a Sandoz tűz esetében.  

 

A VARIACHEM raktárában tárolt tűzveszélyes anyagok a következők: 

 

 El Aux Grund G 3242. Nagyon gyúlékony, erős szagú, színtelen folyadék. C7-C10 

izoalkánok (>50%), tetraetilszilikát (<5%), xilol (<5%), titántetrabutanolát (<5%) és 

etilbenzol (Í5%) tartalmú termék. Égéskor erős a koromképződés. 

 Farblöser FH 30: Jellegzetes szagú, tiszta folyadék. Nafta (ásványolaj) hidrogénezett 

könnyűpárlat C6-C8 (40-60%), metil-acetát (30-50%) és etil-alkohol (10-20%) 

összetevőjű festékoldó. Égési (hőbomlási) termékek: CO2, CO. 
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 Klack farblos 1101 213533. Szintelen folyadék. Etanol (50-100%) és 1-metoxi- 2-

propanol (10-25%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Az anyag párolgása 

következtében 20°C-on a levegő veszélyes szennyeződése alakul ki. A gőz a levegőnél 

nehezebb. Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, 

széndioxid és hidrogénoxidok. 

 Klack gold 1106 233684. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, 

füst, hidrogénoxidok.  

 Klack gold 1124 32158. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és 1-metoxi-2-

propanol (2,5-10%) tartalmú termék. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél nehezebb. 

Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. Tűz esetén 

sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, füst, 

hidrogénoxidok. 

 Klack grün 1123 30086. Zöldszínű folyadék. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

 Klack kupfer 1106 23098. Rézszínű folyadék.  Aceton (50-100%) tartalmú termék. 

Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes 

elegy kialakulásával kell számolni. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

 Klack silber 1107 239211. Ezüstszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

 Klack silber 1124 32159. Aranyszínű folyadék. Aceton (50-100%) és solvent-nafta 

enyhén aromás (<2,5%) tartalmú készítmény. Tűzveszélyes anyag. Gőze a levegőnél 

nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell számolni. 

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

 Parlock PC12. Jellemző aromás szagú, fekete folyadék. Tetraklóretilén (1-5%) és 

xilol (60-100%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. Tűz esetén a 

bomlástermékek között lehet a következő anyagok mérgező gáza/gőze/füstje: 

szénmonoxid (CO), Széndioxid (CO2), Hidrogén-klorid (HCl). 

 Parlock PC17. Aromás illatú, fekete folyadék. Etilbenzin (25-30%), xilol (25-30%) és 

toluol (10%) tartalmú gumi-diszperzió. Kevésbé tűzveszélyes anyag. Bomlásterméke 

szén-monoxid, széndioxid és HCl. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy 

kialakulásával kell számolni. 

 Parlock PM05. Tűzveszélyes anyag. Szürkeszínű, édeskés szagú folyadék 

Amorphous silica (1-5%), ethanol (1-5%), isobutyl-metil-keton (30-60%), metanol 

(<1%9, phenol (<0,7%), xylene (10-30%) és zinc oxide (1-5%) tartalmú termék. Gőze 

a levegőnél nehezebb. Estében tócsatűzzel és robbanóképes elegy kialakulásával kell 

számolni. Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid. 

 Permalease 10. Aromás szagú, színtelen folyadék. Alifás szénhidrogén-keverék C11-

13 (50-100%) és 2-propanol (<3%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, szilícium-dioxid füst. 
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 Permalease 20: Aromás szagú, színtelen folyadék. Alifás szénhidrogén-keverék C11-

13 (50-100%) és 2-propanol (<3%) tartalmú termék. Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke szén-monoxid, széndioxid, szilícium-dioxid füst. 

 Silres BS 290. Gyenge szagú, homályos folyadék. Trimetoxi-(2,4,4-trimetil-pentil) – 

szilán (>10%), di-n-butil-ón-dilaurát (< 1%) és metanol (< 1%) tartalmú modifikáló 

anyag. A termék metanolt szabadíthat fel. Mérések szerint kb. 150 °C-tól oxidatív 

bomláson keresztül kis mennyiségű formaldehid szabadul fel. 

 Silres BS OH 100: Gyenge szagú, színtelen folyadék. Tetraetilszilikát (< 50%), di-n-

butil-ón-dilaurát (> 0,25%) tartalmú modifikáló anyag. Veszélyes bomlástermék: 

alkohol. 

 Silres BS SMK 550. Gyenge szagú, sárgás folyadék. Poli-dimetil-sziloxán, (((3-((2-

aminoetil)-amino)-propil)-szililidin)-trisz-(oxi))-trisz-, metoxi végződésű (>25%), 

trimetoxi-(2,4,4-trimetilpentil)-szilán (>=25%), tetraetilszilikát (<10%) ecetsav 

(<10%) és metanol (<1 %) tartalmú modifikáló anyag.  Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke nitrózus gáz. 

 Silres BS SMK 1311. Gyenge szagú, sárgás folyadék. Poli-dimetil-sziloxán, (((3-((2-

aminoetil)-amino)-propil)-szililidin)-trisz-(oxi))-trisz-, metoxi végződésű (>20%), 

trimetoxi-(2,4,4-trimetilpentil)-szilán (>=40%), tetraetilszilikát (<20%) ecetsav 

(<10%) és metanol (<1 %) tartalmú modifikáló anyag.  Kevésbé tűzveszélyes anyag. 

Bomlásterméke nitrózus gáz, metanol. 

 Silres HK-46: Erős szagú, színtlen folyadék. Xilol (<50%), n-butanol (< 10%) és 

etilbenzol (< 10%) tartalmú kötőanyag. Égéskor erös koromképzödés történik. 

 Start Aktív: Fehér színű folyadék. Foszforsav 75% (5-10%), benzin (nyersolaj, 

hidogénnel kéntelenített nehéz C10-C12 (5-20%), 1,2,4-trimetilbenzén (≈6%) és xilol 

(≈3%) tartalmú termék. „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik. A tökéletlen égés és a 

termolízis olyan többé-kevésbé mérgező gázokat termel, mint a CO, CO2, különböző 

szénhidrogének, aldehidek, stb. és kormok. 

 TES28. Gyenge szagú, színtelen folyadék. Tetraetilszilikát (=<100%) tartalmú termék. 

Kevésbé tűzveszélyes anyag. Veszélyes bomlás termék: alkohol. 
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A hősugárzás szempontjából fizikai paraméterei alapján a 1,2,4-trimetilbenzén a 

legveszélyesebb. 

 

Anyagnév Forráspont (K°) Párolgási hő (J/kg) Fajhő (J/kg/K) Égéshő (J/kg) 

1-Metoxi-2-propanol 383 4,35 x 10
5
 2,44 x 10

3
 2,47 x 10

7
 

1,2,4-trimetilbenzén 441 3,265 x 10
5
 1,7734 x 10

3
 4,464 x 10

7
 

2-propanol 356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Aceton 329 1,85 x 10
5
 1,43 x 10

3
 1,87 x 10

7
 

Ecetsav 391 3,09 x 10
5
 1,93 x 10

3
 1,57 x 10

7
 

Etanol 351 8,2 x 10
5
 2,2 x 10

3
 2,6 x 10

7
 

Etil-alkohol         

Izopropil-alkohol  356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Metanol 338 2,7 x 10
6
 2,47 x 10

3
 1,96 x 10

7
 

Metil-acetát         

N-butanol 391 5,92 x 10
5
 2,37 x 10

3
 3,61 x 10

7
 

Szolvens nafta 428 3,4 x 10
5
 2,01 x 10

3
 4,24 x 10

7
 

Tetraetil-szilikát 442 2,5 x 10
5
 2,0934 x 10

3
 2,8 x 10

7
 

Xilol 417 3,46 x 10
5
 1,74 x 10

3
 4,1 x 10

7
 

16. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai 

 

A kialakult tüzet pont forrásként lehet modellezni, mely az égés során keletkezett hő 30%-t 

sugározza ki
9
.  

 

 A kialakult tócsatűz esetében a hősugárzás maximális értéke 24 kW/m
2
 a tócsa szélétől 

számított 7 m-es sugarú körön belül (r = 21 m). Ez az érték 30 másodperces 

expozíciós időt figyelembe véve 10%-nál magasabb halálozási arányt okoz a 

hatásterületen belül tartózkodók esetében.  

 A 18 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 10%-s halálozási arányt jelent 26 m 

sugarú körön belül. 

 A 13 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 31 m 

sugarú körön belül. 

 A 12,5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 

32 m sugarú körön belül. 

 A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték 41 m sugarú körön belül található. 

 Az 5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 54 

m sugarú körön belül. 

 A 4 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 62 m 

sugarú körön belül. 

                                                 

9 SRAG-Chemical Warehouses, Version 6, 26 June 2002, 6. Thermal radiation from a burning warehouse 
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 A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 81 

m sugarú körön belül. 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

22. ábra: A nyílttéri hősugárzás értéke 1,2,4-trimetilbenzén esetén 

 

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  

Az eredményeket alátámasztja a CPR 15 módszertan is.  
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7.2.4) FORGATÓKÖNYV-4: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktár Forgatókönyv száma: 4 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége eredeti:0,0099 kg/sec, módosított: 0,0094 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége eredeti: 0,0886 kg/sec, módisított: 0,0329 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége eredeti: 0,0823 kg/sec, módosított: 0,078 kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 28 m, hosszúsága 138 m. 

 A raktár épület területe 1200 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 4800 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

 

A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 

keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 

különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 

érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 

hatásának igazolására. A raktárban tárolt anyagok ismertetése megtalálható a 3.3 és 7.1.1 

pontban. 

A 22. sz. (L) raktárépület a raktártelep É-i oldalán helyezkedik el, É-i oldalon 1 sínpárral 

telepített iparvágány. DK-i oldalon 8 m széles telepi út határolja, melynek túloldalán a 25. sz. 

raktárépület terül el. É-i oldalon a raktárépület teljes hosszában közvetlen vasúti kapcsolat, a 

DK-i oldalon közúti kapcsolat van. A telepen a KRESZ előírásai alkalmazandóak a rámpához 

való beállás nem akadályozza a közlekedő járműveket. 

 Az épület hossza: 136,5 m.  

 Az épület szélessége: 28 m. 

 Az épület földszintes, a közút szintje fölött rámpa magasságú, azaz a padló szintje 

1.120 mm. Az épület két hosszanti oldalánál 1.120 mm magas, 2.550 mm széles 

rakodórámpával rendelkezik. A rámpaszintre 2 db lépcsőn lehet feljutni. A rámpák 

felett 2,5 m széles előtetőket alakítottak ki. A raktár vasbeton oszlopokkal merevített 

téglafalú épület. Az oszlopok 6,5 x 9 m osztású hálózat szerint helyezkednek el. 
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Alapterületű méretük: 300 x 300 mm. Az épület szabad magassága a keresztirányba 

futó tartó gerendák alatt - 3 m. A raktárépület 3 db egyenlő részre osztott - egyenként 

1200 m
2
 alapterületű - fallal és vaslemez ajtókkal kettéválasztott raktárépületből áll, 

mely határoló elemek a tűzszakaszolást szolgálják. Az épület ÉK oldalán lévő 1200 m
2
 

alapterületű része ventillációval ellátott, így elsősorban erős mérgek tárolására 

alkalmas. Tűzszakaszokon belül a szektorok tovább szakaszolhatók. Az épület 

mindkét hosszanti oldalán 9-9 db 2,4 x 2,4 m vaslemez tolóajtó van beépítve. A raktár 

1. szektora fűthető (3. ajtó), két raktáriroda hőtárolós kályhával fűthető. Vezetékes víz 

és csatorna a ventillációs rendszerrel ellátott szektorban lévő irodában van. A raktárak 

világítását az oldalfalakon elhelyezett ablaksor, illetve a robbanás biztos 

világítótestekkel kialakított mesterséges világítás biztosítja. A raktárhelyiségek 

mennyezetére füstérzékelő berendezések vannak szerelve. Az elektromos főkapcsolók 

az épület külső falain helyezkednek el. A raktár padozata beton. A padozat teherbírása 

alapján maximált terhelhetőség: 2000 kg/nm. 

 

 

23. ábra: 22 jelű raktár vizsgált szektora (1. szektor) 

A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 

A korábban feltételezett tárolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen 

alakult:  

 

C 4,5516 H 8,4341 N 0,4599 Cl 0,1323 O 2,4206 S 0,0129 F 0,0865 Br 0,0039 

 

Kockázatcsökkentési szempont miatt az előző képlet alapját képző tárolt anyagmennyiséget 

csökkentettük 20600 kg Na-nitrátot-tal és 2000 kg Na-nitritet-tel. A továbbiakban ezen 

anyagok nem kerülnek tárolásra a raktárban. A képlet az alábbiak szerint alakul.  

 

C 6,3191 H 11,7093 N 0,2501 Cl 0,1837 O 2,2371 S 0,0179 F 0,1201 Br 0,0054 
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Ezt elnevezve Variáció-1 névvel, és összehasonlítva a korábbi adatokkal az alábbi táblázatban 

található eredmény jött ki. 

A Biotech Kft távozásával és veszélyes anyagainak kivonásával új helyzet állt elő, melyet 

Variáció-2 névvel vizsgáltunk meg.  

 

C 7,35 H 14,07 N 0,05 Cl 0,03 O 2,60 S 0,0011 F 0,00 Br 0,00 
 

A Variáció-2 kedvezőbb eredményt adott, mint a Variáció-1, de mivel a Variáció-1 kockázata 

elfogadható konzervatív megfontolásból a továbbiakban is a Variáció-1 adatait vesszük 

figyelembe  

 

 Eredeti Variáció-1 Variáció-2  

 % kg/s % kg/s % kg/s 

HCl 46 0,0823 65 0,0780 56 0,0266 

NO2 49 0,0886 27 0,0329 41 0,0195 

SO2 5 0,0099 8 0,0094 3 0,0016 

Forráserősség 100 0,1800 100 0,1203 100 0,0478 

 

Mivel Bmax > Bo azaz 30 > 1,12 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége korlátozza.  

 

Mérgező égés termékek 

 

A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 

égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 

esetében NO2, SO2, HCl kialakulását kell figyelembe venni. 

A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 

erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 

szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 

mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 

 

A HCl részaránya az égéstermékben:  65% 

Az NO2 részaránya az égéstermékben:  27% 

Az SO2 részaránya az égéstermékben:    8% 

 

Az égéstermékek forrás erőssége:  

 

m = 0,12 kg/s 
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A HCl forrás erőssége: 

0,12 * 0,65 = 0,078 kg/s 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  

A talajfelszín érdessége nem csak a föld felszínének tulajdonságait jellemzi, hanem a 

kiemelkedéseket, a növényzetet és az épületeket is. Az érdesség meghatározza a turbolencia 

jellemzőit a határ rétegekben. Körülbelül a valós magasság 1/10- 1/30 körüli értékét kapja 

meg.  

 

A felszín típusa Az érdesség 

értéke (m) 

Sima felszín Víz felszín, burkolt útfelület 0,001 

Fű  0,01 

Sima föld  0,03 

Mezőgazdasági 

terület 

Repülőtér, szántóföld, fű 0,1 

Megművelt terület Üvegházak, nyílt, bozótos terület, szétszórt házak 0,3 

Lakóterület Sűrűn elhelyezkedő, de alacsony házak, erdős terület, 

ipari terület nem túl magas akadályokkal 

1,0 

Városias terület Város magas épületekkel, ipari terület magas 

épületekkel 

3,0 

17. táblázat: A felszíni érdesség értékei, FK-4 

 

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A hidrogén klorid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 

határozható meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A hidrogén klorid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 

határozható meg: 
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T  c x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

HCl esetében a SLOT érték 2,37 x 10
4
 ppm perc, a SLOD érték pedig 7,65 x 10

4
 ppm perc (1 

ppm  1,49 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 

koncentráció értékeket. 

 

 t (perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 23 700 4 740 2 370 790 395 198 

 c (kg/m
3
) 0,035313 0,007063 0,003531 0,001177 0,000589 0,000294 

 c (térfogat %) 2,37 0,474 0,237 0,079 0,0395 0,01975 

SLOD c (ppm) 76500 15300 7650 2550 1275 637,5 

 c (kg/m
3
) 0,113985 0,022797 0,011399 0,0038 0,0019 0,00095 

 c (térfogat %) 7,65 1,53 0,765 0,255 0,1275 0,06375 

18. táblázat: A HCl SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 

 

A legalacsonyabb koncentráció érték a HCl esetében a 2,94 x 10
-4

 kg/m
3
 (198 ppm), melyet a 

HCl felhő 21 m közelében ér el, itt a felhő szélessége 150 m. Ez a koncentráció 120 perces 

kitettségnek felel meg. A hideg mérgező égéstermék a tűz kezdetétől számított 30 percen belül 

megszűnik.  

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 23700 0-6 160 

5 4740 0-6 160 

10 2370 0-6 160 

30 790 0-6 160 

60 395 7 159 

120 198 21 150 

19. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-4 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 160 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 160 m (szélesség). 
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24. ábra: HCL felhő SLOT (10 perc) érték távolsága, R= 80 m 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében  

 

SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége (m) 

1 76500 0-6 160 

5 15300 0-6 160 

10 7650 0-6 160 

30 2550 0-6 160 

60 1275 0-6 160 

120 637,5 0-6 160 

20. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-4 

 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 160 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 

- 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 160 m (szélesség). 
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Az NO2 forrás erőssége: 

 

0,12 * 0,27 = 0,0329 kg/s 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A nitrogén dioxid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 

határozható meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A nitrogén dioxid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 

határozható meg: 

 

T  c
2
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

Nitrogén-dioxid esetében a SLOT érték 9,6 x 10
4
 ppm, a SLOD érték pedig 6,24 x 10

5
 ppm (1 

ppm  1,88 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 

koncentráció értékeket. 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 310 139 98 57 40 28 

 c (kg/m
3
) 0.000582 0.000261 0.000184 0.000106 7.52E-05 5.32E-05 

 c (térfogat %) 0.030984 0.013856 0.009798 0.005657 0.004 0.002828 

SLOD c (ppm) 789.9367 353.2704 249.7999 144.2221 101.9804 72.11103 

 c (kg/m
3
) 0.001485 0.000664 0.00047 0.000271 0.000192 0.000136 

 c (térfogat %) 0.078994 0.035327 0.02498 0.014422 0.010198 0.007211 

21. táblázat: Az NO2 SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 310 0-6 140 

5 139 6 140 

10 98 11 132 

30 57 32 120 

60 40 45 120 

120 28 73 110 

22. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-4 

 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0-6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 140 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 140 m (szélesség). 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében:  

 

25. ábra: NO2 felhő SLOT (10 perc) értékének távolsága, R= 66 m 
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SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége (m) 

1 790 0-6 140 

5 353 0-6 140 

10 250 0-6 140 

30 144 0-6 140 

60 102 11 133 

120 72 18 130 

23. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-4 

 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0-6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 140 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0-

6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 140 m (szélesség).. 
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Az SO2 forrás erőssége: 

 

0,12 * 0,08 = 0,0094 kg/s 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A kén dioxid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD (significant 

likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként határozható 

meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A kén dioxid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel határozható 

meg: 

 

T  c
2
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm
2
 perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

Kén dioxid esetében a SLOT érték 4,655 x 10
6
 ppm, a SLOD érték pedig 7,448 x 10

7
 ppm (1 

ppm  2,6 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 

koncentráció értékeket. 
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 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 2 158 965 682 394 279 197 

 c (kg/m
3
) 5,61E-03 2,51E-03 1,77E-03 1,02E-03 7,24E-04 5,12E-04 

 c (térfogat %) 0,215754 0,096488 0,068228 0,039391 0,027854 0,019696 

SLOD c (ppm) 8630,18 3859,534 2729,102 1575,648 1114,151 787,824 

 c (kg/m
3
) 0,022438 0,010035 0,007096 0,004097 0,002897 0,002048 

 c (térfogat %) 0,863018 0,385953 0,27291 0,157565 0,111415 0,078782 

24. táblázat: Az SO2 SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-4 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 2158 0-6 110 

5 965 0-6 110 

10 682 0-6 110 

30 394 0-6 110 

60 279 0-6 110 

120 197 0-6 110 

25. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, SO2, FK-4 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 110 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 110 m (szélesség). 
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26. ábra: SO2 felhő SLOT (10 perc) értékének távolsága, R= 55 m 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében  

 

SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége (m) 

1 8630 0-6 110 

5 3859 0-6 110 

10 2729 0-6 110 

30 1575 0-6 110 

60 1114 0-6 110 

120 788 0-6 110 

26. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, SO2, FK-4 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 110 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 

6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 110 m (szélesség). 

A hideg mérgező égéstermékek a tűz kezdetétől számított 30 percen belül megszűnik.  
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Végtelen légcsere, HCl 

 

A négyszeres légcsere esetében HCl felhő terjedése adta a legnagyobb hatásterületet. Ezért 

megvizsgáltuk a felhő nagyságát végtelen légcsere esetén is. A HCl forráserőssége 1,4 kg/s, 

mely 800 m
2
-es tűzfelület esetén jelentkezik. 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 23700 0-6 210 

5 4740 13 210 

10 2370 39 210 

30 790 190 210 

27. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-4, végtelen légcsere 

 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 210 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 13 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 210 m (szélesség). Tíz perces expozíció esetén ez az érték 

39 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 210 m (szélesség). 

 

Végtelen légcsere, NO2 

 

A nitrogén-dioxid esetében SLOT érték kisebb koncentrációnál jeleníti meg az 1%-s 

halálozási értéket (LC1). Ezért megvizsgáltuk a felhő nagyságát végtelen légcsere esetén is. 

Az NO2 forráserőssége 0,59 kg/s, mely 800 m
2
-es tűzfelület esetén jelentkezik. 

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 23700 191 188 

5 4740 402 210 

10 2370 580 215 

30 790 930 240 

28. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-4, végtelen légcsere 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 191 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 188 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 402 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 210 m (szélesség). Tíz perces expozíció esetén ez az érték 

580 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 215 m (szélesség). 
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27. ábra: NO2 felhő SLOT (10 perc) értékének távolsága, R= 580 m 
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7.2.5) FORGATÓKÖNYV-5: TÓCSATŰZ, SZABADTÉRI SAVTÁROLÓ 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri savtároló, „R” (34) Forgatókönyv száma: 5 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a sav- és lúgtárolóban tárolt 

tűzveszélyes anyagokat tároló kannák, IBC-k és hordók sérülése és a tárolt anyagok 

kiáramlása. A kiáramlott anyag meggyulladhat és tócsatűz alakulhat ki. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈11 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 

 

A kármentő alapterülete 600 m
2
 az elfolyást megakadályozó peremmagasság 0.05 m, így a 

kármentő összes befogadó térfogata 30 m
3
. Ezzel megakadályozható a vegyi anyagok földbe, 

talajvízbe jutása továbbá a nagy területen történő szétterjedése. 

A területen az anyagok egymástól kellő távolságra vannak elhelyezve, különösen ügyelve a 

savak és lúgok egymástól való elválasztására. A kármentő geometriája úgy van kialakítva, 

hogy elfolyás esetén sem tudnak a savak és lúgok elegyedni. Az éghető folyadékok külön 

raktározási szigetbe rendezve vannak tárolva. 

 

A tároló területén tárolt tűzveszélyes anyagok a következők: 

 

 Izopropil-alkohol. Tűzveszélyes. Színtelen, jellegzetes alkoholos szagú folyadék. 

Gőze a levegőnél nehezebb. Az anyag bomlik hevítésre, toxikus füstöt fejlesztve 

(CO, CO2). 

 Methyl ethyl ketone: Jellegzetes szagú, áttetsző folyadék. Tökéletlen égés esetén 

szénmonoxid kerülhet kibocsátásra. 

 

A hősugárzás szempontjából, fizikai paraméterei alapján az metil-etil-keton a 

legveszélyesebb. 
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Anyagnév Forráspont 

(K°) 

Párolgási hő 

(J/kg) 

Fajhő (J/kg/K) Égéshő (J/kg) 

Izopropil-alkohol 356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Metil-etil-keton 352,816 4,44 x 10
5
 2,2 x 10

3
 3,136 x 10

7
 

29. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai, savtároló 

 

 

 A tócsa szélétől számolt 5,8 m-s (r=11,5) sugáron belül a hősugárzás legnagyobb 

értéke 15 kW/m
2
. Ez az érték az ott tartózkodók között 30 másodperc alatt 1-10%-os 

halálozási arányt okoz. 

 A 13 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 20 m 

sugarú körön belül. 

 A 12,5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 

20 m sugarú körön belül. 

 A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték 26 m sugarú körön belül található. 

 Az 5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 34 

m sugarú körön belül. 

 A 4 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 38 m 

sugarú körön belül. 

 A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 50 

m sugarú körön belül. 

 

 

28. ábra: A nyílttéri hősugárzás értéke metil-etil-keton esetén 
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29. ábra: A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték hősugárzás érték távolsága, R=26 m 

 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a kockázatelemzés 

során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.2.6) FORGATÓKÖNYV-6: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, HIDRAZIN HIDRÁT 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 6 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a hidrazin-hidrát tároló 

műanyag hordók sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő 

kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 1 m. 

 A tócsa sugara: 4,5 m. 

 A gőznyomás 20 mbar 

 A kiáramlott anyag: Hidrazin-hidrát 

 Pasquill: D osztály 

 

 

 

A VARIACHEM raktárában tárolt mérgező folyékony anyagok a következők: 

 

 Formalin 37% (Formaldehyde). Az anyag párolgása következtében 20°C-on a 

levegő veszélyes szennyeződése meglehetősen gyorsan kialakulhat. Rákot 

okozhat. 

 Hidrazinhidrát 24%. Ammóniára emlékeztető szagú, színe a színtelentől a 

sárgáig terjed, folyékony, rákot okozó anyag. Hidrazin−oldat, 24 % 

hidrazin−hidrát tartalommal, amely 15 % hidrazinnak felel meg. Bomlásterméke 

hidrogén és ammónia. 

 Hidrogén fluorid. Nem éghető. Színtelen gáz vagy színtelen füstölgő szúrós 

szagú folyadék. Nagyon mérgező. 

 

Megnevezés Gőznyomás Hőmérsékleten 
Gőzkoncentráció 

a forrásnál 
SLOT 

N 

kitevő 

10 

 perces hatás 

Gőzkoncentráció/ LD50 

oral rat 10 perces SLOT 

Termék Mérgező összetevő (mmHg) (C°) (ppm) (ppm) (-) (ppm) (-) (mg/kg) 

                    

Formalin Formalin (37%) 96,00 20 126 316  5,70E+03 1 570 221,61 42 

HF Hidrogén fluorid 915,00 25 1 203 947  1,20E+04 1 1200 1 003,29   

Hidrazinhidrát 24% Hidrazinhidrát 24% 10,54 20 13 868  1,51E+04 1 1510 9,18   

30. táblázat: A veszélyes mérgező anyagok tulajdonságai 
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A 34. táblázat adatai alapján látható, hogy a legveszélyesebb anyagnak a hidrogén fluorid és a 

formalin bizonyul a raktárban tárolt anyagok közül. A hidrazin a MAK−listán a III. A2 

fejezetben (ld. még TRGS 901 6. szám) szerepel olyan anyagként besorolva, amely a MAK-

bizottság véleménye szerint eddig csak állatkísérletekben bizonyult egyértelműen rákkeltő 

hatásúnak (TRGS 901 6. szám). Az epidemiológiai vizsgálatok emberek esetében nem adtak 

rákkeltő hatásra utaló adatokat.  

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a raklapon mozgatott hidrazin-hidrát hordók 

leesnek és megnyílnak. A tárolt hidrazin-hidrát mennyisége 240 kg, mely elfér egy raklapon. 

A legrosszabb esetet feltételezzük, amikor, hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében 

maximálisan 4,5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek párolgási sebessége 0,0137 kg/s.  

 

A hidrazin mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD (significant 

likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként határozható 

meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A hidrazin esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel határozható 

meg: 

 

T  c
n
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm
n
 perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 n = kitevő, értéke hidrazin esetében 1 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

A hidrazin esetében a SLOT érték 15100 ppm, a SLOD érték pedig 60500
 
ppm (1 ppm  1,31 

mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó koncentráció 

értékeket. 
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 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 15 100 3 020 1 510 503 252 126 

 c (kg/m
3
) 0,019781 0,003956 0,001978 0,000659 0,00033 0,000165 

 c (térfogat %) 1,51 0,302 0,151 0,050333 0,025167 0,012583 

SLOD c (ppm) 60500 12100 6050 2016,667 1008,333 504,1667 

 c (kg/m
3
) 0,079255 0,015851 0,007926 0,002642 0,001321 0,00066 

 c (térfogat %) 6,05 1,21 0,605 0,201667 0,100833 0,050417 

31. táblázat: A hidrazin vizsgált koncentráció értékei különböző időpontokban 

 

A maximális koncentráció értéke 15,7 ppm, ami nem éri el az IDL értéket (50 ppm). SLOT 

esetében két órás kitettség esetében 126 ppm lenne szükség. A fenti értékelés azt jelenti, hogy 

mérgezés a vizsgált esetben nem jelent veszélyt. A hidrazin veszély megjelenítését rákkeltő 

hatása okozza.  

 

 

30. ábra: A hidrazin felhő mérete 
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7.2.7) FORGATÓKÖNYV-7: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 7 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A tároló alapterülete 170 m
2
 

 A tócsa átmérője: ≈ 14 m 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

 

Egy vegyszer raktárban kialakuló tűz, mely minden oldalról zárt és fedett nem bocsát ki nagy 

hőmennyiséget a környezetébe. A kibocsátott hősugárzás mértékének meghatározása nem 

lehet pontos, mivel a tűz viselkedése is bizonytalan és a kibocsátott hő mennyisége változik 

időben és térben. Általában a vegyszer raktárban található anyagok égéséhez szükséges 

levegő több nagyság renddel nagyobb, mint a raktárba kezdetben bezárt levegő mennyisége. 

Amennyiben a szellőzés korlátozott és a tűz kezdeti szakaszában a szellőzés nem nő meg 

valamilyen meghibásodás miatt az oxigén mennyisége le fog csökkenni. Az alacsony oxigén 

szint korlátozza a hősugárzás nagyságát is. A vegyszer raktárak tüzek esetén a tűzből 

származó veszély az üzemen kívül nem okozott komoly károsodást a lakosságban. Komoly 

veszélyt azok a létesítmények jelentenek, melyek gáz halmazállapotú veszélyes anyagokat 

tárolnak és ezek kiszabadulása tűz nélkül történik. A vegyszer raktár tüzek főleg környezeti 

károkat okoznak, mint például a Sandoz tűz esetében.  

 

 

A hősugárzás szempontjából fizikai paraméterei alapján a 1,2,4-trimetilbenzén a 

legveszélyesebb. 
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Anyagnév 
Forráspont 

(K°) 

Párolgási 

hő (J/kg) 

Fajhő 

(J/kg/K) 

Égéshő 

(J/kg) 

1,2,4-trimetilbenzén 441 3,265 x 10
5
 1,7734 x 10

3
 

4,464 x 

10
7
 

1-metoxipropán-2-ol 392 4,27 x 10
5
 2,22 x 10

3
 2,6 x 10

7
 

Etil-acetát 350 3,67 x 10
5
 1,94 x 10

3
 

2,351 x 

10
7
 

Etil-alkohol         

Izopropil-alkohol  356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Propán-2-ol lásd IPA         

Szolvens nafta 428 3,4 x 10
5
 2,01 x 10

3
 

4,24 x 

10
7
 

Xilol 417 3,46 x 10
5
 1,74 x 10

3
 4,1 x 10

7
 

32. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai, FK-7 

 

A kialakult tüzet pont forrásként lehet modellezni, mely az égés során keletkezett hő 30%-t 

sugározza ki
10

.  

 

 A kialakult tócsatűz esetében a hősugárzás maximális értéke 25,4 kW/m
2
 a tócsa 

szélétől számított 7 m-es sugarú körön belül (r = 14 m). Ez az érték acél szerkezetek 

torzulását okozhatja.  

 A 18 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 10%-s halálozási arányt jelent 20 m 

sugarú körön belül. 

 A 13 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 26 m 

sugarú körön belül. 

 A 12,5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 

26 m sugarú körön belül. 

 A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték 37 m sugarú körön belül található. 

 Az 5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 52 

m sugarú körön belül. 

 A 4 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 61 m 

sugarú körön belül. 

 A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 87 

m sugarú körön belül. 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

                                                 

10 SRAG-Chemical Warehouses, Version 6, 26 June 2002, 6. Thermal radiation from a burning warehouse 
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31. ábra: A nyílttéri hősugárzás értéke 1,2,4-trimetilbenzén esetén, FK-7 

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  

Az eredményeket alátámasztja a CPR 15 módszertan is.  
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7.2.8) FORGATÓKÖNYV-8: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 20. SZÁMÚ 

RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. Raktár Forgatókönyv száma: 8 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége 0,0000 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége 0,0015 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége 0,00034kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 17 m, hosszúsága 31 m. 

 A raktár épület területe 170 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 680 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

 

A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk nem adnak kellő támogatást a 

keletkező mérgező füstfelhő hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a 

különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő hatásáról az egészségre. Nincs 

érvényes, elfogadott módszer az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus 

hatásának igazolására. A raktárban tárolt anyagok ismertetése megtalálható a 3.3 és a 7.1.1 

pontban. 

A 20-s raktárépület a raktártelep É-i oldalán helyezkedik el, É-i oldalon található az 1 

sínpárral telepített iparvágány. DK-i oldalon 8 m széles telepi út kifutó vége határolja, 

melynek túloldalán a 21. sz. raktárépület terül el. É-i oldalon a raktárépület teljes hosszában 

közvetlen vasúti kapcsolat, a DK-i oldalon közúti kapcsolat van.  

 

 Az épület hossza: 30,96 m.  

 Az épület szélessége: 16,76 m. 
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Az épület földszintes, a közút szintje fölött rámpa magasságú, azaz a padló szintje 1120 mm. 

Az épület két hosszanti oldalánál l120 mm magas, 1200 mm széles rakodórámpával 

rendelkezik. A rámpaszintre 2 db lépcsőn lehet feljutni.  

 

A raktár vasbeton oszlopokkal merevített téglafalú épület. Az oszlopok 6,5 x 9 m osztású 

hálózat szerint helyezkednek el. Alapterületű méretük: 300 x 300 mm.  

Az épület szabad magassága a keresztirányba futó tartógerendák alatt - 3 m. A raktárépület 3 

db részre osztott, fallal és vaslemez ajtókkal kettéválasztott raktárépületből áll, mely határoló 

elemek a tűzszakaszolást szolgálják. A szakaszokon belül a szektorok tovább szakaszolhatók. 

Az épület telep felé eső hosszanti oldalán 2 db 2,4 x 2,4 m vaslemez ajtó van beépítve. 

Az elektromos főkapcsolók az épület külső falain helyezkednek el. 

A raktár padozata beton. A padozat teherbírása alapján maximált terhelhetőség:  2000 

kg/nm
2
. 

A 20. raktárban az első 170 m
2
-es hajójában "C" besorolású tárolóban, "A-B" folyadékok 

vannak, kb. 6000 liter. Ez annyi, amit a hatóság engedélyezett. Az árut a Variachem kollégái 

mozgatják. 
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32. ábra: A 20. jelű raktár vizsgált szektora 
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A veszélyes füst kialakulást megvizsgáltuk a CPR-15 útmutatása szerint. 

A tárolt anyagok alapján az átlagos szerkezeti képlet a következő képen alakul:  

 

C 3,94 H 9,73 N 0,06 Cl 0,06 O 0,97 S 0,00 F 0,00 Br 0,00 
 

Mivel Bmax > Bo azaz 4,25 > 0,12 kg/s, az égési sebességet az oxigén mennyisége 

korlátozza.  

 

Mérgező égés termékek 

 

A raktárban tárolt anyagok között nincsen nagyon mérgező anyag. Ebből következően el nem 

égett, mérgező anyag kibocsátásáról nem beszélhetünk. A keletkezett mérgező égéstermékek 

esetében NO2, SO2, HCl kialakulását kell figyelembe venni. 

A raktárban tárolt anyag által a bomlás során kibocsátott égés/bomlás termékek forrás 

erősségét az égési sebesség és a tárolt anyagok mennyisége határozza meg. Az átlagos 

szerkezeti képlet segítségével az egyes égéstermékek mennyisége számítható. A hasonló 

mérgezési hatás következtében a HF, HBr kibocsátást összevonjuk a HCl kibocsátással. 

 

A HCl részaránya az égéstermékben:  69% 

Az NO2 részaránya az égéstermékben:  31% 

Az SO2 részaránya az égéstermékben:    0% 

 

Az égéstermékek forrás erőssége:  

 

m = 0,0049 kg/s 
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A HCl forrás erőssége: 

0,0049 * 0,69 = 0,0034 kg/s 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  

A talajfelszín érdessége nem csak a föld felszínének tulajdonságait jellemzi, hanem a 

kiemelkedéseket, a növényzetet és az épületeket is. Az érdesség meghatározza a turbolencia 

jellemzőit a határ rétegekben. Körülbelül a valós magasság 1/10- 1/30 körüli értékét kapja 

meg.  

 

A felszín típusa Az érdesség 

értéke (m) 

Sima felszín Víz felszín, burkolt útfelület 0,001 

Fű  0,01 

Sima föld  0,03 

Mezőgazdasági 

terület 

Repülőtér, szántóföld, fű 0,1 

Megművelt terület Üvegházak, nyílt, bozótos terület, szétszórt házak 0,3 

Lakóterület Sűrűn elhelyezkedő, de alacsony házak, erdős terület, 

ipari terület nem túl magas akadályokkal 

1,0 

Városias terület Város magas épületekkel, ipari terület magas 

épületekkel 

3,0 

33. táblázat: A felszíni érdesség értékei, FK-8 

 

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A hidrogén klorid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 

határozható meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A hidrogén klorid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 

határozható meg: 
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T  c x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

HCl esetében a SLOT érték 2,37 x 10
4
 ppm perc, a SLOD érték pedig 7,65 x 10

4
 ppm perc (1 

ppm  1,49 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 

koncentráció értékeket. 

 

 t (perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 23 700 4 740 2 370 790 395 198 

 c (kg/m
3
) 0,035313 0,007063 0,003531 0,001177 0,000589 0,000294 

 c (térfogat %) 2,37 0,474 0,237 0,079 0,0395 0,01975 

SLOD c (ppm) 76500 15300 7650 2550 1275 637,5 

 c (kg/m
3
) 0,113985 0,022797 0,011399 0,0038 0,0019 0,00095 

 c (térfogat %) 7,65 1,53 0,765 0,255 0,1275 0,06375 

34. táblázat: A HCl SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-8 

 

A legalacsonyabb koncentráció érték a HCl esetében a 2,94 x 10
-4

 kg/m
3
 (198 ppm), melyet a 

HCl felhő 6 m közelében ér el, itt a felhő szélessége 42 m. Ez a koncentráció 120 perces 

kitettségnek felel meg. A hideg mérgező égéstermék a tűz kezdetétől számított 30 percen belül 

megszűnik.  

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 23700 0-6 42 

5 4740 0-6 42 

10 2370 0-6 42 

30 790 0-6 42 

60 395 0-6 42 

120 198 0-6 42 

35. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-8 
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Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 42 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 42 m (szélesség). 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében  

 

SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége (m) 

1 76500 0-6 42 

5 15300 0-6 42 

10 7650 0-6 42 

30 2550 0-6 42 

60 1275 0-6 42 

120 637,5 0-6 42 

36. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, HCl, FK-8 

 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 42 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 - 

6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 42 m (szélesség). 

 

 

33. ábra: HCl felhő SLOT (1 perc) értékének távolsága, R= 21 m 
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Az NO2 forrás erőssége: 

 

0,0049 * 0,31 = 0,0015 kg/s 

 

A meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények bemutatására a 2 m/s 

szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt választottunk. (F2 vagy 2F).  

A következmény analízis eredmény alapján (1. melléklet) a következő megállapításokat 

tehetjük: 

A nitrogén dioxid mérgezésének hatását a SLOT (specified level of toxicity) és SLOD 

(significant likelihood of death) értéke alapján mérjük fel. A SLOT olyan koncentrációként 

határozható meg, amely: 

 

 Súlyos veszélyt jelent majdnem mindenkire, aki a területen tartózkodik; 

 Az érintett lakosság jelentős része orvosi kezelésre szorul; 

 Néhány ember súlyosan megsérül, hosszabb ideig tartó kezelésre szorul; 

 A különösen érzékeny emberek meghalhatnak. 

 

A SLOT érték az 1%-s halálozási értéket jeleníti meg (LC1), a SLOD érték pedig az 50%-s 

(LC50) értéket adja meg. 

A nitrogén dioxid esetében a mérgezés okozta veszélyes terhelés a következő képlettel 

határozható meg: 

 

T  c
2
 x t 

 

ahol: T  mérgezés okozta veszélyes terhelés (ppm perc) 

 c  koncentráció (ppm) 

 t  a mérgezés hatásának időtartama (perc) 

 

Nitrogén-dioxid esetében a SLOT érték 9,6 x 10
4
 ppm, a SLOD érték pedig 6,24 x 10

5
 ppm (1 

ppm  1,88 mg/m
3
). A következő táblázatban adjuk meg a különböző időpontokhoz tartozó 

koncentráció értékeket. 

 t(perc) 1 5 10 30 60 120 

SLOT c (ppm) 310 139 98 57 40 28 

 c (kg/m
3
) 0.000582 0.000261 0.000184 0.000106 7.52E-05 5.32E-05 

 c (térfogat %) 0.030984 0.013856 0.009798 0.005657 0.004 0.002828 

SLOD c (ppm) 789.9367 353.2704 249.7999 144.2221 101.9804 72.11103 

 c (kg/m
3
) 0.001485 0.000664 0.00047 0.000271 0.000192 0.000136 

 c (térfogat %) 0.078994 0.035327 0.02498 0.014422 0.010198 0.007211 

37. táblázat: Az NO2 SLOT és SLOD értékei különböző időpontokban, FK-8 
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A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOT esetében  

 

SLOT 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége 

(m) 
 

1 310 0-6 32 

5 139 0-6 32 

10 98 0-6 32 

30 57 0-6 32 

60 40 0-6 32 

120 28 0-6 32 

38. táblázat: A SLOT értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-8 

 

Az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a 

forrástól) x 32 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 – 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 32 m (szélesség). 

 

A fenti értékek és az 1. számú melléklet alapján SLOD esetében:  

 

SLOD 

Idő (perc) Koncentráció 

(ppm) 
A vízszintes központi 

tengely elmozdulása 

(m) 

A felhő szélessége (m) 

1 790 0-6 32 

5 353 0-6 32 

10 250 0-6 32 

30 144 0-6 32 

60 102 0-6 32 

120 72 0-6 32 

39. táblázat: A SLOD értékhez tartozó felhő méretek, NO2, FK-8 

 

A SLOD esetében az 1 perces koncentráció értékénél a felhő mérete 0 - 6 m (a vízszintes 

tengelyelmozdulása a forrástól) x 32 m (szélesség). Öt perces expozíció esetén ez az érték 0 – 

6 m (a vízszintes tengelyelmozdulása a forrástól) x 32 m (szélesség). 
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7.2.9) FORGATÓKÖNYV-9: TÓCSATŰZ, 23 JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ, TANKAUTÓ 

LEFEJTÉS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri tároló Forgatókönyv száma: 9 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet tárolóban végzett 

tankautóból történő lefejtés. Az IBC-kbe történő lefejtés során veszélyes helyzet 

kialakulásával kell számolnunk a tartálykocsi leürülése esetén. A kiáramló tűzveszélyes 

anyag tócsát alkot és lehetséges tócsatűz kialakulása. A forgatókönyv esetében 

vizsgáljuk azt a konzervatív esetet, amikor a tankautó tartály teljes tartalma kiszabadul.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈10 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 A tartálykocsi térfogata: 20 m
3
  

 

 

 

A telep északi részén „ 23” -as jelű területen egy új kármentő beruházást hajtott végre a 

Variachem Kft. A kármentő alapterülete 300 m
2
 az elfolyást megakadályozó peremmagasság 

0.07 m, így a kármentő összes befogadó térfogata 21 m
3
. Ezzel megakadályozható a vegyi 

anyagok földbe, talajvízbe jutása továbbá a nagy területen történő szétterjedése. A területen az 

anyagok egymástól kellő távolságra vannak elhelyezve.  

A területet egy speciális kopásálló beton, amely ellenáll a nagy terhelésnek (targonca, kamion 

koptató hatás) és a pontszerű nyomó és hajlító igénybevételnek. Ezen kívül maximális víz 

zárósággal rendelkezik, kiválóan ellenáll a fagyás és az olvasztósó korróziós hatásának is. 

A kármentő területe egy záró szeleppel lezárható. A szelep állandóan zárva van, csak akkor 

nyitható, ha a területen hóolvadás vagy nagy esőzés miatt csapadékvíz gyűlne fel. A terület a 

bejárat déli, bal oldalán lévő záró szelep felé lejt. 

A göngyölegeket a szabadtéri kármentőbe kell a fejtésre kijelölt helyre előkészíti. A 

lefejtendő tartályautó a „23”-as szabadtéri tároló területére behajtva a kármentő bejáratai 

ajtajánál áll meg. Az áru tartályautóból gravitációs vagy túlnyomásos módszerrel kerül 

lefejtésre. A kármentő oldalon lévő IBC megtöltése után a területen lévő raklapemelővel a 
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Variachem Kft munkavállaló a tele IBC helyett egy üres IBC-t helyez el a töltőcsonknál. A 

tele IBC-t a raktározási helyére, az R „34” szabadtéri tárolóba viszi. 

 

A tartályautó lefejtő tartály felőli szelepét, a tömlő lefejtő csonkját, a tartály és az IBC közötti 

tömlőt, annak IBC tartályba való elhelyezését, a töltés után a szelep elzárását és a tömlővég 

áthelyezését a következő konténerbe a szállítmányozó cég által kioktatott, teljes ADR 

ismeretekkel rendelkező, szállítmányozó által megbízott sofőr végzi akkor is, ha a gyártó 

közvetlen szállító gépjárművéről és akkor is, ha bér szállítmányozóról van szó. A 

szállítmányozó saját maga gondoskodik a megfelelő munkavédelmi felszerelésről és a sofőr 

teljes kioktatásáról. 

 

A tároló területén lefejtésre kerülő anyagok a következők: 

 

 Izopropil-alkohol. Tűzveszélyes. Színtelen, jellegzetes alkoholos szagú folyadék. 

Gőze a levegőnél nehezebb. Az anyag bomlik hevítésre, toxikus füstöt fejlesztve 

(CO, CO2). 

 Methyl ethyl ketone: Jellegzetes szagú, áttetsző folyadék. Tökéletlen égés esetén 

szénmonoxid kerülhet kibocsátásra. 

 

A hősugárzás szempontjából, fizikai paraméterei alapján az metil-etil-keton a 

legveszélyesebb. 

 

Anyagnév Forráspont 

(K°) 

Párolgási hő 

(J/kg) 

Fajhő (J/kg/K) Égéshő (J/kg) 

Izopropil-alkohol 356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Metil-etil-keton 352,816 4,44 x 10
5
 2,2 x 10

3
 3,136 x 10

7
 

40. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai, „23” jelű tároló 

 

 A tócsa szélétől számolt 5 m-s (r=10 m) sugáron belül a hősugárzás legnagyobb értéke 

15,25 kW/m
2
. Ez az érték az ott tartózkodók között 30 másodperc alatt 1-10%-os 

halálozási arányt okoz. 

 A 13 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt 1%-s halálozási arányt jelent 17 m 

sugarú körön belül. 

 A 12,5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 

18 m sugarú körön belül. 

 A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték 23 m sugarú körön belül található. 

 Az 5 kW/m
2
 hősugárzási érték 10 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 30 

m sugarú körön belül. 

 A 4 kW/m
2
 hősugárzási érték 30 másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okoz 34 m 

sugarú körön belül. 

 A 2.5 kW/m2 hősugárzási érték 30 másodperc alatt másodfokú égési sérülést okoz 44 

m sugarú körön belül. 
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34. ábra: A nyílttéri hősugárzás értéke metil-etil-keton esetén, FK-9 
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35. ábra: A 8 kW/m
2
 hősugárzási érték távolsága, R=23 m, FK-9 

 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a 

kockázatelemzés során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.2.10) FORGATÓKÖNYV-10: SZILÁRD MÉRGEZŐ POR KISZABADULÁSA, ARZÉN-

TRIOXID 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2013.02.06. 

Hely: Konténer Forgatókönyv száma: 10 

A forgatókönyv leírása: A csomagolás megsérülése esetén tartalma szétszóródhat. A finom 

porszemcsék felhőt alkothatnak és a szél vagy a légmozgás elszállíthatja. A kiszabadult anyag 

mennyisége függ a csomagolás nagyságától. Az arzén-trioxid esetében vizsgálni kell a 

mérgező porok terjedését. 

 

Adatok: 

 

 Egy fémhordóban található arzén-trioxid mennyisége: 125 kg. 

 A hatóanyag koncentrációja: 100%. 

 A csomagolásból kiszabadult anyag mennyisége: 10%, (12,5 kg). 

 

 

Az arzén-trioxid nagyon mérgező anyag. Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), lenyelve 

nagyon mérgező (toxikus). Belélegezve maró hatású a légző járatra, égési sérülést okoz. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

 

A fenti tulajdonságai miatt az anyaggal kapcsolatos veszélyeket külön elemezzük.  

 

Szilárd anyag, olvadáspontja 312,3 C°. Szállítása 125 kg-s, leplombált fémhordókban 

történik. Elvileg előfordulhat, hogy a csomagolás megsérül és kiszóródik a hordó tartalmának 

egy része. A kiszóródott anyagot a szél felkaphatja és elszállíthatja. Viszont a VARIACHEM 

Kft területén belül, a raktárépületben történő anyag kiszóródás nem jelent veszélyt a civil 

lakosságra (CPR 15), ezért a forgatókönyv ezen változatát a továbbiakban nem vesszük 

figyelembe.  

 

Raktártűz esetén az arzén-trioxidból nem keletkezik olyan bomlás termék, melyet az átlag 

szerkezeti képletben figyelembe lehet venni. A tűzben álló hordók esetében az anyag 300 C° 

felett megolvad ezért a tároló hordók esetleges megsérülése esetén a tűz okozta légörvény 

nem tudja felkapni az anyagot és a telep területén kívülre szállítani. 

 

A CPR 15 által megjelölt lehetséges forgatókönyv változatok ismertetése alapján 

megállapítható, hogy az arzén-trioxid veszélyes anyag, kezelése és tárolása nagy óvatosságot 

igényel.  

 

Egy raklapra 1 hordó kerül fel.  

 

A forrás modellben figyelembe vett anyag mennyisége: 
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 A csomagolás nagysága 125 kg 

 A hatóanyag koncentrációja ≈ 100% 

 A csomagolásból kiszabadult anyag mennyisége 10%, mivel feltételezzük, hogy a 

sérült hordóból nem szabadul ki a teljes anyagmennyiség. 

 A belélegezhető anyag nagysága kisebb, mint <10 μm, mivel az ennél nagyobb 

részecskék nem kerülnek be lebegve a légkörbe és nem lélegezhetőek be. A gyártótól 

szemcseméret megoszlás alapján a szemcsék:  

 10%-a > 200 µ,  

 65%-a eléri a 45 µ átmérőt és  

 25%-a < 45 µ értéknél  

Feltételezzük, hogy a 45 µ méretnél kisebb részecskék 50%-a kisebb 10 µm értéknél. 

 

A fentiek alapján a forrás modell nagysága: 

 

125 kg x 1 x 0,1 x (0,25 x 0,5) ≈ 1,6 kg 

 

A kiáramlás a 20 jelű és 22 jelű raktár épület között a konténer tárolónál történik. A terjedési 

modell során figyelembe vettük a raktár épület okozta visszaáramlást is. Pillanatnyi 

kiáramlást figyelembe véve meteorológiai adatok esetében a legsúlyosabb következmények 

bemutatására a 2 m/s szélsebességet (10 m-s magasságban) és F Pasquill osztályt 

választottunk. (F2 vagy 2F). A legsúlyosabb eset bemutatására az F2 kombináció a javasolt. 

F2 légköri feltételek esetében a pozitív függőleges hőmérséklet gradiens megnehezíti a 

kialakult felhő felemelkedését. Az F2, D5 kombináció alkalmazása nemzetközileg elfogadott 

érték, mely már gyakorlatilag szabványnak is tekinthető.
11

. A terjedési modellek átlagidővel 

(averaging time) számolnak a maximális koncentráció és a csóva szélességének 

meghatározásakor. Az átlagolási idő tűzveszélyes anyagok esetében 20 s, mérgező anyagok 

esetében 600 s.  

Az általunk használt átlagolási idő 1 óra. A toxikus por forrása talajszinten van. Gauss-féle 

terjedési modellt használtuk a koncentráció kiszámítására. Összefoglalva az alábbi 

paraméterekkel végeztük el a modellezést.  

  

                                                 

11 Twinning project in Hungary by Riso (Denmark), SRAM (Safety Report Assessment 

Manual), stb. 
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Paraméter Érték Mértékegység 

Forrás típusa Területi  

Por (PM10) kibocsátás mértéke 1,6 kg 

A kibocsátás magassága 0 m 

A forrás nagysága 480 m2 

Terep típusa  Lapos, városi  

A receptor magassága 1  m 

Szélsebesség 2,1 m/s 

Környezeti hőmérséklet 282 K° 

Pasquill osztály F - 

 

Az arzén-trioxid biztonsági adatlapja szerint az LDO (a legalacsonyabb dózis, mely még halált 

okoz) értéke 29 mg/kg ember esetében. Egy átlagosan 70 kg-s ember esetében ez az érték 

2030 mg/ember ≈ 2 g/ember. A terjedési modellt 0,1 mg/m
3
 értékig vizsgáltuk.  

 

A modellezésből a következő következtetések vonhatóak le: 

 

A terjedési modell esetében a legmagasabb koncentráció értéke 3,8 x 10
-5

 kg/m
3
. A 2 g por 

belélegzéséhez ebben az esetben ≈ 53 m
3
 levegőre van szükség. Egy ember lélegzési 

sebessége 50 l/perc. Az 53 m
3
 por tartalmú levegő belélegzésére 1060 percre (17,6 óra) van 

szükség.  

A fenti értékelés alapján a forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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41. táblázat: As2O3 szemcseméret eloszlása 
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7.2.10.1) SZUBLIMÁCIÓ 

 

A szilárd anyagok felszíne a légkörrel kapcsolatba kerülve kis mennyiségben bár fokozatosan 

párolognak Ez a folyamat mindenki számára ismert a pézsma, a kámfor, a naftalin, az 

ammónium klorid esetében illatukról, de ilyen a jég is, amely szintén elpárolog a leghidegebb 

időben is. Ebből következik, hogy minden szilárd anyag jól meghatározott gőznyomással 

rendelkezik, amelyek azonban néha olyan alacsonyak, hogy csak közvetett módon lehet 

megmérni. A szilárd anyag elpárolgása és a gáz megszilárdulása anélkül, hogy a szilárd anyag 

gőze a közbenső folyadék fázisba kerülne a szublimáció. Minden szilárd anyag nagyon lassan 

szublimál a légkörben. Amennyiben a szublimációs nyomás magasabb, mint a légköri nyomás 

a szublimáció hevesen megy végbe. A szublimációs pont az a hőmérséklet, amelyen a szilárd 

anyag gőznyomása a vele érintkezésben levő gázfázis teljes nyomásával egyenlő. Ha a 

szublimációs pont (mely összehasonlítható a folyadékok forrás pontjával) alacsonyabb, mint 

az anyag olvadáspontja, akkor a szilárd anyag melegítésre szublimál. Hogy az anyag 

melegítésre megolvadjon, zárt térben kell melegíteni. Ököl szabályként elmondható a 

szublimációs nyomás közel esik az olvadásponthoz és jóval alacsonyabb, mint az 

atmoszférikus nyomás. Az a hő mennyiség, mely 1 g anyag szublimálásához szükséges a 

szublimációs hő. Az energia elv alapján a szublimációs hő az olvadáspontnál egyenlő az 

olvadási hővel plusz a megolvadt anyag párolgási hőjével. Az anyag szilárd és megolvadt 

része termodinamikai egyensúly következtében az olvadási pontnál egyforma nagyságú 

gőznyomással rendelkezik.  

 

A fázis diagram szilárd-gáz határvonalát leíró görbe képlete 

 

R

S

RT

H
P subsub 




ln
 

 

ahol ∆Hsub és ∆Ssub a szublimáció szabványos entalpiája és entrópiája . 

 

7.2.10.2) ARZÉN-TRIOXID (ARSENOLITE, WHITE ARSENIC, ARSENIC TRIOXID, CLAUDETITE)  

 

Az arzén olvadáspontja 1090 K° (817 
0
C) 28 atm nyomáson és forráspontján, 889 K fokon 

(613 
0
C) szublimál. Leggyakrabban arzén-trioxidként As2O3 vagy As4O6 formában fordul elő 

(gyakran arzén (III) oxidnak is nevezik). 

Két különböző ásvány formája létezik. Az arsenolit hexaéder (kocka) a klaudelit egyhajlású 

(monoklin).  

 

Az arzén-trioxid az oxo-anion típusú molekulák közé tartozik, melyek könnyen vesznek fel 

további elektronokat és kationokkal igen reakcióképes. Az arzén-trioxid szublimál, 

szublimációs hőmérséklete 191-193 
0
C között van. Az arzén másik gyakran előforduló oxo-

anionja az arzén-pentoxid, az arzén-trioxid és pentoxid egymásba átalakítható. Az arzén-

trioxid legfontosabb jellemzőit a biztonsági adatlap foglalja össze. Lényegesebb jellemzői: 

 

 Molekulatömege: 197,8  
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 % -os arzén tartalma (As) 75,7%  

 Megjelenése: fehér por, átlátszó kristályok  

 Olvadáspont és forráspont: 315 ºC; 465 ºC; szabadon szublimál >135°C  

 Sűrűsége: 3,74 g/cm
3 
 

 Gőznyomása: 66,1 Hgmm (0,087 atm) 315 ºC-on  

 Vízoldhatósága: 3,7 g/100 ml 20 ºC-on  

 

Az arzén-trioxid >135°C hőmérséklet felett szublimál. Erősen redukáló körülmények között, 

vagy biológiai hatásra normál hőmérsékleteken gázalakú vegyületeket képezhet, így arzint 

(AsH3) és alkil-arzineket (CH3AsH stb.) 

A következő táblázatban az arzén-trioxid, valamint két ásványi előfordulásának az 

arzenolitnek és a klaudetitnek olvadási (Top), forrási (Tf) és szublimációs (Tsz) hőmérsékleteit 

foglaltuk össze. 

 Arzén-trioxid és ásványainak olvadási, forrási és szublimációs hőmérsékletei 

 Top(
0
C) Tf(

0
C) Tsz(

0
C) 

As2O3 312,8 457,2 - 

Arzenolit 278 - 193 

Klaudetit 193-312 457,2 315 

 

Az irodalomban előforduló mérési adatok alapján az arzén-trioxid gőznyomás-hőmérséklet 

diagramját (Pa-
0
C) a következő ábrán mutatjuk be. 

 

36. ábra: Arzén-trioxid gőznyomása a hőmérséklet függvényében 
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Közel lineáris összefüggést mutat az arzén-trioxid gőznyomásának logaritmusa a reciprok 

hőmérséklet függvényében. 

 

37. ábra: Arzén-trioxid gőznyomásának logaritmusa a reciprok hőmérséklet függvényében 

 

377-467 
0
C tartományban az arzén-trioxid folyadék gőznyomását az alábbi összefüggéssel 

írják le: 

 

lnP (atm) = −50983/T + 6,869 

 

ahol T a hőmérséklet K –ben (377-467 
0
C között). A számított párolgási entalpia és 

szublimációs entalpia értéke ΔHv,T 
0
=42,36 kJ/mol és ΔHs,298 

0
=156,13 kJ/mol. 

 

Az As4O6 viselkedését ideálisnak feltételezve a gőz fázisban az As4O6(gáz)-As2O3(olvadék) 

egyensúlyt az alábbi összefüggéssel írhatjuk le a gőzfázisban lévő arzén koncentráció 

függvényében: 

RTCP AsOAs  25,0
64

 

ahol CAs a gőzfázisban lévő összes arzén koncentráció (mol/cm
3
), 0,25 az As és az As4O6 mol 

koncentrációk közötti átváltó szám, R az ideális gázállandó 83,143 (bar cm
3
 mol

-1
 K

-1
), T a 

hőmérséklet (K), és P az As4O6 gőznyomása (bar). Ezen értékeket mutatja a következő 

táblázat. 
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T (°C)  CAs gőz (mol cm
-3

) log10 P (As4O6, gőz)(bar +-1)   egyensúlyi fázis  

130   1,14 10
-9

   -5,02+-0,10    Arzenolit  

220   1,70 10
-7

  -2,76+-0,20    Arzenolit  

250   1,06 10
-6

   -1,94+-0,15    Arzenolit  

265   3,46 10
-6

   -1,41+-0,11    Arzenolit  

300   5,79 10
-6

   -1,16 +-0,10    Arzenolit+-As2O3 olvadék 

350   1,07 10
-5

   -0,86+-0,10    As2O3 olvadék 

 

A számított gőznyomás értékek jól egyeztek az irodalmi adatokkal, ahogy azt a következő 

ábra is mutatja. 

 

38. ábra: Az As4O6 gőznyomása a reciprok hőmérséklet függvényében (O mérési adatot, a vonalak 

irodalmi adatokat jelölnek) 

 

Az arzén-trioxid termikus tulajdonságait termo gravimetriai (TG) mérésekkel vizsgálták. A 

nitrogén atmoszférában végzett hőkezelések azonos eredményeket adtak a száraz levegőben 

végzett kezelésekkel. Az arzén-trioxidot 5 
0
C/perc sebességgel 500 

0
C-ra hevítették, úgy, hogy 

200 
0
C-on 10 percig állandó hőmérsékleten tartották. A kísérletben meghatározott TG és DTG 

differenciális termo gravimetriai görbéket a következő ábrán mutatjuk be. Az x-tengelyen a 

hőmérséklet 
0
C-ban, az y-tengelyen baloldalt a hevítés során visszamarad százalékos tömeg 

(pontozott görbe), jobboldalt pedig az időegységre eső százalékos tömegcsökkenés (folytonos 

görbe) látható. 
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39. ábra: Arzén-trioxid termo gravimetriai (TG) és differenciális termo gravimetriai (DTG) görbéi 

 

A görbéből látható, hogy már 200 
0
C alatt megkezdődik az arzén emisszió, a szublimáció 200 

0
C után meggyorsul és 279 

0
C környékén maximális a tömegveszteség sebessége. Annak 

eldöntésére, hogy ezt az arzén kibocsátást a magas gőznyomás okozta-e, a 171, 180 és 190 
0
C-on, állandó hőmérsékleten száraz levegőben és nitrogén atmoszférában hevítették az arzén-

trioxid mintákat 10 
0
C/perc felfűtési sebességgel és mindhárom hőmérsékleten 1 óra hosszan 

tartották azokat. A mérések során nyert TG és DTG görbéket mutatja a következő ábra. 
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40. ábra: Arzén-trioxid minták TG és DTG elemzése száraz levegőn 

 

Az állandó hőmérsékleten végzett 1 órás hőkezelések során a tömegveszteség sebességei 

lineárisan növekedtek és ez a sebesség növekedés gyorsabb volt a magasabb 

hőmérsékleteken. Ez azt jelenti, hogy az arzén-trioxid párolgását a gőznyomás befolyásolja, 

magasabb hőmérsékleten gyorsabb a kipárolgás. 

 

Más kutatók 1 g arzén-trioxid hevítésénél illékony As4O6 keletkezését figyelték meg és a 

hőmérséklet függvényében az alábbi görbékhez jutottak. 
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41. ábra: 1 g tömegű arzén-trioxid hevítése során megfigyelt változások 

 

A vastag fekete görbe az 1 g tömegű hevített arzén-trioxid maradék tömegét, a fekete 

négyzetekkel jelölt pontok a keletkező gőz halmazállapotú As4O6 mól törtjét, az élére állított 

kék négyzettel jelölt pontok pedig ezen termék tömegét jelölik. A görbe alapján 

megállapítható, hogy a hevített arzén-trioxid tömeg csökkenése már 120 
0
C-on megkezdődik, 

140 
0
C felett a folyamat meggyorsul. 180 

0
C-on már az arzén-trioxid tömegének 0,02%-a 

elpárolgott. 

A következő diagram a nitrogén atmoszférában hevített arzén-trioxid számított és mért 

tömegcsökkenését mutatjuk be a hőmérséklet függvényében. 

 

 

42. ábra: A nitrogén atmoszférában hevített arzén-trioxid tömegcsökkenése (gramm) a hőmérséklet 

függvényében. 
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Fenti adatok alapján a tömegcsökkenés m (gramm) mért pontjaira a hőmérséklet t (
0
C) 

függvényében az alábbi függvényt illesztettük: 

00004,0)
4277,21

exp(100672,1 7   t
m

 

Az így kapott görbét és a 200 
0
C fölé extrapolált görbét a következő két diagram mutatja. 
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Data: Book1_C

Model: ExpGro1

Equation: y = A1*exp(x/t1) + y0

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 1.2852E-9

R^2 =  0.98602

  

y0 -0.00004 ±0.00004

A1 1.0672E-7 ±1.4791E-7

t1 21.42777 ±3.30015
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y No weighting
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R^2 =  0.98602
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Arzén-trioxid hevítése során fellépõ tmért ömegveszteség adatokra illesztett függvény

 

 

Az extrapolált függvény szerint 1%-os tömegveszteség ~250 
0
C, 10%-os tömegveszteség 

~295 
0
C hőmérsékleteknél lép fel. 
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Vizsgálták króm-arzenát hevítését is nitrogén atmoszférában termo gravimetriai mérésekkel. 

A vizsgálat eredményét a következő ábra mutatja. 

 

 

Króm(III)-arzenát termo gravimetriás vizsgálata nitrogén atmoszférában 

10 
0
C/perc felfűtési sebesség mellett 

 

Öt csúcs figyelhető meg a görbén, a 100 
0
C-nál jelentkező csúcs 16%-os tömegveszteséget 

jelöl, mely a szabad és a kristályvíz vesztését jelenti. A dehidratálás folytatódik 200 
0
C-ig, 

azaz a 174 
0
C-nál jelentkező csúcs szintén a vízvesztést jelöli, az összes vízvesztés az összes 

tömeg 35%-át teszi ki. 

A 241 
0
C-os csúcs a nyomokban jelenlévő glükóz bomlásához rendelhető. A 328 

0
C-nál 

jelentkező széles csúcs az arzén-pentoxid irodalomban közölt bomlási hőmérsékletéhez esik 

közel (327,8 
0
C): 

23252 )()( OszOAsszOAs 
 

Mégis a 328 
0
C-nál jelentkező csúcshoz 12%-os tömegveszteség rendelhető, amit az oxigén 

veszteség nem fedez és részben az arzén-trioxid elpárolgásához is rendelhető (gőznyomása 

310 
0
C-on 60 Hgmm). 

Az ötödik csúcs nem túl jól fejlett, de 456,8 
0
C környékén helyezkedik el, mely az arzén-

trioxid párolgási hőmérséklete (atmoszférikus nyomáson 457,2 
0
C-on forr): 

 

)()(2 6432 gOAsszOAs 
 

 

A króm-arzenát tömegének több mint fele (56%-a) elillan 401 
0
C alatti hőmérsékleteken. 
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Az Ajka Kristály az arzén-trioxidot a többi alkotóval (homok, egyéb oxidok) szárazon a 

nyersanyag előkészítőben keveri. Ezt a keveréket vízzel nedvesítik a kiporzás 

megakadályozása okán. A száraz (nedvesített) keverék az adagoló térbe megy, ahol az 

olvasztás megtörténik, nyitott (nem nyomás alatt) üstben. A hőmérséklet itt 1350-1450-ig 

terjed az üveg fajtájától (káli, vagy ólom) függően. Minden térben (kimérő, olvasztó) elszívók 

(füstgáz elszívó) működik, amelyet a Környezetvédelmi hatóság (Veszprém) ellenőriz. A 

méréseket Blautec Kft, Veszprém végzi. Az arzénra külön mérnek, az összes elszívó kürtőben 

és kéményben is. Az arzén mért koncentrációja messze a megengedett szint alatt van, amiről 

jegyzőkönyv készül. Évente történik az ellenőrzés. 

 

7.2.10.3) MÉRGEZÉS 

 

TLV és TWA értéke 0,01 mg/m
3
 (mint az arzéné). Bizonyítottan rákkeltő anyag

12
. MK-érték: 

0,1 mg/m3 (megengedett érték). 

A szervetlen arzén krónikus és akut magas dózisának való kitettség mérgező az emberi 

szervezet számára, de a lehetséges mérgezési szint minimalizálható és kezelhető, ha az arzén 

trioxidot kisebb dózisokban adagolják, mint teszik például a klinikai vizsgálatok során. Akut, 

rosszabbodó promielocitás lukémiában (APL) szenvedő 40 beteget naponta, 0,15 mg/kg-s 

dózisban arzén-trioxiddal kezeltek. Az arzén-trioxid mennyiségét 1-2 órás infúzióval adták be. 

A kezelést addig folytatták, amíg látható leukémiás sejtek eltűntek a csontvelőből. Ez a 

feltétel 53 napos felező értéknél (25-85 nap) 410 mg halmozott felező értékű dózisnál (115-

1014 mg) teljesült.
13

  

 

7.2.10.4) TÁROLÓEDÉNY (DRUM) 

 

A Cernavoda-i erőmű a szilárd alacsony rádióaktivitású hulladékát összegyűjtve és 

elkülönítve 220 literes rozsdamentes acélból készült szabványos hordókban összetömörítve 

tárolják. A hordókat Átmeneti Radioaktív Hulladéktárolóban 15-20 éven keresztül tárolják. Ez 

idő alatt a hordók 10%-l tapasztalták, hogy a hordó teteje felpúposodott. A kiöblösödés 

nagysága 0-20 mm volt. A hordók tetejének kipúposodásnak oka a zárt térben levő, 

összetömörített, biológiailag lebontható hulladék biokémiai átalakulása, melyet anaeorob 

mikroorganizmusok okoznak. A jelenség egy ideje ismert és részletesen tanulmányozták az 

utolsó 15 évben. A legfontosabb gázfejlesztő forrás az alacsony és közepes radioaktivitású 

hulladékok átmeneti vagy végleges tárolása esetén a cellulóz alapú hulladékok, mint a fa, 

papír, kartonpapír, szövet, stb.  

 

                                                 

12 ICSC 0378 – Arsenic trioxide 

13 DEBORAH M. RUST, STEVEN L. SOIGNET: Risk/Benefit Profile of Arsenic Trioxide 
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43. ábra: Tárolás, szállítás. UN No 1561 Packing group II Hazard class 6.1. EMS Number: F-A/S-A. IMDG Code 6029 

CAS:1327-53-3 HS 2811290010. 

 

Cellulóz alapú hulladékok esetén öt év tárolási idő után a mikróbiológiai lebomlás 

következtében keletkezett gáz mennyisége 1,248 m
3
. A keletkezett gáz túlnyomást okoz a 

hordóban. A gáz okozta túlnyomás okozza a kipúposodást. A 220 literes rozsdamentes acélból 

készült hordóban tárolt, tömörített cellulóz alapú hulladék lebomlása során keletkezett 

túlnyomás értéke 400 N/cm
2
 (40 bar), mely egyenletesen oszlik el a hordó fedelén.

14
 

 

 

44. ábra: Arzén trioxid tároló hordók 

 

A hordó fedele nem repül le 22 psig (1,5 atmoszféra) sűrített levegő okozta belső nyomás 

hatására. 

                                                 

14 SOME STORAGE ASPECTS OF SOLID RADIOACTIVE WASTES, E. DUMITRU, I. V. POPESCU, V. 

LÃUTARU, M. PAVELESCU (Received May 17, 2007), Romanian Reports in Physics, Vol. 59, No. 4, P. 1205–

1213, 2007 
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7.2.10.5) BALESETEK 

7.2.10.5.1) The Enichem agricoltura factory 

 

Az ENI csoport a hatvanas évek vége felé telepedett meg Manfredoniában (Foggia), mint 

ANIC (egyik társvállalata), hogy feltárja a terület metántároló rétegét azzal a céllal, hogy 

urea, ammónium szulfát (műtrágya) és caprolactam (műszálgyártás nyersanyaga) gyártására 

alkalmas üzemet hozzanak létre. Az üzem 1972 júliusában kezdte meg a termelést. Ettől 

kezdve az üzemben sorozatban történtek balesetek, melyek nyomott hagytak a város 

történetében. Ammónia, arzén, salétromsav, kénsav és más veszélyes anyagok kibocsátása 

volt látható a városban, melyek leülepedett mennyisége elérte a néhány tonnát is. A balesetek 

tömeges mérgezést, menekülést és pánikot okoztak.  

 

Az egyik legsúlyosabb baleset 1976. szeptember 26-n, vasárnap reggel történt, két hónappal a 

SEVESO baleset után. Az ammónia szintézis gáztisztító torony robbant fel. A robbanás 

következtében arzén trioxid tartalmú kálium karbonát és bikarbonát oldat szabadult el
15

.  

 

Akut arzénmérgezéssel 150 embert vettek fel a korházba. Nem sokkal később a városközpont 

utcáin levő emberek egy széles barna felhőt látottak közelíteni az üzem felül. Röviddel 

később egy fajta sárga hólé hullott finoman. Ez a hószerűség arzén tartalmú volt, későbbi 

számítások szerint 32 tonna hullott az egész város területére. Az élő környezettre tett hatása 

hamarosan nyilvánvalóvá vált. A robbanás másnapján sok háziállat meghalt és arzén port 

találtak a leveleken. A következő órákban az első 100 embert arzén mérgezés tünetével 

korházba szállították. Ezek az emberek főleg az üzem dolgozói és a Monticchioval 

szomszédos lakók voltak. Ez egy az üzem körül levő volt falusi terület, amely szegényesen 

lakott, zsúfolt településsé vált (12000 lakos). Olyan emberek lakták, akik a munka 

reményében jöttek ide. Az ANIC vezetősége tagadta, hogy bármilyen kockázat létezne és a 

dolgozókat tovább dolgoztatta. Az egyetlen ellenintézkedésként karbantartó munkásokból egy 

speciális csapatot állítottak fel nem sokkal a baleset után. Feladatuk a takarítás volt. Nem 

tudták, hogy milyen anyagról van szó, nem volt védőfelszerelésük, éjjel nappal seperték az 

arzén port, úgy hogy hétfőn normálisan megkezdhette az üzem a működést.
16

 

 

7.2.10.5.2) Santa Clara 

 

Santa Clara I panamai konténer hajó esetében a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt 21 

konténert veszített el 30 tengeri mérföldre Cape May partjaitól. A konténerek közül négy 

arzén-trioxiddal volt megrakva. Ezenkívül két, arzén-trioxidot tartalmazó erősen sérült 

konténer maradt a hajón. Összesen 414 darab, 170 kilogrammos hordó esett a 38 méteres 

vízbe. A hordók keresése a Parti Örség hajóival és repülőivel történt kiegészítve a Hadiflotta 

helikoptereivel. A mentőcsapat a 414 hordóból 320-t kimentet az óceán fenekéről.  

 

                                                 

15 Guerra and Others v. Italy (116/1996/735/932) 19 February 1998 

16 Stefania Barca: HEALTH, LABOR, AND SOCIAL JUSTICE. ENVIRONMENTAL COSTS OF THE 

ITALIAN ECONOMIC GROWTH, 1958-2000  
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7.2.10.5.3 Monk Fryston 

 

UK, North Yorkshire. Egy anyagraktárban bekövetkezett tűz következtében az égő 

épületfából mérgező füst keletkezett. Húsz embert vittek korházból, akikből két személyt bent 

tartottak. A fa arzén pentoxiddal, nátrium dikromáttal és rézszulfáttal volt kezelve.  

 

7.2.10.5.4) Összefoglalás 

 

Az arzén-trioxid illékonyságával kapcsolatban a következő megállapítások tehetők: 

 

 Az arzén-trioxid illékony, szublimálásra hajlamos vegyület. A hevítés során a 

gőzfázisba As4O6 vegyületként kerül. 

 A szublimációs pont alacsonyabb, mint olvadáspontja. Az anyag melegítésre 

szublimál.  

 Zárt térben melegítve az anyag megolvad.  

 A folyadék gőznyomása alacsony 

 Emelkedő hőmérséklettel megindul az arzén-trioxid szublimációja, ez a folyamat már 

200 
0
C alatt (120-130 

0
C-on) megindul, jelentős mértékű azonban csak 250 

0
C felett 

lesz (az elpárolgott mennyiség meghaladja a szilárd anyag 1%-át). 

 Maximális párolgási sebességét 279 
0
C környékén éri el. 

 Gőznyomása, az elpárolgott mennyisége a hőmérséklet függvényében számítással 

becsülhető. 

 Tárolását jól záró nem fémből készített konténerben, hűvös, szellőztetett helyen kell 

végezni. 

 A hordó 1,5 és 44 atmoszféra közötti nyomást bírhat ki.  

 A három fellelt baleset következménye nem okozott halálos balesetet.  

 A fentiek alapján a 20-s számú raktár harmadik tűzszakaszában elhelyezett arzén-

trioxid három méteres raklap távolsággal biztonságosan tárolható. 

 A fentiek alapján a 20-s és 22-es számú raktár között egy 41 láb méretű konténerben 

helyezik el a mérgező anyagokat így kizárva a tűz lehetőségét. 

 

Az arzén-trioxid tároló konténer a 20. és 22. raktár közötti rámpán helyezkedik el. Az 

elhelyezés úgy történik, hogy az egyik raktár tüze esetén sem éri káros hősugárzás a konténert 

(a számítás megtalálható a Variachem Kft-nél. Mivel az arzén-trioxid hordók 

tűzbennállásának a valószínűsége így alacsonnyá vált a forgatókönyv további vizsgálatát nem 

végeztük el.  
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7.2.11) DOMINÓHATÁS 

 

Különbséget kell tenni az eszkaláció és a dominóhatás között. A dominó hatás jelentése 

szerint egy üzemben történt súlyos baleset hatása érint egy másik, szomszédos létesítményt. 

Az eszkaláció jelentése szerint egy kisebb sérülés következtében kialakult esemény idővel 

súlyosabbá válik és más területekre is kiterjed a vizsgált üzemen belül más, a kiinduló 

helyzetnél veszélyesebb szituációt kialakítva. Az eszkaláció meghatározásában az időtényező 

a döntő.  

 

7.2.11.1) KÜLSŐ DOMINÓHATÁS 

 

A Depochem Raktárbázis Kft és az Energiahíd Kereskedelmi Kft. nem minősül veszélyes 

ipari üzemnek. A Depochem Raktárbázis területén belül, Variachem Kft. kültéri sav 

tárolójának közelségében földalatti tartályokban fűtőolaját tárolnak. A földalatti tartályok 

tankautóval történő feltöltése illetve lefejtése, okozhat dominóhatást veszélyeztetve a 

savtárolót. A tankautók sérülése és töltés / lefejtés közben kialakuló veszélyes helyzetet 

(tócsatűz) a belső eszkalációs hatásnál mutatjuk be.  

Az üzemen kívül levő létesítmények esetében (1.2.3 pont) kértünk idevonatkozó adatokat, de 

válasz eddig nem érkezett. A négy veszélyes létesítmény hatása közül három (Linde 

kivételével) esetében a veszélyeztetés mérgező felhők formájában jelentkezhet, ami nem okoz 

dominóhatást. 

 

1.7.2.11.2) Belső eszkaláció 

 

Az eszkaláció meghatározásában az időtényező a döntő. A kialakult veszélyhelyzet azonnal 

vagy fokozatosan átterjedhet más területekre.  

 

Azonnali hatás Fokozatos hatás 

Repeszhatás Tűz továbbterjedése 

BLEVE Hosszabb ideig tartó hősugárzás 

Gőztűz Mérgező gázok terjedése 

Túlnyomás  

 

Az azonnali hatás esetében nincs idő veszélycsökkentő intézkedés meghozatalára, míg a 

fokozatosan, időben elnyúló veszélyes események esetében hozhatók intézkedések az 

eszkaláció megakadályozására. A kockázat elemzés szempontjából az időtényező határozza 

meg, hogy az eszkaláció során kialakuló eseményeket külön-külön kell kezelni, vagy együttes 

hatásukat kell vizsgálni. Az alábbi mátrixban mutatjuk be azokat a kombinációkat, ahol az 

eseményeket külön vagy együttesen kell kezelni. 
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Kezdeti 

esemény 

Eszkalációs (másodlagos) esemény 

BLEVE Tűzgömb Robbanás 
Jet/tócsa 

tűz 
Gőztűz 

Mérgező 

anyag 

kibocsátása 

BLEVE Külön 

Nagyobb 

veszélyességi 

övezet 

Külön Külön Külön Külön 

 

Tűzgömb Külön 

Nagyobb 

veszélyességi 

övezet 

Külön Külön Külön Külön 

 

Robbanás 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

 

Jet/tócsa tűz Külön Külön Külön Külön Külön Külön  

Gőztűz Külön Külön Külön Külön Külön Külön  

Mérgező 

anyag 

kibocsátása 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Külön 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

Esetlegesen 

nagyobb 

halálozási 

szám 

 

 

A bázistelepen feltárt veszélyhelyzetekre a fenti mátrix alapján az alábbi meghatározások 

érvényesek.  

 

BLEVE-BLEVE 

 

A BLEVE kialakulását tartós tűzben állás okozza, ezért egy olyan másodlagos esemény 

kialakulásához, mely szintén BLEVE az szükséges, hogy repeszhatás vagy hősugárzás 

következtében tócsa vagy jettűz alakuljon ki. A kialakuló másodlagosan BLEVE-hez jelentős 

idő kell. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset nem fordulhat elő.  

 

BLEVE- Tűzgömb 

 

Cseppfolyósított gázokat tároló nyomástartó edények repeszhatás következtében 

megsérülhetnek és tűzgömb alakulhat ki. A repeszek származhatnak előzőleg kialakult 

BLEVE-ből, mely azonban idővel előbb alakult ki. Elvileg, ha a két esemény közel egy 

időben zajlik le a két hősugárzási mező egyszerre jelenhet meg. A VARIACHEM Kft 

telepén ez az eset nem fordulhat elő. 
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BLEVE- Robbanás 

 

A forgatókönyv hasonló a BLEVE- Tűzgömb forgatókönyvéhez, azzal a különbséggel, hogy a 

két esemény időben jól elkülönülten következik be. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset 

nem fordulhat elő. 

 

BLEVE- Jet/Tócsa tűz 

 

A jet vagy tócsa tűz kialakulását a főleg BLEVE-ből származó repesz okozza. Figyelembe 

véve, hogy a tócsa tűz kialakulásához idő kell, amely idő alatt a 10-20 másodperces BLEVE 

hatása megszűnik, a két esemény külön kezelhető. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset 

nem fordulhat elő.  

 

BLEVE- Gőztűz 

 

Kialakulása hasonló a BLEVE- Robbanás forgatókönyvéhez azzal a különbséggel, hogy nem 

alakul ki kárt okozó túlnyomás. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset nem fordulhat elő. 

 

Tűzgömb- Minden más másodlagos esemény 

 

Hatása valamivel kisebb, mint a BLEVE esetében. A kialakuló forgatókönyvek megegyeznek 

a BLEVE esetében leírtakkal. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset nem fordulhat elő. 

 

Robbanás- Minden más másodlagos esemény 

 

Robbanás olyan sérüléseket okozhat, mely megakadályozza a menekülést. A VARIACHEM 

Kft telepén ez az eset nem fordulhat elő. 

 

Jet/Tócsa tűz- Minden más másodlagos esemény 

 

Ha a tűz mérete elég nagy, okozhat másodlagos eseményt, de időben elhúzódó hatása miatt 

nem alakulhat ki szinergia. A következmény analízis során tócsatűz alakulhat ki a 20. számú 

raktár esetében (FK-7), a szabadtéri savtároló esetében (FK-5), a „23” jelű szabadtéri tároló és 

22. számú raktár esetében. Az alábbi hősugárzási értékek hatásait vizsgáljuk: 

 

Hősugárzás Hatás 

kW/m
2
 - 

25 Acél szerkezet torzulása 

37,5 Tartályok, vezetékek 

sérülése 
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Forgatókönyv Távolság (m) Érintett berendezések 

25 kW/m
2
 37,5 (kW/m

2
) 

FK-3 (-) (-) (-) 

FK-5 (-) (-) (-) 

FK-7 (-) (-) (-) 

FK9 (-) (-) (-) 

 

Gőztűz- Minden más másodlagos esemény 

 

A helyzet hasonló a jet/tócsa tűz hatásához. A VARIACHEM Kft telepén ez az eset nem 

fordulhat elő.  

 

Mérgezés- Minden más másodlagos esemény 

 

A következmény analízis során mérgező gőzfelhős alakulhat ki a HF csomagolás sérülésekor 

(FK-1), formaldehid csomagolás sérülésekor (FK-2), hidrazin-hidrát hordó sérülésekor (FK-

6), a mérgező égéstermékek keletkezésekor (FK-4), (FK-8). A mérgezés nem okoz 

eszkalációt.  

 

A frekvenciák megállapításakor nem kell- figyelembe vennünk az esetleges eszkalációt! 

 

 

7.3) FREKVENCIA-ELEMZÉS 

 

A frekvenciák meghatározására a szakirodalomban fellelhető a közelítő módszer (pl. CPR12E 

„Red Book”, CPR15) és a pontosabb számítást lehetővé tevő hibafa módszer. A raktárok 

technológiájának egyszerűsége és a technológiai egységek szakaszos, időszakos működése 

indokolttá teszi a közelítő módszer alkalmazását. 

 

  Frekvencia (l/év) 

FK-1 HF kiáramlás 2,88 x 10
-5

 

FK-4 Raktártűz, mérgező égéstermék, 22. számú raktár 8,8 x 10
-4

  

FK-8 Raktártűz, mérgező égéstermék, 20. számú raktár 8,8 x 10
-4

 

42. táblázat: Frekvenciák összefoglaló táblázata 

 

A fenti táblázatban összefoglaltuk a Variachem Kft. telephelyén azonosított csúcsesemények 

frekvenciáit. A felállított forgatókönyvek lefedik a telephely teljes tevékenységéből adódó 

összes súlyos veszélyforrást. Ez alapján elkészítettük azon elemzéseket, melyek a 

veszélyhelyzetek bekövetkezésének frekvenciáit határozzák meg. A frekvenciák egy 
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berendezésre vonatkoznak, de a frekvenciák meghatározása és az összesített kockázat 

kiszámítása során bemutattuk és figyelembe vettük, ha az adott készülék vagy berendezés 

száma egynél több. Az eredmények részletes kifejtése a következő: 

 

A figyelembe vehető külső hatások: 

 

 Repülőtér: Repülőtér és reptéri forgalom nincs a közelben. A Variachem Kft. 

tágabb környezetében található a Budaörsi repülőtér és Liszt Ferenc repülőtér. 

A Budaörsi repülőtér az ország legrégebbi kisgépes nemzetközi repülőtere. Régi, 

központi épülete 1937-ben épült, ipari műemlék. Ma már főként sportrepülőgép 

forgalmat bonyolít le. Nem nyilvános repülőtér. A Variachem Kft kb. 8,5 

kilométerre található a repülőtértől.  

A Budapest Liszt Ferenc repülőtér, korábbi nevén Budapest Ferihegy repülőtér 

Budapest nemzetközi repülőtere. Magyarország öt nemzetközi repülőtere közül a 

legnagyobb és legismertebb. A Variachem Kft kb. 12,3 kilométerre található a 

repülőtértől. 

 Földrengés: magyarországi 

földrengések általában nem 

pusztító erejűek. Ez annak 

köszönhető, hogy az ország távol 

fekszik a nagyobb 

törésvonalaktól. Kisebb erősségű 

földrengések azonban évente 

többször is előfordulnak, és 4,5-

5-ös erősségű rengés is 

bekövetkezik átlagosan 10 

évente, ami Magyarországon 

már nagy rengésnek számít
17

. 

Budapest és 50 kilométeres 

körzetében 456-tól 2007-ig 455 

földrengés volt (GeoRisk). Ezek 

magnitúdója és intenzitása azonban 

alacsony volt. Két közepes 

magnitúdójú (5,6) földrengést 

regisztráltak Pest-Budán (1561. 

február 12) és Dunakeszin (1956. 

január 12.). A többi földrengés 

ennél kisebb nagyságú volt. Az 

alacsony valószínűség miatt a 

földrengést nem vesszük a továbbiakban figyelembe.  

                                                 
17

 http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9sek_Magyarorsz%C3%A1gon 
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 Villámcsapás: A villámcsapás elleni védelmet a telephelyen kiépített szabványos, 

jogszabályilag megfelelően tervezett, kivitelezett, és időszakosan felülvizsgált 

villámvédelmi felfogó hálózat biztosítja.  

 A Duna 2013 nyarán vízállási rekordot döntött meg, de a vízszint még így is az 

árvízvédelmi művek teteje alatt volt. A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin 2013. 

május 30. és június 3. között nagymennyiségű csapadék hullott, melynek 

következtében a Duna felső szakaszán régóta nem tapasztalt áradás indult el. A 

levonuló árhullám a magyarországi szakasz legnagyobb részén rekord vízállásokat 

eredményezett, új „legnagyobb víz” (LNV) értékek születtek Budapestnél 891 cm-

el tetőzött a Duna június 9-én 20 órától 10-én hajnali 3-ig. Ez a vízmagasság 31 

cm-el volt magasabb, mint az eddigi legnagyobb vízállás, amit a 2006-s tavaszi 

árhullám során mértek (2006. április 4.). Egészen Bajáig alakultak ki LNV-t 

meghaladó vízállások, Mohácsnál a mostani vízmagasság azonban csak közelítette 

az 1965-s értéket. Az árhullám tetőzése június 14-én éjszaka hagyta el 

Magyarországot. 

 Szélsőséges környezeti hatások: Elmondható, hogy a szélsőséges időjárási 

körülmények nem okozhatnak technológiai nehézségeket.  

 Repeszhatás: A telephelyen kívül, annak környezetében veszélyes üzem nem 

működik, a repeszhatást nem kell figyelembe venni. 

 Csőtörés: A telephelyen kívül, annak környezetében veszélyes üzem nem 

működik.  

 Szabotázs. A nemzetközi szakirodalmi adatok alapján vesszük figyelembe. 

 Ütközés: Felmerülhet a szállító járművek ütközésből eredő megsérülése. Mivel a 

szétszóródható vegyszerek nyílttéren szóródnak széjjel nem jelentenek veszélyt. A 

megállapítás során figyelembe vettük, hogy az anyagok túlnyomó része 

önmagukban nem veszélyesek. Legfőbb veszélyforrás a mérgező égés vagy 

bomlás termékek, melyek nyílttéren keletkeznek. Az égésekor keletkező a forró 
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füstgázok nagy sebességgel áramolnak felfelé és jelentős turbulenciát okoznak. A 

nagy sebességű felfelé áramlás és a turbulencia miatt egyáltalán nem tartjuk 

szükségesnek az NOx és az SO2 esetleges mérgező hatásainak modellezését. Ilyen 

tűz esetén kizárólag a hőhatással, mint elsődleges veszélyeztető hatással kell 

számolni, amelyet azonban az előzőekben megtettünk. A következtetést a CRP 

18H I rész 4.6.4 Tüzek és csóvaemelkedés c. fejezete és a 4.C.8 melléklete is 

megerősít. A fejezet a tűzből el nem égett mérgező anyagok és égéstermékek 

környezetbe kerülésével foglalkozik. A 2. bekezdés szerint: „Szabadtéri tüzek 

esetében a csóvaemelkedés azonnal végbe megy és halálesetek bekövetkezésével 

nem kell számolnunk.” Összefoglalásként az alábbi megállapításokat tesszük:  

A tűzből el nem égett mérgező anyagok és mérgező égéstermékek kerülhetnek a 

környezetbe. A felhő magas hőmérséklete miatt a felhő felemelkedik. Szabadtéri 

tüzek esetében a csóvaemelkedés azonnal végbemegy és halálesetek 

bekövetkezésével nem kell számolni
18

. A mérgező anyagok talajszinten jellemző 

koncentrációja alacsony, melynek oka a csóvaemelkedés és a levegőben való felhígulás. 

Ezért halálos hatás ebben az esetben nem várható
19

.  

A fentiekből következően a szállító járművek mozgásával kapcsolatos baleseteket 

nem vettük figyelembe. 

 A kezelői hiba: A figyelembe vehető esetek közül a technológiai utasítás be nem 

tartása játszik szerepet. Itt csak a targoncakezelők hibája játszhat szerepet, 

melyeket a forgatókönyvek esetében figyelembe vettünk.  

 Nem megfelelő kezelés: Lásd kezelői hiba. 

 Szolgáltatások kimaradása: A szolgáltatások kimaradása nem vezet veszélyes 

helyzet kialakulásához. 

 

 

  

                                                 
18

 CPR 18E (Purple Book), 4.6.4 fejezet, 4.13 oldal 
19

 CPR 18E (Purple Book), 4.C.8 fejezet, 4.44 oldal 
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7.3.1) FORGATÓKÖNYV-1: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA A RAKTÁRBAN, HF 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktárépület Forgatókönyv száma: 1 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a 22. raktárnál a HF tároló 

UN 3H1/X1, 9/250/05 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa 

párolgása esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A forrás magassága 0 m. 

 A talaj érdesség: 1 m 

 A szélsebesség nagysága: 5 m/s, 2 m/s 

 A szélsebesség mérésének magassága: 10 m. 

 Pasquill osztály: D, F 

 A párolgás vizsgált időtartama: 30 perc 

 

Frekvencia: 2,88 x 10
-5

/év 

 

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a HF kannák megsérülnek. HF 35 kg-s 

műanyag kannákban (UN 3H1/X1, 9/ 250/05 típusú) érkezik és 24 darab kanna van egy 

raklapon maximum. A CPR-15 TNO jelentésben az adott folyadéktartály teljes sérülésének 

gyakoriságaként az 5 x 10
-5

 – 3 x 10
-7

/év érték szerepel. Mivel az összes kanna (24 db) megsérülését 

tételezzük fel ezért alap frekvenciának a 3 x 10
-7

 értéket veszünk. HF szállítás negyedévente érkezik. 

Az évente kezelt kannák száma 24 x 4 = 96 db. A forgatókönyv frekvenciája:  

 

3 x 10
-7

/év x 96 = 2,88 x 10
--5

/év. 
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7.3.2) FORGATÓKÖNYV-2: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, FORMALDEHID 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 2 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet, a formalin tároló UN 

3H1/X, 1,8/250 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása 

esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s, 2 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 0 és 1 m. 

 A tócsa sugara: 5 m. 

 A gőznyomás 9065 Pa 

 A kiáramlott anyag: formaldehid 

 Pasquill: D, F osztály 

 A felszín érdessége: 1 m. 

 

Frekvencia: - 

 

A terjedési modell alapján megállapítható, hogy mind a SLOT, mind a SLOD esetében az 1, 5 

és 10 perces kitettségnek megfelelő formaldehid felhő a telep területén belül marad (maga az 

épület szélessége 28 m). A felhő átmérője kicsi, és csökkenő, amely lehetővé teszi az 

érintettek kilépését a felhő területén kívülre.  

 

A következmény analízis alapján a forgatókönyvet a továbbiakban nem vizsgáljuk.  
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7.3.3) FORGATÓKÖNYV-3: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 3 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

Frekvencia: - 

 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.3.4) FORGATÓKÖNYV-4: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktár Forgatókönyv száma: 4 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége eredeti:0,0099 kg/sec, módosított: 0,0094 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége eredeti: 0,0886 kg/sec, módisított: 0,0329 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége eredeti: 0,0823 kg/sec, módosított: 0,078 kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 28 m, hosszúsága 138 m. 

 A raktár épület területe 1200 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 4800 m
3
. 

 A légcsere nagysága: négyszeres óránként. 

 

Frekvencia: 8,8 x 10
-4

/év 

 

A Variachem Kft. nem rendelkezik a telephelyre vonatkozó saját frekvencia értékekkel. Az 

általunk alkalmazott nemzetközi adatok adaptálhatóságának igazolására elvégeztünk egy 

állapot felmérést.  
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Valószínűségi tényezők- Tűz megelőzési szempontok Igen Nem 

 

Gyújtogatás 

 

1. Kerítés, munkaidőn kívül megvilágítva és zárt kapukkal? 0 1 

2. Riasztó  rendszer, mely folyamatosan felügyelnek? 0 1 

3. Biztonsági őr folyamatosan jelen van és járőrözik? 0 1 

4. Beléptető rendszer van? 0 1 

5. Véletlenszerű leltár és biztonsági ellenőrzés? 0 1 

 

Nyílt láng   

 

6. Van-e vákuum csomagoló berendezés? 1 0 

7. Van-e vákuum csomagoló berendezésnek biztonsági kioldója? 0 1 

8. A hegesztési munkák engedélyezése és eljárása megfelelő? 0 1 

9. A dohányzás szabályozása megfelelő? 0 1 

10. A melegítők és forró felületek ki vannak-e jelölve és elkülönítve a tároló tértől? 0 1 

 

Elektromos berendezések   

 

11. Van-e hivatalos karbantartási program? 0 1 

12. A program tartalmaz hősugárzás és vizuális ellenőrzést? 0 1 

13. Szakképzett személy végzi a karbantartást és az elektromos rendszer módosítását? 0 1 

14. A lámpák szerelvényei megfelelőek-e, nem esnek-e forró daraboka tároló térre? 0 1 

15. A világítás karbantartása és ellenőrzése rendszeres-e? 0 1 

 

Expozíció   

 

16. A tárolótér el van-e különítve a gyártási vagy más tevékenységtől leválasztással vagy tűzfallal? 0 1 

17. Van-e a szomszédságban nagyon veszélyes üzem? (ha igen menj a 20-s pontra) 3 0 

18. 
Van-e kevésbé veszélyes üzem a szomszédságban megfelelő elválasztással, mely megelőzi tűz 
átterjedését? (ha igen, menj a 20-s pontra) 

2 0 

19. 
Alacsony külső kitettség: például jól leválasztott épületek, nem sűrű növényzet, alacsony 

gyúlékony hulladéktároló 
1 0 

20. Több féle termék tárolása megfelelő elkülönítés nélkül 1 0 
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Következmények - Tűzvédelem Igen Nem 

   

Összeférhetetlen anyagok   

21. A veszélyes anyagok megfelelő meghatározása és megfelelő elkülönítés 0 1 

Nyílt láng   

A tűz terjedése        

22. Nagy tűzterhelés (olyan termékek, melyek tartalmaznak, vagy be vannak csomagolva jelentős 

mennyiségű műanyagba, gumiba vagy éghető folyadék? (ha igen menj a 25. Pontra) 

3 0 

23.  Közepes tűzterhelés (fa, papír vagy természetes szövet kevés műszállal (ha igen, menj a 25. 

Pontra) 

2 0 

24. Alacsony tűzterhelés (nem éghető anyagok papír, karton vagy facsomagolásban)  1 0 

25. Aeroszolok vagy gyúlékony folyadékok együtt vannak tárolva általános anyagokkal? 1 0 

26. A raktár épület tartalmaz-e túl sok éghető anyagot (éghető szigetelőanyag vagy tető) 1 0 

27. A tárolási terület fel van-e osztva 4000 m2-s területekre hatékony tűzfallal vagy elválasztással 30 
m-s nyílt térrel? 

0 1 

Tűz érzékelés   

28. Folyamatosan ellenőrizve van a tárolótér? 0 1 

29. Tűz és biztonsági őrjárat az üzemben minimum kétóránként jár be?  0 1 

30. Automatikus tűzjelző telepítve vannak-e minden hová és folyamatosan ellenőrzik-e? 0 1 

   

Tűzoltóság   

   

31. A üzemi és/vagy helyi tűzoltó brigád 5 percen belül elérhető és hatékonyan közbeavatkozik 0 1 

32. Tüzivíz ellátás működik - tűzcsap vagy víztároló? 0 1 

   

Automata tűzvédelem   

   

33. Van teljes lefedettséget biztosító esőztető? 0 4 

 ha Igen válaszolni kell a következő kérdésekre:   

 33.1 A rendszer ellenőrzése havonta, karbantartás évente? 0 1 

 33.2 Megfelelően tervezet-e és megfelel a tárolt anyagok típusának? 0 1 

 33.3 A tárolt anyagok és helyek megváltozatását figyelembe vették-e a tervezéskor? 0 1 

   

Füst ellenőrzés   

   

34.  Megfelelő füst ellenőrzési eljárás kidolgozása és kiegészítése olyan jellemzőkkel, mint füst 
elszívó rendszer, hő és füstnyílás, a füstérzékelők által működtetett tűzkapuk. 

0 1 

   

Környezetvédelmi kérdések   

   

35. A tárolt anyagoknak okozhatnak környezetvédelmi problémákat? 1 0 

36.  Gondoskodnak a felhasznált tüzivíz elvezetéséről? 0 1 
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Az adatokat elemezve látható, hogy a tűzmegelőzési szempontok alapján (valószínűség) a 

maximálisan kapható 20 pontból 1 pontot ért el a telephely, ami kedvező érték. A tűzvédelmi 

tényezők (következmény) felmérése után a maximálisan kapható 20 pontból 17 pont 

összegződött a felmérés alapján, ami az üzemet a magas kockázat területére helyezi. A kapott 

eredményeket egy kockázati mátrixba helyeztük el. 
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45. ábra: A raktártüzek okainak osztályozása 

 

A raktár tüzek áttekintése alapján a gyújtogatás az elsődleges ok a tüzek kialakulásában. 

Jelentősen hozzájárul a raktár tüzek kialakulásához a nyílt láng, az elektromos berendezések 

és a külső/természeti okok jelenléte is. A szándékosság továbbra is vezető ok a tüzek 

területén. Az alkalmazottak vagy a külső személyek okozta tűz oka a bosszútól más 

események álcázásáig terjed. Védelmi intézkedés lehet a külső világítás, a rendszeres, de 

változó útvonalú őrjárat, idegen beléptető rendszer telepítése. Mivel a tűzmegelőzés területén 

a Variachem Kft jó minősítést kapott ezért a raktár tüzek kialakulásának során a tűzvédelmi 

problémákkal kapcsolatos tüzekre koncentrálunk. A tűz kialakulásának során feltételezzük, 

hogy a raktárakban raklapok találhatók, éghető anyagok (csomagolás, vegyszerek) jelenlétét 

feltételezzük. A raktárakban tűzérzékelők vannak elhelyezve, amelyek a regionális érzékelő 

központba jeleznek a Variachem raktárbázisán. A nagy tüzekre koncentrálunk, mert a 

következmény analízis során megállapítást nyert, hogy a kis tüzek esetében a káros hatás nem 

hagyja el az üzem területét. Nagy tüzek vagy nagy raklap tüzek esetében a frekvencia értéke 

0,4 x 10
-4

/év. 

A CPR 15 által javasolt frekvencia érték 8,8 x 10
-4

/év. Konzervatív megfontolásból a CPR 15 

frekvencia értékét választottuk.  

 

A raktárban ártalmas, irritáló, tűzveszélyes és környezetre veszélyes anyagot tárolnak.  

 

 A raktár alapterülete 1200 m
2
.  

 A védelmi szint 2-s. A raktárban K1 és K2 besorolású anyagok is vannak műanyag 

csomagolásban.  

 A tűzoltóság kiérkezésének ideje: < 15 perc 

 A légcsere nagyságsága 4.  

 A tűz kialakulásának frekvenciája 8,8 x 10
-4

/év.  
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Protection Level 2: < 15 perc         

Légcsere Felület Égési sebesség Valószínűség Ajtó Frekvencia Forrás erősség  SO2 NO2 HCl   

4 300 1,38  0,55 0,9 4,36E-04 0,18 0,01 0,09 0,08 0,18 

4 800 1,38  0,45 0,9 3,56E-04 0,18 0,01 0,09 0,08 0,18 

∞ 300 7,50  0,55 0,1 4,84E-05 0,98 0,05 0,48 0,45 0,98 

∞ 800 20,00  0,45 0,1 3,96E-05 2,62 0,14 1,28 1,19 2,62 

43. táblázat: Az egyes tűzfelület nagyságok, valószínűsége és a frekvenciák megoszlása a tűzfelület 

nagyságok szerint, FK-4  

Kockázat csökkentő intézkedés szerint a 20600 kg, Na-nitrátot és 2000 kg, Na-nitritet, nem 

szerepeltetve a raktározott anyagok között, a képlet az alábbiak szerint alakul. A frekvencia 

érték ennek megfelelően megváltozik. 

 

Protection Level 2: < 15 perc 
        

Légcsere Felület Égési sebesség Valószínűség Ajtó Frekvencia Forrás erősség  SO2 NO2 HCl   

∞ 300 7,50  0,55 0,1 4,84E-05 0,81 0,06 0,22 0,52 0,81 

∞ 800 20,00  0,45 0,1 3,96E-05 2,15 0,17 0,59 1,40 2,15 

46. ábra: A frekvencia megoszlás a kockázat csökkentési eljárás szerint 

 

Ezek a frekvencia értékek védelmi intézkedést tartalmaznak! Figyelembe vettük a raktár 

épület esetében az ajtók zárhatóságát. Az ajtók zárva tartása korlátozza a légcsere mértékét. 

Bezárt ajtók esetében a légcsere mértéke óránként négyszeres. Ennek a védelmi intézkedésnek 

a figyelembe vételét indokolja, hogy a Variachem Kft. egy műszakban dolgozik. A munkaidőn 

kívüli időszakban a raktár zárva van. Munkaidőben a raktár nyitva van, ha szállítás történik, 

illetve 1-2 óránként kinyitásra kerül szellőztetés miatt. Ezért ezt a védelmi intézkedést 

alkalmazhatónak tartjuk a 22-s raktár esetében.  
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7.3.5) FORGATÓKÖNYV-5: TÓCSATŰZ, SZABADTÉRI SAVTÁROLÓ 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri savtároló Forgatókönyv száma: 5 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a sav- és lúgtárolóban tárolt 

tűzveszélyes anyagokat tároló kannák, IBC-k és hordók sérülése és a tárolt anyagok 

kiáramlása. A kiáramlott anyag meggyulladhat és tócsatűz alakulhat ki. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈11 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 

 

Frekvencia: - 

 

A tároló területén tárolt tűzveszélyes anyagok a következők: 

 

 Izopropil-alkohol. Tűzveszélyes. Színtelen, jellegzetes alkoholos szagú folyadék. 

Gőze a levegőnél nehezebb. Az anyag bomlik hevítésre, toxikus füstöt fejlesztve 

(CO, CO2). 

 Methyl ethyl ketone: Jellegzetes szagú, áttetsző folyadék. Tökéletlen égés esetén 

szénmonoxid kerülhet kibocsátásra. 

 

A hősugárzás szempontjából, fizikai paraméterei alapján az izopropil-alkohol a 

legveszélyesebb. 

 

Anyagnév Forráspont 

(K°) 

Párolgási hő 

(J/kg) 

Fajhő (J/kg/K) Égéshő (J/kg) 

Izopropil-alkohol 356 7,5 x 10
5
 2,6 x 10

3
 3,1 x 10

7
 

Metil-etil-keton 352,816 4,44 x 10
5
 2,2 x 10

3
 3,136 x 10

7
 

44. táblázat: Az éghető veszélyes anyagok tulajdonságai, savtároló 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 199 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a kockázatelemzés 

során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.3.6) FORGATÓKÖNYV-6: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, HIDRAZIN HIDRÁT 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 6 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a hidrazin-hidrát tároló 

műanyag hordók sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő 

kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 1 m. 

 A tócsa sugara: 4,5 m. 

 A gőznyomás 20 mbar 

 A kiáramlott anyag: Hidrazin-hidrát 

 Pasquill: D osztály 

 

 

Frekvencia: - 

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a raklapon mozgatott hidrazin-hidrát hordók 

leesnek és megnyílnak. A tárolt hidrazin-hidrát mennyisége 240 kg, mely elfér egy raklapon. 

A legrosszabb esetet feltételezzük, amikor, hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében 

maximálisan 4,5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek párolgási sebessége 0,0137 kg/s.  

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a hidrazin-hidrát hordók. A hidrazin-hidrát 

200 l-s műanyag hordókban érkezik és 4 darab kanna van egy raklapon maximum. A CPR-15 

TNO jelentésben az adott folyadéktartály teljes sérülésének gyakoriságaként az 5 x 10
-5

 – 3 x 

10
-7

/év érték szerepel. Mivel az összes hordó (4 db) megsérülését tételezzük fel ezért alap 

frekvenciának a 3 x 10
-7

 értéket veszünk. Az évente kezelt hordók száma 86 db. A 

forgatókönyv frekvenciája:  

 

3 x 10
-7

/év x 8 = 2,4 x 10
--6

/év. 

 

Ez konzervatív feltételezés, mert a 240 kg hidrazin szabályozatlan kiszabadulásához mind a 8 

hordónak egyszerre kellene megsérülnie. 

 

A maximális koncentráció értéke 15,7 ppm, ami nem éri el az IDL értéket (50 ppm). SLOT 

esetében két órás kitettség esetében 126 ppm lenne szükség. A fenti értékelés azt jelenti, hogy 
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mérgezés a vizsgált esetben nem jelent veszélyt. A hidrazin veszély megjelenítését rákkeltő 

hatása okozza.  

 

A forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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7.3.7) FORGATÓKÖNYV-7: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 7 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A tároló alapterülete 170 m
2
 

 A tócsa átmérője: ≈ 14 m 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

Frekvencia: - 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.3.8) FORGATÓKÖNYV-8: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 20. SZÁMÚ 

RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. Raktár Forgatókönyv száma: 8 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége 0,0000 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége 0,0015 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége 0,00034kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 17 m, hosszúsága 31 m. 

 A raktár épület területe 170 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 680 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

Frekvencia: 8,8 x 10
-4

/év 

 

A raktár tüzek áttekintése alapján a gyújtogatás az elsődleges ok a tüzek kialakulásában. 

Jelentősen hozzájárul a raktár tüzek kialakulásához a nyílt láng, az elektromos berendezések 

és a külső/természeti okok jelenléte is. A szándékosság továbbra is vezető ok a tüzek 

területén. Az alkalmazottak vagy a külső személyek okozta tűz oka a bosszútól más 

események álcázásáig terjed. Védelmi intézkedés lehet a külső világítás, a rendszeres, de 

változó útvonalú őrjárat, idegen beléptető rendszer telepítése. Mivel a tűzmegelőzés területén 

a Variachem Kft jó minősítést kapott ezért a raktár tüzek kialakulásának során a tűzvédelmi 

problémákkal kapcsolatos tüzekre koncentrálunk. A tűz kialakulásának során feltételezzük, 

hogy a raktárakban raklapok találhatók, éghető anyagok (csomagolás, vegyszerek) jelenlétét 

feltételezzük. A raktárakban tűzérzékelők vannak elhelyezve, amelyek a regionális érzékelő 

központba jeleznek a Variachem raktárbázisán. A nagy tüzekre koncentrálunk, mert a 

következmény analízis során megállapítást nyert, hogy a kis tüzek esetében a káros hatás nem 

hagyja el az üzem területét. Nagy tüzek vagy nagy raklap tüzek esetében a frekvencia értéke 

0,4 x 10
-4

/év. 
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A CPR 15 által javasolt frekvencia érték 8,8 x 10
-4

/év. Konzervatív megfontolásból a CPR 15 

frekvencia értékét választottuk.  

 

A raktárban ártalmas, irritáló, tűzveszélyes és környezetre veszélyes anyagot tárolnak.  

 

 A raktár alapterülete 170 m
2
.  

 A védelmi szint 2-s. A raktárban K1 és K2 besorolású anyagok is vannak műanyag 

csomagolásban.  

 A tűzoltóság kiérkezésének ideje: < 15 perc 

 A légcsere nagyságsága 4.  

 A tűz kialakulásának frekvenciája 8,8 x 10
-4

/év.  

 

Protection Level 2: < 15 perc         

Légcsere Felület Égési sebesség Valószínűség Ajtó Frekvencia Forrás erősség  SO2 NO2 HCl   

∞ 170 4,25  1 1 8,80E-04 0,18 0,00 0,05 0,12 0,18 

45. táblázat: Az egyes tűzfelület nagyságok, valószínűsége és a frekvenciák megoszlása a tűzfelület 

nagyságok szerint, FK-9 
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7.3.9) FORGATÓKÖNYV-9: TÓCSATŰZ, 23 JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ, TANKAUTÓ 

LEFEJTÉS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri tároló Forgatókönyv száma: 9 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet tárolóban végzett 

tankautóból történő lefejtés. Az IBC-kbe történő lefejtés során veszélyes helyzet 

kialakulásával kell számolnunk a tartálykocsi leürülése esetén. A kiáramló tűzveszélyes 

anyag tócsát alkot és lehetséges tócsatűz kialakulása. A forgatókönyv esetében 

vizsgáljuk azt a konzervatív esetet, amikor a tankautó tartály teljes tartalma kiszabadul.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈10 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 A tartálykocsi térfogata: 20 m
3
  

 

 

Frekvencia: - 

 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a kockázatelemzés 

során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.3.10) FORGATÓKÖNYV-10: SZILÁRD MÉRGEZŐ POR KISZABADULÁSA, ARZÉN-

TRIOXID 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2013.02.06. 

Hely: Konténer Forgatókönyv száma: 10 

A forgatókönyv leírása: A csomagolás megsérülése esetén tartalma szétszóródhat. A finom 

porszemcsék felhőt alkothatnak és a szél vagy a légmozgás elszállíthatja. A kiszabadult anyag 

mennyisége függ a csomagolás nagyságától. Az arzén-trioxid esetében vizsgálni kell a 

mérgező porok terjedését. 

 

Adatok: 

 

 Egy fémhordóban található arzén-trioxid mennyisége: 125 kg. 

 A hatóanyag koncentrációja: 100%. 

 A csomagolásból kiszabadult anyag mennyisége: 10%, (12,5 kg). 

 

Frekvencia: - 

 

 

A terjedési modell esetében a legmagasabb koncentráció értéke 3,8 x 10
-5

 kg/m
3
. A 2 g por 

belélegzéséhez ebben az esetben ≈ 53 m
3
 levegőre van szükség. Egy ember lélegzési 

sebessége 50 l/perc. Az 53 m
3
 por tartalmú levegő belélegzésére 1060 percre (17,6 óra) van 

szükség.  

Az arzén-trioxid tároló konténer a 20. és 22. raktár közötti rámpán helyezkedik el. Az 

elhelyezés úgy történik, hogy az egyik raktár tüze esetén sem éri káros hősugárzás a konténert 

(a számítás megtalálható a Variachem Kft-nél. Mivel az arzén-trioxid hordók 

tűzbennállásának a valószínűsége így alacsonnyá vált a forgatókönyv további vizsgálatát nem 

végeztük el.  

 

A fenti értékelés alapján a forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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7.4) KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA  

7.4.1) EGYÉNI KOCKÁZAT 

 

A veszélyes anyagok ellenőrizetlen kiszabadulásának hatása a polgári lakosságra függ az 

érintett emberek számától és a haláleset / sérülés valószínűségétől. 

Az egyéni kockázat függ:  

 

 a sérülés nagyságától, 

  gyulladási valószínűségétől és  

 ha nincs gyújtóforrás, akkor a felhő terjedésétől. 

 

  Frekvencia (l/év) 

FK-1 HF kiáramlás 2,88 x 10
-5

 

FK-4 Raktártűz, mérgező égéstermék, 22. számú raktár 8,8 x 10
-4

  

FK-8 Raktártűz, mérgező égéstermék, 20. számú raktár 8,8 x 10
-4

 

46. táblázat: Frekvenciák összefoglaló táblázata 

 

A kockázatszámítás során az 2.6.A pontban bemutatott meteorológiai mátrixot használtuk a 

következményanalízis számításokkal összhangban. 
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7.4.1.1) FORGATÓKÖNYV-1: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA A RAKTÁRBAN, HF 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22 

Hely: 22. Raktárépület Forgatókönyv száma: 1 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a 22. raktárnál a HF tároló 

UN 3H1/X1, 9/250/05 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa 

párolgása esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A forrás magassága 0 m. 

 A talaj érdesség: 1 m 

 A szélsebesség nagysága: 5 m/s, 2 m/s 

 A szélsebesség mérésének magassága: 10 m. 

 Pasquill osztály: D, F 

 A párolgás vizsgált időtartama: 30 perc 

 

Frekvencia: 2,88 x 10
-5

/év 
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47. ábra: A HF kibocsátás egyéni kockázata 

 

Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 

a kockázat rendre   nagyobb, mint 10E-5, ha   R=      5 m, 

nagyobb, mint 10E-6,  ha   R=    39 m, 

                               nagyobb, mint 10E-7,  ha   R=   146 m, 

                              nagyobb, mint 10E-8,  ha   R=   272 m. 

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 

lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 

esemény/év. 

 

Az egyéni kockázat 10E-6 kockázati görbéje a Variachem Kft. területén belül marad. 
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7.4.1.2) MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA A RAKTÁRBAN, FORMALDEHID 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 2 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet, a formalin tároló UN 

3H1/X, 1,8/250 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása 

esetén mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s, 2 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 0 és 1 m. 

 A tócsa sugara: 5 m. 

 A gőznyomás 9065 Pa 

 A kiáramlott anyag: formaldehid 

 Pasquill: D, F osztály 

 A felszín érdessége: 1 m. 

 

Frekvencia: - 

 

A terjedési modell alapján megállapítható, hogy mind a SLOT, mind a SLOD esetében az 1, 5 

és 10 perces kitettségnek megfelelő formaldehid felhő a telep területén belül marad (maga az 

épület szélessége 28 m). A felhő átmérője kicsi, és csökkenő, amely lehetővé teszi az 

érintettek kilépését a felhő területén kívülre.  

 

A következmény analízis alapján a forgatókönyvet a továbbiakban nem vizsgáljuk.  
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7.4.1.3) FORGATÓKÖNYV-3: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.27. 

Hely: 22. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 3 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

Frekvencia: - 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.4.1.4) FORGATÓKÖNYV-4: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 22. RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktár Forgatókönyv száma: 4 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége eredeti:0,0099 kg/sec, módosított: 0,0094 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége eredeti: 0,0886 kg/sec, módisított: 0,0329 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége eredeti: 0,0823 kg/sec, módosított: 0,078 kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 28 m, hosszúsága 138 m. 

 A raktár épület területe 1200 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 4800 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

Frekvencia: 8,8 x 10
-4

/év 

 

Az alap számítás esetében az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 

a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-6,  ha   R=   200 m  

                           nagyobb, mint 10E-7,  ha   R=   543 m és 

nagyobb, mint 10E-8,  ha   R=   971 m 

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 

lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 

esemény/év. 
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48. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-4 
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7.4.1.5) FORGATÓKÖNYV-5: TÓCSATŰZ, SZABADTÉRI SAVTÁROLÓ 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri savtároló Forgatókönyv száma: 5 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a sav- és lúgtárolóban tárolt 

tűzveszélyes anyagokat tároló kannák, IBC-k és hordók sérülése és a tárolt anyagok 

kiáramlása. A kiáramlott anyag meggyulladhat és tócsatűz alakulhat ki. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈11 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 

 

Frekvencia: - 

 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a kockázatelemzés 

során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.4.1.6) FORGATÓKÖNYV-6: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, HIDRAZIN HIDRÁT 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 6 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a hidrazin-hidrát tároló 

műanyag hordók sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő 

kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 1 m. 

 A tócsa sugara: 4,5 m. 

 A gőznyomás 20 mbar 

 A kiáramlott anyag: Hidrazin-hidrát 

 Pasquill: D osztály 

 

 

Frekvencia: - 

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a raklapon mozgatott hidrazin-hidrát hordók 

leesnek és megnyílnak. A tárolt hidrazin-hidrát mennyisége 240 kg, mely elfér egy raklapon. 

A legrosszabb esetet feltételezzük, amikor, hirtelen (instantaneous) kiáramlás következtében 

maximálisan 4,5 m sugarú tócsa alakul ki, melynek párolgási sebessége 0,0137 kg/s.  

 

A forgatókönyv azt az esetet tételezi fel, amikor a hidrazin-hidrát hordók. A hidrazin-hidrát 

200 l-s műanyag hordókban érkezik és 4 darab kanna van egy raklapon maximum. A CPR-15 

TNO jelentésben az adott folyadéktartály teljes sérülésének gyakoriságaként az 5 x 10
-5

 – 3 x 

10
-7

/év érték szerepel. Mivel az összes hordó (4 db) megsérülését tételezzük fel ezért alap 

frekvenciának a 3 x 10
-7

 értéket veszünk. Az évente kezelt hordók száma 86 db. A 

forgatókönyv frekvenciája:  

 

3 x 10
-7

/év x 8 = 2,4 x 10
--6

/év. 

 

Ez konzervatív feltételezés, mert a 240 kg hidrazin szabályozatlan kiszabadulásához mind a 8 

hordónak egyszerre kellene megsérülnie. 
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A maximális koncentráció értéke 15,7 ppm, ami nem éri el az IDL értéket (50 ppm). SLOT 

esetében két óráshoz kitettség esetében 126 ppm lenne szükség. A fenti értékelés azt jelenti, 

hogy mérgezés a vizsgált esetben nem jelent veszélyt. A hidrazin veszély megjelenítését 

rákkeltő hatása okozza.  

 

A forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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7.4.1.7) FORGATÓKÖNYV-7: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 7 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A tároló alapterülete 170 m
2
 

 A tócsa átmérője: ≈ 14 m 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 

 

Frekvencia: - 

 

Az épület árnyékoló hatását is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a 

telepen belül marad.  

 

A kockázat elemzés során ezt a forgatókönyvet a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.4.1.8) FORGATÓKÖNYV-8: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. Raktár Forgatókönyv száma: 8 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége 0,0000 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége 0,0015 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége 0,00034kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 17 m, hosszúsága 31 m. 

 A raktár épület területe 170 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 680 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

Frekvencia: 8,8 x 10
-4

/év 
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49. ábra: Egyéni kockázati görbék, FK-8 

 

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. meghatározott lakóterületre 

vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 esemény/év. 
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7.4.1.9) FORGATÓKÖNYV-9: TÓCSATŰZ, 23 JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ, TANKAUTÓ LEFEJTÉS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri tároló Forgatókönyv száma: 9 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet tárolóban végzett 

tankautóból történő lefejtés. Az IBC-kbe történő lefejtés során veszélyes helyzet 

kialakulásával kell számolnunk a tartálykocsi leürülése esetén. A kiáramló tűzveszélyes 

anyag tócsát alkot és lehetséges tócsatűz kialakulása. A forgatókönyv esetében 

vizsgáljuk azt a konzervatív esetet, amikor a tankautó tartály teljes tartalma kiszabadul.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈10 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 A tartálykocsi térfogata: 20 m
3
  

 

 

Frekvencia: - 

 

A 8 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a kockázatelemzés 

során a továbbiakban nem vesszük figyelembe.  
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7.4.1.10) FORGATÓKÖNYV-10: SZILÁRD MÉRGEZŐ POR KISZABADULÁSA, ARZÉN-TRIOXID 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2013.02.06. 

Hely: Konténer Forgatókönyv száma: 10 

A forgatókönyv leírása: A csomagolás megsérülése esetén tartalma szétszóródhat. A finom 

porszemcsék felhőt alkothatnak és a szél vagy a légmozgás elszállíthatja. A kiszabadult anyag 

mennyisége függ a csomagolás nagyságától. Az arzén-trioxid esetében vizsgálni kell a 

mérgező porok terjedését. 

 

Adatok: 

 

 Egy fémhordóban található arsén-trioxid mennyisége: 125 kg. 

 A hatóanyag koncentrációja: 100%. 

 A csomagolásból kiszabadult anyag mennyisége: 10%, (12,5 kg). 

 

Frekvencia: - 

 

 

A terjedési modell esetében a legmagasabb koncentráció értéke 3,8 x 10
-5

 kg/m
3
. A 2 g por 

belélegzéséhez ebben az esetben ≈ 53 m
3
 levegőre van szükség. Egy ember lélegzési 

sebessége 50 l/perc. Az 53 m
3
 por tartalmú levegő belélegzésére 1060 percre (17,6 óra) van 

szükség.  

Az arzén-trioxid tároló konténer a 20. és 22. raktár közötti rámpán helyezkedik el. Az 

elhelyezés úgy történik, hogy az egyik raktár tüze esetén sem éri káros hősugárzás a konténert 

(a számítás megtalálható a Variachem Kft-nél. Mivel az arzén-trioxid hordók 

tűzbennállásának a valószínűsége így alacsonnyá vált a forgatókönyv további vizsgálatát nem 

végeztük el.  

 

A fenti értékelés alapján a forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 
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7.4.2) ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZAT 

 

Az összesített egyéni kockázat megállapításakor a következő adatokat vettük figyelembe: 

 

FK Név 
Alap frekvencia 

(1/év) 
Ismétlődés 

Összesített frekvencia 

(1/év) 

1. Mérgező anyag kiáramlás, HF, 

20. sz. raktár 
2,88 x 10

-5
 1 2,88 x 10

-5
 

4. Raktártűz, mérgező 

égéstermék, 22. sz. raktár 
8,8 x 10

-4
 1 8,8 x 10

-4
 

 

A társadalmi kockázatot a 219/2011 (X. 20.) sz. Korm. rendelet alapján meghatároztuk, 

melyet F-N görbe segítségével jelenítettünk meg. Az összesített egyéni kockázat 

megállapításakor a kialakított négyzetrács 100 x 100 m. A számítógépes megjelenítés ettől 

eltérő. A lakossági (populációs) mátrix észak-déli irányban (Y tengely) 28 négyzetrácsot, 

nyugat-kelet irányban (X tengely 35 négyzetrácsot foglal magában. A négyzet rácsok 

számozása nullával kezdődik. A populációs mátrix kiterjedése így 3500 x 2800 m. A vizsgált 

füst terjedését modellező forgatókönyv koordinátája X=10, Y=18 

A vizsgált füst terjedését vizsgáló forgatókönyv koordinátája X=10, Y=18. 

Az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 

  

50. ábra: Egyéni kockázati görbék SAVE II alapszámítás 51. ábra: Kockázati görbék, csökkentő tényezők 

 

Az alap számítás esetében az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, hogy 

 

a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-6,  ha   R=   200 m  

                            nagyobb, mint 10E-7,  ha   R=   543 m és 

 nagyobb, mint 10E-8,  ha   R=   971 m 
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A csökkentő tényezők esetében figyelembe vettük, hogy a jelenlevő népesség egy része 

védettség élvez abban az esetben, ha zárt térben tartózkodik. Feltételezésünk szerint a zárt 

térben tartózkodók aránya 90%-os.  

A csökkentő tényezők esetében az egyéni kockázatok izorisk görbéi alapján megállapítható, 

hogy 

 

a kockázat rendre  nagyobb, mint 10E-8,  ha   R=   243 m  

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. Melléklet 1.5. pontjában meghatározott 

lakóterületre vonatkozó egyéni kockázat elfogadhatósági küszöbértéke 1E-6 

esemény/év. 
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52. ábra: Összesített egyéni kockázat a környezet térképén, alapszámítás 
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53. ábra: Összesített egyéni kockázat a környezet térképén, csökkentő tényezők 
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7.4.3) TÁRSADALMI KOCKÁZAT 

 

A társadalmi kockázatot a 219/2011 (X. 20.) sz. Korm. rendelet alapján meghatároztuk, 

melyet F-N görbe segítségével jelenítettünk meg.  

 

 

54. ábra: Variachem Kft. lakossági mátrix 

 

A társadalmi kockázat kiszámításakor nem csak a veszélyességi övezetben élő lakosságot, 

hanem az ott nagy számban időszakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, 

bevásárló központban, iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe kell venni. 

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.  

 

A társadalmi kockázat során a környező üzemek adatait is figyelembe vettük. 

 

Az F-N görbe X- tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus 

skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített érték 1 legyen. Az F-N görbe Y- 

tengelye az N vagy annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. 

E halmozott gyakoriságot logaritmikus skálán kell megjeleníteni, és a legkisebb megjelenített 

érték 10
-9

 1/év legyen. 

A társadalmi kockázat feltétel nélkül elfogadható, ha F <(10-5x N-2) 1/év, ahol N>=1. 

A társadalmi kockázat feltétellel fogadható el, ha minden  

F <(10-3x N-2) 1/év, és F>(10-5x N-2) 1/év tartomány közé esik, 
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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. 

Nem elfogadható szintű a veszélyeztetettség, ha F>(10-3x N-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. 

 

 

55. ábra: Összetett társadalmi kockázat F-N görbéje, alapeset 

 

Megvizsgáltuk azt az esetet, amikor a feltételezés szerint a lakosság 90 %-az épületen belül 

tartózkodik megnövelve ezzel az elzárkózás lehetőségéből adódó védettséget. Nem 

számszerűsített védelmi intézkedésként kell megemlítenünk a szomszédos cégek értesítését 

veszélyes helyzet kialakulása esetén. A társadalmi kockázati számítást elvégezve az alábbi F-

N görbét kapjuk. 
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56. ábra: Összetett társadalmi kockázat F-N görbéje, csökkentő tényezők 
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7.4.4) A BESOROLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A 219/2011 (X. 20). kormányrendelet 5 számú melléklet 2.1. pontja előírja, hogy az 

üzemeltető a biztonsági jelentésben a veszélyességi övezet minden pontjára meghatározza a 

sérülések egyéni kockázatát. Az így kialakított veszélyességi övezetet belső, középső és külső 

zónára osztja. A belső zónában a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10
-5

 esemény/év 

értéket, a középső zónában a sérülés egyéni kockázata 10
-5

 és 10
-6

 esemény/ év között van, a 

külső zónában a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10
-6

 esemény/ év értéket, de nagyobb, 

mint 3x10
-7

 Egyesült Királyság hatósága, a Health and Safety Executive által alkalmazott 

módszer alapján mutatjuk be a besorolási övezet meghatározását,  

Mérgező anyagok esetében a zónák meghatározása a HSE dokumentumából származtatott 

információk figyelembevételével – kockázat alapján – történik. Ezzel elkerülhető nagy 

területek kiürítése, mivel a mérgező felhők relatív keskenyek elméletileg több kilométer 

hosszúak lehetnek. A zónák külső határai megfelelnek az egyéni kockázat értékeinek 

megfelelő veszélyes dózisok alapján a következők szerint: 

 

Zóna Dózis mennyisége 

Belső 10-
5
 

Középső 10
-6

 

Külső 3 x 10
-7

 

 

A besorolási övezetek megállapításakor az alábbi forgatókönyveket vettük figyelembe 

kiinduló adatként:  

 

1. Forgatókönyv-1: Mérgező anyag kiáramlás, HF. Az esemény bekövetkezésének 

frekvenciája 2,88 x 10
-5

. A legnagyobb egyéni kockázati görbe értéke 1 x 10
-5

. Ebben 

az esetben kijelölhetőek a zónák határai. 

2. Forgatókönyv-2: Mérgező anyag kiáramlása a raktárban, formaldehid. A 

terjedési modell alapján megállapítható, hogy mind a SLOT, mind a SLOD esetében 

az 1, 5 és 10 perces kitettségnek megfelelő formaldehid felhő a telepen belül marad. A 

következmény analízis alapján a forgatókönyvet a továbbiakban nem vizsgáltuk. 

3. Forgatókönyv-3: Raktártűz, hősugárzás. Az épület árnyékoló hatását is figyelembe 

véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a telepen belül marad. A 

következmény analízis alapján a forgatókönyvet a továbbiakban nem vizsgáltuk. 

4. Forgatókönyv-4: Raktártűz, mérgező égéstermék, 22 sz. raktár. Az esemény 

bekövetkezésének frekvenciája 8,8 x 10
-4

/év. Az egyéni kockázat meghatározása során 

a legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága alapesetben 1 x 10
-6 

értékű. Ebben az 

esetben ki lehet kijelölni a besorolási övezeteket.  

5. Forgatókönyv-5: Tócsatűz, szabadtéri savtároló. A 4 kW/m
2
-s hősugárzás értéke a 

telepen belül marad. Ebben az esetben nem lehet kijelölni a besorolási övezeteket 

6. Forgatókönyv-6: Hidrazin-hidrát. A maximális koncentráció értéke 15,7 ppm, ami 

nem éri el az IDL értéket (50 ppm). SLOT esetében két óráshoz kitettség esetében 126 

ppm lenne szükség. A fenti értékelés azt jelenti, hogy mérgezés a vizsgált esetben nem 
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jelent veszélyt. A hidrazin veszély megjelenítését rákkeltő hatása okozza. A 

forgatókönyvvel a továbbiakban nem foglalkozunk. 

7. Forgatókönyv-7: Raktártűz, hősugárzás, 20 sz. raktár: Az épület árnyékoló hatását 

is figyelembe véve látható, hogy a veszélyes hősugárzás értéke a telepen belül marad. 

A következmény analízis alapján a forgatókönyvet a továbbiakban nem vizsgáltuk. 

8. Forgatókönyv-9: Raktártűz, mérgező égéstermék, 20 sz. raktár. Az esemény 

bekövetkezésének frekvenciája 8,8 x 10
-4

/év. Az egyéni kockázat meghatározása során 

a legnagyobb izo-kockázati görbe nagysága 1 x 10
-8 

értéknél alacsonyabb. Ebben az 

esetben nem lehet kijelölni a besorolási övezeteket, mert az egyéni kockázat értéke 

alacsonyabb a külső zóna 3 x 10
-7

 értékű határánál. 

9. Forgatókönyv-9: Tócsatűz, 23 jelű szabadtéri tároló, tankautó lefejtés. A 8 

kW/m
2
-s hősugárzás értéke a telepen belül marad. A forgatókönyvet a 

kockázatelemzés során a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

10. Forgatókönyv-10: Szilárd mérgező por kiszabadulása, arzén-trioxid. A terjedési 

modell esetében a legmagasabb koncentráció értéke 3,8 x 10
-5

 kg/m
3
. A 2 g por 

belélegzéséhez ebben az esetben ≈ 53 m
3
 levegőre van szükség. Egy ember lélegzési 

sebessége 50 l/perc. Az 53 m
3
 por tartalmú levegő belélegzésére 1060 percre (17,6 

óra) van szükség. Ebben az esetben nem lehet kijelölni a besorolási övezeteket, 

 

Forgatókönyv 

Sorszáma 
Leírása 

Azonosított 

veszély 

Belső övezet 

határa (m) 

Középső 

övezett 

határa (m) 

Külső 

övezett 

határa (m) 

FK-1 Mérgező anyag kiáramlás, HF Mérgező felhő 10 ÜB 39 ÜB 114 ÜK 

FK-4 
Mérgező égéstermék, 20. 

számú raktár 

Mérgező felhő 
- - 220 ÜK 440 ÜK 

Összesített - - 220 ÜK 440 ÜK 

ÜB - üzemen belül marad 
ÜK - üzemen kívül terjed 

47. táblázat: Besorolási övezetek, HSE módszer 
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57. ábra: A besorolási övezetek a környezet térképén az HSE módszer alapján 
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7.5) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS 2002.01.01 UTÁN 

BEKÖVETKEZETT ÜZEMZAVAROK, BALESETEK 

 

A Variachem Kft. telephelyén 2002. január 1-ét követően nem történt veszélyes anyagokkal 

kapcsolatosan üzemzavar vagy baleset. 
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8) ESZKÖZ RENDSZER 

 

A Variachem Kft. a súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében a biztonsági 

jelentés mellékleteként elkészítette a „Belső Védelmi Terv”et. A terv az üzem területén 

rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével határozza meg a 

szükséges intézkedési eseménysorokat.  

 

8.1) VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

 

A Kft. területén kialakult vészhelyzet esetén, a vészhelyzeti irányítási szervezet központja a 

Depochem Kft. irodája (lásd 4.M pontot). 

A teljes körű telekommunikációs szolgáltatás (telefon, internet) a többi közművel 

párhuzamosan kiépített hálózaton a Depochem Kft. biztosítja. 

Normál időszaki kommunikáció telefonon, mobil telefonon működtethető. 

Az iroda épületében állnak rendelkezésre a szükséges dokumentumok, vezetékes 

telefon és internet kapcsolat, 

 

• a szükséges kommunikációs rendszer (üzemi és külső összeköttetés) 

• az üzemelrendezés, létesítmények rajzai 

• BVT kinyomtatott változata 

• aktuális készlet lista  

• a védelmi szolgálatok és az értesítendő üzem(ek) telefonszámait tartalmazó lista 

• az anyagok biztonsági adatlapjai. 

• biztonsági adatlapok 

 

A gyülekezési pont a Depochem Kft. ügyvezetői irodája. 
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8.2) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK 

ESZKÖZRENDSZERE 

 

Munkaidőben, munkaidőn kívül a rádiótelefont bekapcsolt állapotban kell tartani és 

gondoskodni kell a folyamatos üzemképességéről. 

 

Rendelkezésre álló eszközök: 

 

 fővonalas telefon, 

 mobiltelefon 

 EDR rádiók (3 darab) 

 tűzjelző rendszer 

 

A helyszíni, illetve a külső riasztás a jelenleg felszerelt és működő telefonközponton keresztül 

történik. Igénybe lehet, illetve ha más lehetőség nincs kötelező igénybe venni a mobil 

telefonhálózatot is. A telefonhálózat lefedi az egész telephely területét. 

Az EDR (3 db) rendszer a porta – raktár között, a raktári dolgozók között illetve, a porta – 

raktár - katasztrófavédelem között létesít kapcsolatot riasztások esetén. 
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8.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK 

ESZKÖZRENDSZERE 

 

 

Munkaidőben, munkaidőn kívül a rádiótelefont bekapcsolt állapotban kell tartani és 

gondoskodni kell a folyamatos üzemképességéről. 

 

Rendelkezésre álló eszközök: 

 

 fővonalas telefon, 

 mobiltelefon 

 EDR rádiók (3 darab) 

 tűzjelző rendszer 

 

 

A helyszíni, illetve a külső riasztás a jelenleg felszerelt és működő telefonközponton keresztül 

történik. Igénybe lehet, illetve ha más lehetőség nincs kötelező igénybe venni a mobil 

telefonhálózatot is. A telefonhálózat lefedi az egész telephely területét. 

Az EDR (3 db) rendszer a porta – raktár között, a raktári dolgozók között illetve, a porta – 

raktár - katasztrófavédelem között létesít kapcsolatot riasztások esetén. 
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8.4) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI 

 

A vészhelyzeti híradás normál időszaki kommunikációja telefonon, mobil telefonon, EDR (3 

db) rendszeren illetve a portaszolgálat által indított szirénajelzéssel működtethető.  

A telefonos összeköttetésen kívül tűzjelző rendszer üzemel.  

A vészhelyzet észlelése az alábbi módon lehetséges: 

 

1. A raktárhelyiség területén telepített érzékelő rendszer által. Tűzjelzés esetén a 

portaszolgálat intézkedik. 

2. Munkavállaló által 

 

Aki balesetet észlel az köteles riasztani a környezetében tartózkodókat, majd személyesen 

vagy telefonon jelezni a balesetet a helyszíne szerint illetékes vezetőnek. A további riasztás, 

értesítés teljesítése, megszervezése az illetékes vezető (ügyvezető), illetve az értesített 

munkahelyi vezető feladata. 

A balesetről értesülő ügyvezető gyors informálódás után - az alábbiak figyelembevételével - 

dönt arról, hogy a káreseményről értesíti-e a Külső elsődleges beavatkozó szerveket. Ha 

biztosra vehető, hogy a kárelhárítást a rendelkezésre álló eszközökkel és személyi 

állománnyal különösebb veszély és az üzem leállítása nélkül végre lehet hajtani és a 

bekövetkezett kár jelentéktelennek minősíthető, akkor nem szükséges a Külső elsőleges 

beavatkozó szervezetek értesítése, de azonnal intézkedni kell a munkavállalók riasztásáról.  

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletének telefonszáma +36 

(1) 459 2454, 112. 

 

A riasztáskor a jelentésnek tartalmaznia kell: 

 

 a riasztást adó tartózkodási helyét, 

 a súlyos baleset pontos helyét, 

 a súlyos baleset bekövetkeztének pontos idejét, 

 súlyos baleset következtében előállott körülményeket, az esemény jellegét (tűz, 

környezeti veszélyeztetés), a sérülések, rombolások mértékét, 

 veszélyeztetett személyek számát, 

 veszélyeztetett létesítményeket, 

 milyen anyagok kerültek a légtérbe, 

 megtett intézkedéseket, a várható következményeket, 

 javasolt intézkedéseket. 
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8.5) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER 

 

A Variachem Kft. tűzjelző alközpontja a 22-es raktár 1-es ajtójánál, a raktárvezető Irodájában 

van elhelyezve. Ide futnak be a 22-es raktárban és a 20-as raktárban felszerelt érzékelők 

jelzései. Az alközpont továbbítja a jelet a Depochem Kft. központjába. A központ a porta. Tűz 

esetén az alközpont jelei a Depochem Kft. központi rendszerébe fut be.  

 

A telep területén kihelyezett 6 elektromos szirénát, amely hangjelzésévei az egész területet 

megbízhatóan beteríti a főbejárat melletti portán (jelzése 01) elhelyezett riasztóközpontból, 

központilag egyidejűleg lehet vezérelni. A festékraktár (jelzése 27) és az emeletes raktárépület 

(jelzése 25) tűzjelző rendszerrel van ellátva, amely tűz esetén azonnal riasztja a 

portaszolgálatot. A riasztóközpont, melyet az állandó (folyamatos) szolgálatot teljesítő porta - 

és biztonsági - szolgálat működtet, telepítése, felszereltsége, vezetékes hírhálózata révén 

alkalmas: 

 

 a telep területén vagy közvetlenül előtte (Kén utca) kialakuló tűz, robbanás, vegyi 

veszély észlelésére és az azonnali riasztás végrehajtására, jelentésére, 

 a telep területén kialakult - és általa nem észlelt - veszélyhelyzetekről szóló jelentések 

vételére, továbbítására a telep döntésre, a riasztás elrendelésére jogosult vezetőihez, 

azok döntéseinek továbbítására, 

 a IX. kerület lakótelepein elhelyezett szirénák hangjelzéseinek vételére és 

továbbítására, 

 a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóság riasztására, tájékoztatására, 

 külső veszélyhelyzetekről érkező tájékoztatások közvetlen vételére és továbbítására a 

döntésre jogosult igazgatóhoz, megbízott személyhez, 

 a tűzoltóság, katasztrófavédelem, rendőrség, mentők értesítésére és folyamatos, 

tájékoztatására, 

 a szomszédok értesítésére, tájékoztatására. 

 

A raktártelepnek nincs saját tűzoltósága. A tűzoltási feladatokat, a "tűzvédelmi utasításnak" 

megfelelően a IX. kerületi önkormányzati tűzoltóság végzi. 
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8.6) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ 

INFORMATIKAI RENDSZEREK 

 

Internet: helyi időjárás. 

 

Nyilvántartási rendszer biztosítja a raktárakban elhelyezett áruk naprakész nyilvántartását (áru 

bevételezés, árukezelés, árukiadás, árukészlet). A Katasztrófavédelem részére raktáranként 

naprakész készletkimutatást biztosít. A biztonsági adatlapok elektronikusan állnak 

rendelkezésre. 

 

 

8.7) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT 

VÉGZŐ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI 

 

 

A védekezéshez és kárelhárításhoz különböző eszközök szükségesek. A jelző és riasztó 

berendezések az esemény kialakulását észlelik és továbbítják az információt a fogadóhoz. A 

következő védekezési szinten találhatók az oltó berendezések, amelyek képesek az 

eszkalálódó tűz megakadályozására. Amennyiben emberi beavatkozásra is szükség van a 

mentés során, akkor alkalmazásba kell helyezni az egyéni védőeszközöket és a 

kárelhárításhoz szükséges anyagokat. 

 

A védekezésbe bevonható belső erőket, felelősségeit és feladatait, illetve a riasztási és 

jelentési kötelezettségeket események szerinti bontásban a Belső védelmi terv tartalmazza. 
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8.8) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK 

 

Felitató homokok, ami egyúttal tűzoltó homok is: J (20-as) raktárban, az első hajóban. L (22) 

épület 4 raktár ajtónál, a raktár hátsó bal sarkában, ugyanitt a 3. raktár ajtónál a raktár közepén 

található. Ugyan ezeken a helyeken kármentő edényzetet (1-1db 200 literes ADR minősítésű 

hordó) helyezünk el, amelyek a kiömlött, kiszóródott anyagok összegyűjtésére szolgálnak. Az 

1 m³ CaCO3 felitató anyagot a HF tároló hely közvetlen közelében készletezzük. a 3 22 

raktárban. 

A csatorna szemek letakarására 3 db sav-lúgálló takaró, nehezékkel a 22. épület 3-as ajtónál 

elhelyezve. 

Szivattyú a 3-as raktárban van tárolva. 

 

EDR rendszer 

 

 EDR eszközök száma: 3 db. 

 EDR eszközök telepítési helyei. Variachem Kft. 3-as / 7-es raktár, Depochem – porta. 

 EDR eszközök használatát végző személyek (beosztások) szervezet szintű ismertetése: 

Raktárvezető (Variachem Kft.), Biztonsági szolgálat (Depochem Kft.). 

 A rádióforgalmazás szabályaira (szabályzat készítése), 18/2019. (XII. 13.) BVOP 

utasítás alapján: 

2. A rádióforgalmazás szabályaira a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes 

hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 19. §-ában 

meghatározottak az irányadók. 

3. A bv. szerv hívónév, hívószám táblázatát – a Rendészeti VPN Hívónév könyvnek 

megfelelően – az 1. melléklet1tartalmazza, ettől eltérni tilos. 

4. Az összeköttetés felvétele úgynevezett rövid csoporthívással történik, amelynek 

folyamata a következő: 

a) Hívás: A hívott hívóneve kétszer ismételve: „Vételre jelentkezz!” 

felszólítással a hívó hívónevének közlésével; 

b) Válasz: A hívott hívónevével azonosítja magát: „Vételen!”; 

c) Befejezés: A közlemény végét a hívó: „Vége!” szóval fejezi be, a hívott: 

„Nyugta!” szóval azt tudomásul veszi. 

5. Az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR) készülékeken az 

alapértelmezett forgalmazási mód a csoporthívás, egyéni hívást kezdeményezni csak 

különösen indokolt esetben, elsődlegesen a fogva tartás biztonságát veszélyeztető 

esemény észlelésekor, szolgálati érdekből lehet. Egyéni hívásnál a szűkös 

csatornakapacitás miatt törekedni kell arra, hogy a beszélgetés a lehető legrövidebb 

ideig tartson. 

6. A VPN gazdaszervezet által jóváhagyott, az EDR alkalmazásáról szóló hatályos 

anyagot (Különös VPN Használati Szabályzat) a BVOP Informatikai Főosztálya (a 

továbbiakban: Informatikai Főosztály) a Tudástár/Informatika/EDR intranet oldalon 

publikálja. 

 

 Az oktatások / ismétlő képzések rendszerére: Új kolléga érkezése esetén – képzés. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217093.376214#foot1
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 Karbantartás: A heti rendszerességgel végrehajtott rádió próbákkal egyidejűleg 

történik. 

 A rádió próbák rendjére és a gyakorlatokra vonatkozóan: Minden hétfő reggel 

bejelentkezés az illetékes hatóság felé  

 

A veszélyelhárító szervezetek rendelkezésére álló eszközöket és anyagokat – az általános 

személyi védelmen túl – az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Megnevezés Mennyiség (db) Raktározás helye Hely 

Arcvédő 3 22. raktár 3-as ajtó 

Védőszemüveg 1 22. raktár 3-as ajtó 

Gázálarc + szűrőbetét 2+2 22. raktár 3-as ajtó 

Saválló gumikesztyű 3 22. raktár 3-as ajtó 

Gumicsizma 2 pár 22. raktár 3-as ajtó 

Védőkesztyű Folyamatosan új vétele 22. raktár 3-as ajtó 

Gumikötény 2 22. raktár 3-as ajtó 

Szemöblítő palack 1 22. raktár 3-as ajtó 

Arcvédő 2 22. raktár 7-es ajtó 

Gázálarc + szűrőbetét 2+2 22. raktár 7-es ajtó 

Védőkesztyű Folyamatosan új vétele 22. raktár 7-es ajtó 

48. táblázat: Egyéni védőeszközök 

 

A rendszeresített szaktechnikai eszközök 

 

Kézi tűzoltó készülékek: A kézi tűzoltó készülékek az épületek meghatározott helyein 

vannak elhelyezve.  

 

A tűzoltó tartalék vízkészlet 2 db 100 m
3
-es víztározóban van. Jelzése: 61. A telep területén 

körkörösen kiépített 80 mm-es csőátmérőjű tűzi víz hálózat van, mely 15 altalaji tűzcsapon és 

1 földalatti tűzcsapon érhető el. Ezen kívül a főbejárati portánál - jele: 0l - van még egy 25 

mm-es óra, amely csak a portát és a garázst látja el vízzel. A maximális vízfogyasztás eddig 

1500 m
3
/hónap volt. 

 

Targoncák 

 

1 db Komatshu FG 15HT 17 

3 db Still RX 70 16 

 

Az esemény jellegétől függően az alábbi segítségnyújtók/hatóságok közreműködése 

igényelhető: 
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

1081. Budapest, Dologház u. 1,  

Tel: (1) 459 2454, 112 

Mentők riasztása: a 112, 104 hívószámon 

Rendőrség riasztása: a 107, (112) hívószámon 

 

Az esetleg bekövetkező súlyos balesetek során igénybe vehető eszközök: 

- Külső szervezetek műszaki mentés esetén: 

 Tűzoltóság eszközei, felszerelései, 

 Katasztrófavédelmi egységek eszközei, felszerelései, 

Katasztrófavédelmi Mobil Labor. 

 

- Külső szervezetek tömeges sérülés esetén: 

 Országos Mentőszolgálat rohamkocsijai, helikoptere. 
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9) A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 
 

A Variachem Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos 

balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont 

személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük 

betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú 

felkészülésüket. 

Biztonságos működés általános elvei: 

 

 Jogszabályi előírásoknak való megfelelés. 

 Munkafolyamatok kialakításánál a biztonsági szempontok prioritása. 

 Dolgozók alkalmasságának vizsgálata, rendszeres oktatás-képzés. 

 Biztonságot fokozó tárgyi eszközök, védőeszközök biztosítása. 

 Felelősségi körök meghatározása (TVSZ, munkaköri leírások, stb.). 

 

A biztonsági irányítási rendszer az alábbiakra terjed ki; 

 

- a dolgozók biztonságára, 

- a tárolási technológiák biztonságára, 

-  a természetes környezet biztonságára, 

- a lakosság védelmére. 

 

A biztonsági irányítási rendszer három rendszerből áll: 

 

 a munkavédelmi, 

 a tűzvédelmi és, 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszeréből. 

 

Működésének teljes leírása a Munkavédelmi Szabályzatban, a Tűzvédelmi Szabályzatban, 

illetve a Biztonsági Jelentésben és a mellékletében a Belső Védelmi Tervben található.  

 TVSZ és a BJ (BVT) rögzíti a tűz-, és mérgező anyagkiáramlások megelőzésével, 

illetve a védekezéssel, a kockázatelemzéssel, a kockázatok csökkentésével, a 

bekövetkezett káros események hatásainak minimalizálásával kapcsolatos 

tevékenységek társasági szabályait;  

 az MVSZ a balesetek, megbetegedések, a kvázi balesetek elkerülésével, munkahelyi 

kockázatelemzéssel és a kivizsgálásokkal kapcsolatos tevékenységek társasági 

szabályait tartalmazza; 
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9.1) A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A biztonsági irányítási rendszer elsődleges célja az üzemeltetés biztonságának kialakítása, 

fenntartása és a biztonsági teljesítmény folyamatos fejlesztése. 

 

A mentési törzs összetétele: 

 

 ügyvezető vagy főraktár vezető, Variachem Kft. 

 a Depochem Kft raktárbázis igazgatója, 

 a Depochem Kft raktárbázis műszaki vezetője 

 

A raktárbázis üzemeltetője Depochem Kft. Állományából a következő személyek vonhatók be 

a védekezési feladatok ellátására. 

 

Mentésvezető (raktártelep igazgatója) 1 fő 

Műszaki vezető 1 fő 

Vegyvédelmi felelős (az első számú felelős, egyben a műszaki vezető helyettese  1 fő 

Egészségügyi (elsősegélynyújtó) felelős 1 fő 

Kitelepítési felelős 1 fő 

Műszaki (közmű szakember) felelős 1 fő 

Összesen 6 fő 

 

A munkahelyi szervezet munkáját támogatja, a feladatok végrehajtásában közreműködik a 

raktártelep tűzvédelmi felelőse, valamint a veszélyhelyzeti riasztást követően a portaszolgálat. 

 

Mentésvezető feladata: 

 

Az irodájában (Depochem irodája) kialakított irányító központban irányítja az egész 

raktárbázis gazdasági és védelmi tevékenységét.  

 

Műszaki vezető: 

 

Az irányító központban, illetve a helyszínen irányítja a védelmi szervezet készenlétbe 

helyezését, szakfeladatai meg szervezését, végrehajtását, a dolgozók védelmét.  
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Vegyvédelmi felelősök: 

 

A raktártelep területén, vagy a közvetlen körzetében kialakult mérgező vegyi esemény, 

katasztrófa, illetve másodlagos (felhő) szennyezés veszélye, bekövetkezte esetén: 

 

 a kárterület, a szennyezés vegyi felderítése, mértékének, határainak megállapítása,  

 a fürdető-mentesítő hely (Depochem irodája) előkészítése, működtetése, mentesítés 

végrehajtása, 

 a telep kiürítésének irányításában való közreműködés, a kiürített területek utólagos 

ellenőrzése. Betegek, vegyi sérültek (esetleges visszamaradók) felkutatása, 

kiszállításának megszervezése, 

 a beérkező tűzoltó, szakalakulatok munkájának segítése. 

 

Tűz esetén a műszaki vezető utasításainak megfelelően közreműködnek a mentő, 

kárfelszámoló munkákban. 

 

Egészségügyi felelősök: 

 

 a sebesültek, betegek felkutatása a kárterületen, 

 elsősegélyben részesítés a helyszínen (vegyi szennyezés esetén, mentesítés után a 

sérült gyűjtőhelyen), 

 a telep dolgozóinak bevonásával a sérülteknek, betegeknek a gyűjtőhelyre szállítása, 

ellátása, 

 a sérült (beteg) gyűjtőhely működtetése, ápolás, 

 a sérültek (betegek) átadása a mentőknek és tájékoztatás a sérülésükről, helyzetükről. 

 

Kitelepítési felelősök: 

 

 a raktártelep területén dolgozók riasztás utáni azonnali tájékoztatása a kiürítés 

elrendeléséről és irányairól, útvonalairól, a gyülekezési helyekről, 

 a kiürítés irányítása, 

 a gyülekezési helyeken a létszám ellenőrzése (esetleges hiányzók megállapítása), a 

rend fenntartása, a dolgozók tájékoztatása, 

 elzárkózás esetén közreműködés a rend fenntartásában és a műszaki vezető 

utasításainak megfelelően a mentő, kárfelszámoló, mentesítő munkákban. 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 245 

A műszaki (közmű) felelősök: 

 

 a mentésvezető (igazgató), műszaki vezető intézkedésére a közművek kikapcsolása, 

szakaszolása, 

 a közművek sérülésének, kárainak felderítése, 

 a beérkező tűzoltó, katasztrófavédelmi alakulatok tájékoztatása, segítése, 

 a sürgős közműjavítási munkák végrehajtása. 

 

 

 

 

 

A Variachem Kft biztonsági politikáját, a BIR-l kapcsolatos célkitűzéseit az 1.1) pontban 

ismertettük. A hozzá kapcsolódó feladatokat az 1.1.A) pont mutatja be. 

A Variachem Kft. ügyvezető igazgatója szervezi, felügyeli és ellenőrzi a munkavállalók 

munkavédelmi, a tűzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezés ének megelőzését - 

elhárítását és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és 

vizsgáztatást. Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és 

értékelések elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok 

dokumentálása, a szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek 

vizsgálata, visszaellenőrzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintő belső dokumentumok 

jóváhagyás el mi ellenőrzése, és/vagy jóváhagyása. 

A Társaság munkavállalóinak feladatait, jogait, hatásköreit és felelősségeit a munkaköri 

leírások tartalmazzák.  

A súlyos kémiai balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a Variachem Kft. vezetése 

tisztában van a működő raktározási technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, 

környezeti-, egészségi- és biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a 

munkatársak, a környező települések lakossága és a környezet iránti felelősséget a Társaság 

vezetése az alábbi alapelvek szerint kívánja működését irányítani: 
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 műszaki és gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes 
anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági 
kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, 

 a súlyos kémiai balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre 
törekszenek, 

 a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, kapcsán 
a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan betartását alapkövetelménynek 
tekintik, 

 munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel 
kapcsolatos veszélyeket, felkészítik őket az esetleges balesetek során rájuk háruló 
teendőkre, 

 a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki 
védelem eszközeit és munkatársaik egyéni védőeszközeit folyamatosan 
hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellenőrző 
mechanizmusokat működtetnek. 

 

A Variachem Kft. munkautasítások és szabályzatok formájában szabályozta mindazon 

folyamatait illetve tevékenységeit, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezen szabályozások rögzítik az egyes 

feladatok és műveletek végrehajtásának módját, felelőseit és a betartandó működési 

kritériumokat a balesetek, illetve vészhelyzetek megelőzése érdekében. 
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9.2) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK 

AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

A Variachem Kft. a 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 1.6. pontjának 

megfelelően részletesen elemzi a reálisan feltételezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek előfordulásának valószínűségét, okait és körülményeit. 

A védekezésben közreműködők joga, hogy megismerjék a környezetükben lévő 

veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó magatartási 

szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben 

közreműködjenek így: 

 

(a) a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában. 

(b) a mentési és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. 

(c) a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában. 

(d) az elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtásában. 

(e) a helyreállítási feladatok végrehajtásában. 

 

A Variachem Kft. a működéséből eredő veszélyek azonosítását, a következmények hatását és 

kiértékelését a biztonsági jelentés 5. és 6. pontjában végezte el. 

 

 A legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatásának elveit a 6. fejezet tartalmazza 

 A súlyos baleseti lehetőségek azonosítása a 7 fejezetben található. 

 A 7.2 pontban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek 

következményeit és a hatásterületeit mutatjuk be. Szintén itt ismertetjük a külső és 

belső dominóhatás lehetőségeit. 

 A figyelembe vehető súlyos ipari balesetek bekövetkezésének frekvenciáit a 7.3 

pontban jelenítettük meg.  

 A következmény analízis és a frekvencia elemzés alapján megállapított egyéni 

kockázati görbéket, az összetett egyéni kockázati görbéket és a társadalmi kockázatot 

biztonsági jelentés 7.4 pontja tartalmazza. Szintén a 7.4 fejezetben teszünk javaslatot a 

veszélyességi övezetekre. 

 A veszélyeztetés minősítésének megállapításakor figyelembe vettük a 219/2011 

(X.20) Kormány rendelet 7. mellékletében szereplő szempontokat. 

 

 

A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a Tűzvédelmi 

Szabályzatában és Belső Védelmi Tervében. 

 

Veszélyhelyzeti esemény eredete: 

 

1. veszélyes (ipari) létesítmény technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási 

előírásainak megsértése (téves cselekedet, tévedés és az emberi tévedést nem javítják 

ki). 
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2. a műszaki hiba és az emberi tévedés együtt jelentkezik a kijavítás lehetősége nélkül. 

3.  veszélyes anyagok szállítása, tárolása során kiszabaduló veszélyes anyagok által 

kiváltott veszélyes hatás, keletkező tűz, az életet, egészséget tömeges mértékben és 

súlyosan veszélyezteti (meghibásodás, gondatlanság, helytelen beavatkozás). 

4. veszélyes anyag(ok) kiszabadulása során a környezet közvetlen és súlyos szennyezése 

(műszaki hiba, gondatlanság, téves cselekedet). 

5. veszélyt okozó cselekedet (rendkívüli esemény). 

6. súlyos természeti csapás (hurrikán, tornádó, földrengés, árvíz, tűzvész). 

 

A veszélyhelyzet elemzése 

 

(a) a normális üzemeltetési körülményektől, paraméterektől való minden lehetséges eltérés 

felderítése. 

(b) az eltérés okának feltárása. 

(c) az okok lehetséges következményeinek a megállapítása. 

(d) a veszélyes következményeket kiküszöbölő intézkedések meghatározása. 

(e) veszélyes anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzák, intézkednek a 

biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetőség ellenőrzéséről, gondoskodnak az anyagok 

biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, 

valamint ezek hozzáférhetőségéről. 

 

A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a belső védelmi 

tervben. 
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9.3) AZ ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSE 

 

Az elvégzett veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltető 

kialakítja, felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti a biztonsági irányítási rendszer normáit: 

kidolgozza, kiegészíti és alkalmazza a biztonságos üzemre vonatkozó technológiai leírásokat, 

utasításokat és más szabályzókat, figyelembe véve a vonatkozó legjobb gyakorlatokkal 

kapcsolatban rendelkezésre álló információkat. A normák kialakításába - az őket érintő 

területeken és mértékben - a végrehajtó személyzetet is bevonja. Részükre a megfelelő 

feltételeket és felkészítést biztosítja.  

A veszélyes létesítmények és berendezések megfelelő időközönként történő karbantartása 

kulcsfontosságú a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében. 

A biztonsági irányítási rendszer biztosítja, hogy ezek a technológiai elemek folyamatosan 

teljesítsék a biztonsági követelményeket, amíg használatban vannak. A karbantartási program 

kiterjed a műszerezettségre is. 
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9.4) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 

 

A Variachem Kft. vezetése minden olyan változtatás esetében, amely hatással lehet a 

biztonsági jelentésben meghatározott elemekre hatásterület, frekvencia kockázat, védelmi 

rendszerek, stb.) bejelenti a katasztrófavédelemnek még a megvalósítás előtt. A bejelentésben 

be kell mutatni a változtatás meghatározását és várható hatását a raktár aktuális kockázatára.  

Emellett a meglevő szabályzatokat minden év első felében felül kell vizsgálni, szükség szerint 

korszerűsíteni, kiegészíteni, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelően 

módosítani kell. A Variachem Kft. szabályozottan biztosítja a szervezet számára a 

jogszabályok, a műszaki előírások változásainak nyomon követését. 

 

Változtatások az alábbi okok miatt válhatnak szükségessé: 

 

 külső/belső auditokon feltárt nem megfelelőségekből, 

 vezetőségi átvizsgálás részeként, 

 külső szabályozok változásából adódóan (szabvány, normatív dokumentum, 

jogszabály stb.), 

 környezetünk változása miatt, 

 érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak a változásából, 

 az azonosított kockázatok és lehetőségek átvizsgálása során nyert információkból, 

 szervezeti változások következtében,  

 tevékenységi terület módosulása, bővülése miatt. 

 

A Variachem Kft. figyelembe veszi mindazon előírásokat, feladatokat, követelményeket, 

melyeket a 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet tartalmaz, mint  

 

 a súlyos baleset kockázatát növelő vagy a védelmi rendszert érintő változásokat 

 az üzemzavarok értékeléséből levont tanulságokat, 

 az üzemi fejlesztésekből eredő változásokat, 

 a BVT gyakorlatokból levont tanulságokat, 

 a jogszabályi változásokat. 

 

Személyi változások 

 

A biztonságos működéshez szükséges, védelmi feladatkörrel megbízott személyek, 

alvállalkozók, vagy felelősségek változása esetén annak dokumentálása elengedhetetlen.  

Szükség esetén: 

 módosítani kell a Szabályzatok és mellékleteik vonatkozó részeit, 

 értesíteni kell a hatóságot, alvállalkozókat, ügyfeleket stb., 
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Műszaki változások/védelmi berendezések 

 

Az üzem infrastruktúrája és gyártási technológiája a rendeltetésnek megfelelően az illetékes 

hatóságok engedélyével lett kialakítva. A kialakított műszaki megvalósításoktól eltérni csak 

alaposan megindokolt esetben lehet úgy, hogy adott változtatás nem csökkentheti adott 

berendezés védelmi funkcióját. A védelmi berendezések módosítását az ügyvezető 

kezdeményezheti, amely során külső szak- és tanácsadó cégeket vonhat be. A változást 

engedélyeztetni kell, amely során a biztonsági dokumentációk soron kívüli felülvizsgálata 

szükséges.  

 

Új anyag betárolása 

 

Felülvizsgálati eljárást kell kezdeményezni a jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének 

jelentős növekedése vagy csökkenése; a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai 

tulajdonságának, vagy felhasználási folyamatának jelentős változása esetén. 

A felülvizsgálati eljárás lezáródásáig az anyag nem tárolható be! 

 

 

  



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 252 

9.5) ÜZEMELTETÉSI NORMÁK, TELJESÍTMÉNYMUTATÓK 

 

A Variachem Kft. tevékenysége igényli a jól képzett, hozzáértő szakemberek alkalmazását. A 

társaság a megfelelő munkavállalók alkalmazására nagy gondot fordít. 

A Variachem Kft. fő tevékenysége vegyipari termékek kereskedelme, disztribúciója. 

A veszélyes anyagraktár telephelyen a veszélyes anyagok tárolása zárt csomagolásban 

történik, be- és kiszállításuk, tárolásuk zárt, megbontatlan gyártói csomagolásban történik. 

A tartálykocsiban beérkező anyagok lefejtése az erre kialakított lefejtő helyen történik. A 

lefejtést, kiszerelést munkautasításoknak megfelelően végzik.  

A vegyszerszer raktár egyetlen technológiai elemei a targoncák, melyekkel a beérkező 

anyagok lerakodását, a raktárban történő elhelyezésüket, a raktárban történő rendszerezésüket, 

illetve kiszállításkor felrakodását végzik.  

A tárolást a raktározási utasítás kezeli.  

A targonca rendszeres karbantartását (500 munkaóránként) külső szakcég végzi, a szerkezeti 

vizsgálatot (6 havonta), fővizsgálatot (12 havonta) és a Biztonságtechnikai vizsgálatot (5 

évente) ezekre a munkákra szakosított szerviz-cég (Komariko Kft) végzi és dokumentálja. 

A targonca rendszeres karbantartását (500 munkaóránként) külső szakcég végzi, a szerkezeti 

vizsgálatot (6 havonta), fővizsgálatot (12 havonta) és a Biztonságtechnikai vizsgálatot (5 

évente) ezekre a munkákra szakosított szerviz-cég (Komariko Kft) végzi és dokumentálja. 

A normarendszer figyelembe veszi a technológiákat, a berendezések karbantartását és a 

technológiai veszélyhelyzetek jelzését és kezelését is, külön figyelmet fordít az alvállalkozói 

rendszerben végzett tevékenységekre. 

A társaság biztonságos munkavégzést meghatározó dokumentumaiba beépítésre kerültek azok 

a kockázat csökkentési követelmények: 

 

 amelyek az elmúlt időszakban végzett kockázatelemzések tettek szükségessé, 

 amelyeket a társaságnál bekövetkezett kvázi balesetek, üzemzavarok, balesetek, 

tűzesetek, rendkívüli események kivizsgálása során, a hasonló események 

bekövetkezésének elkerülésére határoztak meg, 

 amelyek a más vállalkozásoknál bekövetkezett súlyos balesetek, rendkívüli 

események elkerülését célozzák, 

 amelyeket a jogszabályok, szabványok, műszaki előírások megkövetelnek. 

 

A biztonsági normák folyamatos tökéletesítése érdekében bevonjuk az adott 

berendezés/veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény üzemeltetésében nagy tapasztalattal 

rendelkező munkavállalókat is. Ezen célra ötletládák kihelyezésére kerül sor, vagy hasonló 

céllal használható a titkárság email címe. A Variachem Kft. a fejlődési lehetőséget magukban 

hordozó ajánlások beépíti a BIR-be. 

A 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében 1.8.4 pontjában előírt Biztonsági 

Irányítási Rendszer normák dokumentumai az egységes társaságirányítási rendszer elve miatt 

a minőségbiztosítási dokumentumai is. 
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Karbantartások, felülvizsgálatok, üzemeltetői ellenőrzések feltárt hiányosságok 

kivizsgálása 

 

A karbantartások és üzemeltetői ellenőrzések során feltárt 3/év hasonló hiba vagy hiányosság 

esetén ki kell vizsgálni annak körülményeit, amelybe be kell vonni tanácsadó szakcéget 

és/vagy karbantartó szakcéget és szükséges esetén az Ipari Parkot. A vizsgálat célja az eltérés 

ismételt előfordulásának megszűntetése vagy minimalizálása javító intézkedés 

meghozatalával és az érintetteknek történő megismertetésével. 

Felelős: Minőségbiztosítási vezető 

 

Árusérülés kivizsgálása 

 

A Variachem Kft. fontosnak tartja dokumentálni és kivizsgálni az árusérülések 

bekövetkeztének okait. Az árusérülések dokumentálása a raktárvezető felelőssége, amely 

során fontos megkülönböztetni a sérülés eredetét: 

 

 emberi mulasztás, figyelmetlenség, 

 csomagolóeszköz minőségi hibája. 

 

Ha egy adott munkavállaló hibájából ½ évente 2 sérülés keletkezik, a munkavállalót, soron 

kívüli árukezelési oktatásban kell részesíteni. 

Ha adott ügyfél termékeinek csomagolóeszközeinél ½ évente 2 minőségi hiba 

(csomagolóeszköz: sérülten érkezett, szivárog, felpúposodott) tapasztalható tanácsadó 

szakcégek bevonható támogatásával jelezni és ki vizsgáltatni kell adott ügyfélnél a problémát. 

Szükséges esetén felül kell vizsgálni a munkafolyamatot. 

 

Berendezés/eszköz meghibásodás, sérülés kivizsgálása 

 

Védelmi berendezés, egyéb eszköz kapcsán felmerült működési probléma esetén azonnal 

intézkedni szükséges a hiba elhárításáról illetve az esetet dokumentálni szükséges. 

Amennyiben hasonló jellegű probléma 1 évben többször is előfordul, kezdeményezni kell a 

hiba ismételt előfordulásának megszűntetése tárgyában egyeztetést/kivizsgálást a karbantartó 

céggel, melybe a tanácsadó szakcégek bevonhatók. 

Ha egy adott munkavállaló hibájából évente 2 sérülés keletkezik (pl. védelmi berendezések, 

egyéb eszközök, polcrendszer, targonca), a munkavállalót, soron kívüli oktatásban (pl. 

megfelelő targoncavezetés) kell részesíteni. Szükséges esetén felül kell vizsgálni a 

munkafolyamatot. 

Felelős: Raktárvezető  

 

Berendezés/eszköz meghibásodás, sérülés kivizsgálása 

 

Védelmi berendezés, egyéb eszköz kapcsán felmerült működési probléma esetén azonnal 

intézkedni szükséges a hiba elhárításáról illetve az esetet dokumentálni szükséges.  
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9.6) VÉDELMI TERVEZÉS 

 

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a Variachem Kft. vezetése tisztában van 

a működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, környezeti-, egészségi- és 

biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak és a környezet 

iránti felelősséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint kívánja a Variachem Kft 

működését irányítani. 

 

 műszaki és gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes 
anyagokból és kezelésükből származó környezeti, egészségi és biztonsági 
kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, 

 a súlyos balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre törekszenek, 

 a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a 
veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok 
maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik, 

 munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel 
kapcsolatos veszélyeket, felkészítik őket az esetleges balesetek során rájuk háruló 
teendőkre, 

 a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki 
védelem eszközeit és munkatársaik egyéni védőeszközeit folyamatosan 
hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellenőrző 
mechanizmusokat működtetnek. 

 

A vezetői szintre meghatározásra kerülnek a megfelelő hatáskörök, felelősségek, jogok és 

feladatok annak érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos tudatosság érvényesüljön.  

Ennek módjai: 

 a biztonságot, a baleset megelőzést és a védelmet szolgáló előírások beépítése a 

társaság belső szabályzataiba és utasításaiba, 

 rendszeres alkalmassági ellenőrzések végzése, 

 jelentések, tájékoztatók készítése, 

 a munkavállalók, alkalmazottak részére a tervszerű, rendszeresen ismétlődő oktatások 

kiterjednek, 

o a kapcsolódó belső szabályzatok, tervek és utasítások megismertetésére, 

o a kockázatok értékelésének eredményeire, 

o a veszélyhelyzetek csökkentésével összefüggő feladatok, a végrehajtás 

hibáiból adódó, az ellenőrzéseknél feltárt mulasztások meghatározására, 

o a bekövetkezett események tapasztalatainak közzétételére, 

o a tanulságok levonására. 

 

A módszereket, feladatokat az éves képzési és oktatási tervek tartalmazzák.  

A munkavállalók oktatás keretében kerülnek felkészítésre a munkakörük készség és jártasság 

szintjén történő ellátásához szükséges ismeretekre. Az oktatásokon való részvétel munkaköri 

kötelezettség. Minden érintett munkavállaló részt vesz az éves ismétlődő oktatásokon az 

előírásokban meghatározottak szerint. 
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Az üzemeltető a felmért veszélyhelyzetek elhárításához belső védelmi tervet készített. (3. 

melléklet).  

 

9.6.1) BELSŐ VÉDELMI TERV OKTATÁSA 

 

A veszélyhelyzetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos 

végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokra az érintetteket fel kell készíteni. A 

felkészítésbe a telep szervezetét is differenciált módon kell bevonni, a következők szerint: 

 

 mentési törzs, 

 a veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába bevont üzemi dolgozók, 

 végrehajtó szervezetek személyi állománya 

 védekezésbe be nem vont üzemi dolgozók. 

 

A mentési törzs a felkészítése során tanulmányozza a belső védelmi tervet, a valószínűsített 

súlyos baleseteket, azok lehetséges következményeit, azok elhárításával kapcsolatos 

feladatokat. Fel kell továbbá készülniük a konkrét beosztásukhoz kapcsolódó veszélyhelyzeti 

feladataikra. Ennek során tanulmányozniuk kell a súlyos balesetek elhárítását érintő 

teendőket, ezek ellátásának technológiai, anyagi, technikai, személyi és más feltételeit. A 

felkészítést az ügyvezető vezeti, aki felelősséget visel minden, a BVT-ben szereplő felkészítés 

végrehajtásáért is. 

Minden felkészítést megfelelően elő kell készíteni, és a végrehajtásáról feljegyzést kell 

készíteni. A feljegyzéshez mellékelni kell a készített jegyzeteket, vázlatokat. A mentési törzs 

felkészítését be kell jegyezni a felkészítési naplóba. A felkészítés előkészítéséért az ügyvezető 

a felelős. A felkészítésnek ki kell terjednie az egyéni védőeszközök, a híradó eszközök 

használatára, és ismertetni kell a riasztás módját és eszközeit is.  A dolgozók felkészítését 

évente egy alkalommal, az üzemi gyakorlatot megelőzően kell végrehajtani. 

A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába bevont üzemi dolgozók a felkészítésük során 

tanulmányozzák a belső védelmi tervet, a valószínűsített súlyos baleseteket, azok lehetséges 

következményeit, és azok elhárításával kapcsolatos – a saját beosztásukat érintő- feladatokat. 

Tanulmányozniuk kell a súlyos balesetek elhárítását érintő konkrét teendőket. A felkészítést a 

raktárvezető végzi, aki felelősséget visel minden, a BVT-ben szereplő, és a rábízott szervezeti 

egység dolgozói felkészítésének végrehajtásáért. 

A felkészítésnek ki kell terjednie az egyéni védőeszközök, a híradó eszközök használatára, és 

ismertetni kell a riasztás módját és eszközeit is. A veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásába 

bevont üzemi dolgozók felkészítését évente egy alkalommal kell végrehajtani. 

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos minden felkészítést a felkészítési tervben 

tervezni kell. A felkészítési tervet az ügyvezető évente elkészítteti, és hagyja jóvá. A tervben 

rögzítjük a felkészítési csoportot (szervezetet), a felkészítés tárgyát, tervezett helyét és 

időpontját, és a végrehajtásáért felelős személy nevét. A tervtől való eltérést indokolt esetben 

az ügyvezető engedélyez. 

A súlyos balesetek elleni védekezésbe be nem vont dolgozókat fel kell készíteni a 

veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokra: a riasztás jeleire, az elzárkózás és a 

kimenekítés teendőire. Ennek során meg kell ismerniük a súlyos balesetek hatásai elleni 

védekezéssel kapcsolatos teendőket. A felkészítést a munkahelyi vezetőjük irányítja, aki 
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felelősséget visel az előírt felkészítés színvonalas végrehajtásáért. Minden felkészítést 

megfelelően elő kell készíteni, és végrehajtásáról feljegyzést kell készíteni. A felkészítést be 

kell jegyezni a felkészítési naplóba. A felkészítés előkészítéséért és dokumentálásáért a 

tűzvédelmi megbízott a felelős. 

A súlyos balesetek ellni védekezéssel kapcsolatos minden felkészítést a felkészítési tervben 

tervezni kell. A felkészítési tervet a tűzvédelmi megbízott évente elkészítteti, és az ügyvezető 

hagyja jóvá. A tervben rögzítjük a felkészítési csoportot (szervezetet), a felkészítés tárgyát, 

tervezett helyét és időpontját, és a végrehajtásáért felelős személy nevét. A tervtől való eltérést 

indokolt esetben az ügyvezető igazgató engedélyez. 

 

A lefolytatott felkészítéseket az üzemi felkészítési naplóban rögzítjük. A napló tartalmazza a 

lefolytatott felkészítés csoportját (szervezetét) a felkészítés tárgyát, helyét és időpontját, és a 

végrehajtásáért felelős személy nevét. A naplóba történő bejegyzésért a felkészítést vezető 

viseli a felelősséget, akinél a felkészítéssel kapcsolatos többi írásos anyag is található. A 

felkészítéssel kapcsolatos minden okmány, írásos anyag, vázlatok stb. megőrizendők. 

 

9.6.2) A BVT GYAKOROLTATÁSA 

 

Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a belső védelmi tervben megjelölt szervezetek 

valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt 

szervezetek egészét gyakoroltatjuk. 

A gyakorlatok tervét – az érintett szakmai vezetők bevonásával - a veszélyes iparvédelmi 

ügyintéző évente elkészítteti, és az ügyvezető hagyja jóvá. A tervben rögzítjük a gyakorlat 

fajtáját, a gyakorlat tárgyát, tervezett helyét és időpontját, és a végrehajtásért felelős személy 

nevét. A tervtől való eltérést indokolt esetben az ügyvezető igazgató engedélyezhet. 

A gyakorlatra elgondolást, levezetési tervet kell készíteni. A gyakorlatot, annak végeztével ki 

kell értékelni, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A gyakorlat elgondolása és levezetési 

terve illeszkedik a BJ-ben, BVT-ben foglaltakhoz: az ott meghatározott mentési, kárelhárítási 

feladatokat kell gyakorolni.  

Az oktatás és a BVT gyakorlatok eredményei minden esetben visszacsatolást jelentenek a 

SEVESO III előírásainak való megfelelésnek. 

 

Üzemi gyakorlat 

 

Üzemi gyakorlatot évente kell tervezni. Az üzemi gyakorlat során a Belső védelmi tervben 

szereplő valamely részfeladatot (pl. riasztást, felderítést, helyzetértékelést, technológiai 

beavatkozásokat stb.) kell gyakorolni. A gyakoroltatott szervezetek és feladatok számát úgy 

kell megválasztani, hogy a komplex üzemi gyakorlat előtt az érintettek mindegyike, minden 

rá bízott kárelhárítási feladatot egyszer már gyakorolt. 

 

A gyakorlatok során a feltételeket a valóságos helyzethez közeliekhez kell kialakítani, amely 

során a végrehajtást a rendszeresített szakfelszerelésekkel, híradó eszközökkel és egyéni 

védőfelszerelésekkel kell végrehajtani. 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 257 

Komplex üzemi gyakorlat 

 

A komplex üzemi gyakorlatot háromévente kell tervezni. A komplex üzemi gyakorlat során 

minden feladatot gyakorolni kell, amelyet a Belső védelmi terv előirányoz. A gyakorlat 

elgondolását és levezetési tervét ennek megfelelően kell kialakítani. A komplex üzemi 

gyakorlatot be kell jelenteni és egyeztetni kell a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 

és abba annak tervezett erőit és eszközeit is be kell vonni. 

 

A komplex üzemi gyakorlat lefolytatásáról értesíteni kell a rendőrséget, polgármestert is, és 

jóváhagyása esetén a lakosságvédelmi intézkedéseket is gyakorolni kell. 

 

 

 

9.6.3) A BVT FELÜL VIZSGÁLATA ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

A belső védelmi terv a biztonsági jelentés melléklete, elkészítésére ezekkel egy időben kerül 

sor. A belső védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, 

továbbá a BVT soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a BVT-ben foglalt 

intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. 

Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a 

vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 42. § szerint  

 

„Az üzemeltető köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ügyeleti 

szolgálata útján távbeszélőn az iparbiztonsági hatóságot haladéktalanul tájékoztatni 

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar körülményeiről. 

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban szereplő 

veszélyes anyagokról, 

c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez 

szükséges adatokról, 

d) a megtett intézkedésekről.” 

 

9.6.4) A SÚLYOS BALESETEK BEJELENTÉSE 

 

A súlyos baleset meghatározása a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján: 

 

29. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag 

kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, 
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amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során 

befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül 

közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, 

illetve a környezetet. 

30. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, 

küszöbérték alatti üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai 

folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és 

az alábbi következmények egyikével jár: 

 

a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz, 

b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás, 

c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása, 

d)
 
oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú 

veszélyes anyag kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben, 

e)
 
egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő 

mennyiségben 

 

A balesetek, kvázi-balesetek, tűzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események 

kivizsgálása, bejelentése szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, 

tapasztalatait a megelőző intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük, illetve az ilyen 

események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó 

mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. A bejelentéssel kapcsolatos feladatok 

részletes ismertetését a BVT tartalmazza. 

 

9.6.4.1) AZONNALI JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti szolgálatát +36-1-459-2454, (112) 

haladéktalanul tájékoztatni kell: 

 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset körülményeiről, 

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban szereplő 

veszélyes anyagokról, 

 a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez 

szükséges adatokról, 

 a megtett intézkedésekről. 

 

A bejelentés a Mentésvezető feladata, melyet köteles megtenni a lehető legrövidebb időn 

belül. 

 

9.6.4.2)A 24 ÓRÁN BELÜLI JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavarról, annak bekövetkezéséről 

vagy az arról való tudomásszerzésről követő 24 órán belül e-mailben vagy telefaxon jelentést 
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kell küldeni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére (219/2011. (X.20.) 30. 

(1)). A jelentéshez a 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 12. mellékletében található adatlapot 

kell kitölteni. A jelentés megküldéséért a veszélyes ipari védelmi ügyintéző a felelős. 

 

9.6.4.3) RÉSZLETES JELENTÉS KÜLDÉSE 

 

Az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar - műszaki, 

szervezeti és irányítási rendszerrel kapcsolatos - körülményeit kivizsgálja és annak 

eredményéről a hatóságot a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül tájékoztatja 

(219/2011. (X.20.) 30. (4)). 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kivizsgálásának lezárását követő 15 napon 

belül a 30. §-ban meghatározott kötelezettségén túlmenően részletes jelentést kell küldeni a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, ha a baleset az alábbi feltételek közül 

legalább egynek megfelel (219/2011. (X.20.) 31. (1)): 

1. Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet legalább a 219/2011. (X. 20.) 

Korm. Rendelet 1. melléklet 1. és 2. táblázat 3. oszlopában közölt felső küszöbmennyiség 

5%-nak megfelelő tömegű veszélyes anyag okozta. 

2. Ha emberi életben és anyagiakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kárt 

okozott, így: 

a) egy vagy több ember halálát okozta; 

b) hat vagy több ember a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén belül úgy 

sérült meg, hogy 24 órát meghaladó kórházi ellátásra szorult; 

c) egy vagy több ember a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén kívül úgy 

sérült meg, hogy 24 órát meghaladó kórházi ellátásra szorult; 

d) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén kívül egy vagy több lakóház 

lakhatatlanná vált; 

e) emberek kimenekítésére vagy két órát meghaladó elzárkóztatására volt szükség 

(elzárkóztatás esetében a feltétel az, hogy az N x h > 500, ahol: N - az elzárkóztatott 

személyek száma, h - az elzárkóztatás időtartama órában); 

f) közműszolgáltatások (ivóvíz, elektromos áram, gáz, távbeszélő) két órát meghaladó 

időtartamú szünetelése (a feltétel az, hogy az N x h > 1000, ahol: N - az érintett 

személyek száma, h - a szünetelés időtartama órában). 

3. Ha a természeti környezetben a következő azonnali károsodás jött létre: 

3.1. A szárazföldi élőhelyek végleges vagy tartós károsodása: 

a) természetvédelmi oltalom alatt álló terület (különösen a védett természeti terület, 

Natura 2000 terület); 

b) 0,5 ha vagy ennél nagyobb területű környezet- vagy természetvédelem szempontjából 

fontos élőhelyek ökológiai folyosók, természeti területek; 

c) 10 ha vagy ennél nagyobb területű élőhelyek, beleértve a mezőgazdasági művelés alatt 

álló területeket is. 

3.2. A felszíni vizek végleges vagy tartós károsodása: 

a) 10 km-t meghaladó hosszúságú folyó, patak vagy csatorna; 

b) 1 ha vagy ennél nagyobb területű tó vagy víztározó. 

3.3. Felszín alatti vizek számottevő károsodása: 1, ha vagy ennél nagyobb területen. 

4. Ha a következő anyagi károk keletkeztek: 

a) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkezett anyagi kár meghaladja a 2 

millió EUR-t; 
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b) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén kívül bekövetkezett anyagi kár 

meghaladja a 0,5 millió EUR-t. 

5. Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset államhatáron túli hatásokat okozott. 

A jelentés megküldéséért a veszélyes ipari védelmi ügyintéző a felelős. 

 

 

9.6.4.4) KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS KÜLDÉSE 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság számára kiegészítő jelentést kell küldeni, 

amennyiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről új tény vagy körülmény jut 

tudomásra. 

A jelentés megküldéséért a veszélyes ipari védelmi ügyintéző a felelős. 

 

 

9.6.4.5) TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság számára tájékoztatást kell küldeni abban az 

esetben, ha a technológia, a berendezések, a biztonsági irányítási rendszer alkalmazásakor 

vagy a védekezés területén szerzett saját tapasztalatok, továbbá a technikai fejlődés kapcsán 

tudomására jutó ismeretek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, 

és az ellenük való védekezés rendszerének áttekintését szükségessé teszik. 

A tájékoztatás megküldéséért az ügyvezető a felelős. 

 

 

1.9.6.6) A RAKTÁRTERHELÉS OPTIMALIZÁLÁSA 

 

A mérgező füst összetételének és hatásterületének megállapítása során jelentős tartalékok 

vannak beépítve, melyek lehetővé teszik a Variachem Kft. raktárainak rugalmas üzemeltetését 

a megállapított határok között. Az optimalizálást lehetővé teszi az a tény, hogy az egyes 

raktárak összeg képletének megállapítása során minden adott termék esetében a várható 

maximális mennyiséget vettünk figyelembe.  

Az optimalizálás szempontja: A C, H elemek esetében a minimális terhelésre kell vállalást 

tenni az N, S és a halogének (Br, Cl, F) jelenlétének függvényében. Amennyiben a szén és 

hidrogén aránya az N, S és heteroatomokhoz képest nem éri el a bemutatott értéket, akkor a 

kockázat elemzést újból el kell készíteni.  

A Variachem Kft raktárainak biztonságos üzemeltetése érdekében a raktárakban tárolt 

termékek mennyiségének folyamatos nyomon követése kidolgozásra kerül, mely a vezetési 

rendszer része. A nyomon követés során a későbbiekben bemutatásra kerülnek a raktárak 

elemenkénti (S, N, halogének, O, C, H) terhelése. Amennyiben bármely érték meghaladja a 

vállalási szintet jelzi azt. A bemutatott elemenkénti terhelés alapján ellenőrzésre kerül szén és 

hidrogén aránya az N, S és heteroatomokhoz képest és összehasonlításra kerül az aktuálisan 

megállapított optimális szinttel. Amennyiben a szén és hidrogén aránya az N, S és 

heteroatomokhoz képest nem éri el a bemutatott értéket, akkor a nyomon követés jelzést ad. 
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Ebben az esetben a kockázat elemzést újból el kell készíteni és meg kell állapítani az új 

vállalási értékeket. A nyomon követést minden hónap első hetében kell elvégezni. A kapott 

eredményt elmentjük, valamint kinyomtatjuk és lefűzzük. 
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9.7) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 

 

Az üzemeltetőnek monitoring rendszereket kell működtetnie Ez magába foglalja a kockázat 

kezelési intézkedések a baleset bekövetkezése előtti végrehajtásának ellenőrzését (aktív 

monitoring), másrészt az üzemzavar vagy baleset esetén bekövetkező meghibásodás jelentését 

és kivizsgálását (reaktív monitoring).  

A belső auditok és vezetőségi átvizsgálás bemutatásra került az 1.7 pontban. 
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1..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS 

 

 



VARIACHEM Kft. 
 

Biztonsági Jelentés 

 

VariachemBJ20210416 266 

FORGATÓKÖNYV-1: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA A RAKTÁRBAN, HF 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktárépület Forgatókönyv száma: 1 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a HF tároló UN 3H1/X1, 

9/250/05 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén 

mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A forrás magassága 0 m. 

 A talaj érdesség: 1 m 

 A szélsebesség nagysága: 5 m/s, 2 m/s 

 A szélsebesség mérésének magassága: 10 m. 

 Pasquill osztály: D, F 

 A párolgás vizsgált időtartama: 30 perc 
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 DPMAIN                                        DATAPROP PROGRAM ( VERSION 2.6      ) 

 DATE 22/05/20                                          REPORT FILE varihf  .DPR                                      TIME 09:54 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM F-1.                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DATAPROP INPUT DATA 

 

================================================================================================================================ 

 

 ----------------------------------------------------------------------> POLLUTANT data block: pollutant data 

 Pollutant composition: 

                        1. HF            100.00     % mole fraction 

 ----------------------------------------------------------------------> OUTPUT data block: output control 

 Minimum output temperature  MINTEMP =  -50.000     Celsius 

 Maximum output temperature  MAXTEMP =   150.00     Celsius 

 Output step for temperature DIFTEMP =   10.000     Celsius 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DATAPROP OUTPUT DATA 

 

================================================================================================================================ 

 Dry air in pollutant:                   .00000     % mole fraction 

 Water in pollutant:                     .00000     % mole fraction 

 Dry-pollutant properties (at 20C): 

 - specific heat of vapour               29.155     J/mole/K 

 - molecular weight                      20.006     kg/kmole 

 - natural heat-convection group HEATGR  18.493     J*m**(2/3)/s**(1/3)/K**(5/3)/kmole 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Constant properties of pollutant compounds 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 compound     critical   critical   critical   molecular   boiling    lower      upper 

             temperature pressure    volume     weight      point   flam.limit flam.limit 

                 (C)       (atm)   (m**3/kmol)  (g/mol)      (C)    (%mol fr.) (%mol fr.) 

 

 HF             188.0      64.00     6.8634E-02  20.01      19.70      .0000      .0000     

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Temperature-dependent properties of HF           

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 temperature   spec.heat    density     therm.diff. kin.viscos.  heat      spec.heat    heat of    liq.dens.at  saturated   

               of vapour   of vapour     of vapour   of vapour   group     of liquid   vaporisat.  satur.pres.  vapour pr.  

     (C)       (J/mol/K)   (kg/m**3)     (m**2/s)    (m**2/s)    (...)     (J/mol/K)    (J/mol)     (kg/m**3)     (atm)    

 

  -50.00         29.147      1.0926     9.07166E-06 2.42092E-06  25.665      44.373      29448.      1113.1     3.67807E-02 

  -40.00         29.148      1.0457     1.00115E-05 3.38373E-06  23.808      45.208      28971.      1094.5     6.92579E-02 

  -30.00         29.149      1.0027     1.10070E-05 4.59088E-06  22.277      46.043      28479.      1075.7      .12104     

  -20.00         29.151      .96309     1.20596E-05 6.03132E-06  21.045      46.878      27973.      1056.7      .19945     

  -10.00         29.152      .92649     1.31706E-05 7.66215E-06  20.082      47.713      27450.      1037.3      .31367     

   .0000         29.153      .89257     1.43416E-05 9.41452E-06  19.359      48.548      26909.      1017.7      .47530     

   10.00         29.154      .86105     1.55740E-05 1.12094E-05  18.841      49.383      26349.      997.70      .69910     
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   19.70         29.155      .83253     1.68297E-05 1.29240E-05  18.501      50.193      25786.      977.97      .99326     

   20.00         29.155      .83168     1.68695E-05 1.29760E-05  18.493      50.218      25768.      977.35      1.0038     

   30.00         29.157      .80424     1.82296E-05 1.46655E-05  18.283      51.053      25164.      956.60      1.4131     

   40.00         29.158      .77856     1.96559E-05 1.62546E-05  18.180      51.888      24536.      935.41      1.9566     

   50.00         29.159      .75447     2.11502E-05 1.77418E-05  18.157      52.723      23879.      913.72      2.6711     

   60.00         29.160      .73182     2.27141E-05 1.91404E-05  18.193      53.558      23191.      891.46      3.6014     

   70.00         29.162      .71049     2.43495E-05 2.04711E-05  18.271      54.393      22469.      868.58      4.8013     

   80.00         29.163      .69038     2.60582E-05 2.17566E-05  18.378      55.228      21707.      844.96      6.3341     

   90.00         29.164      .67136     2.78420E-05 2.30190E-05  18.503      56.063      20899.      820.51      8.2726     

   100.0         29.166      .65337     2.97030E-05 2.42776E-05  18.639      56.898      20039.      795.06      10.698     

   110.0         29.167      .63632     3.16432E-05 2.55491E-05  18.780      57.733      19116.      768.42      13.698     

   120.0         29.168      .62014     3.36645E-05 2.68473E-05  18.924      58.568      18118.      740.33      17.364     

   130.0         29.170      .60475     3.57691E-05 2.81834E-05  19.068      59.403      17025.      710.41      21.785     

   140.0         29.172      .59012     3.79593E-05 2.95668E-05  19.209      60.238      15811.      678.09      27.038     

   150.0         29.173      .57617     4.02372E-05 3.10053E-05  19.346      61.073      14434.      642.47      33.183     
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 1 

 ****************************************************************************** 

                                          

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:26:12 

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                         

   

 ****************************************************************************** 

                  Computer Model  : LSM90 

                                          

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                               

        

                  Engineer        :  -                                       

                  Output File Name: varihf  .LPR                             

 ******************************************************************************  

  

  

  Input reprint 

  ------------- 

  

 Case Description    (50 char)   : VARIACHEM FK-1                                

       

 Engineer            (40 char)   :  -                                       

  

 Std Out Filename    (40 char)   : varihf  .LPR                             

 Print Rates File    (1=YES,0=NO):          1 

 Rates Filename      (40 char)   : varihf  .LPT                             

 Print Comp files    (1=YES,0=NO):          1 

 PoolComp filename   (40 char)   : varihf  .LPS                             

 CloudComp filename  (40 char)   : varihf  .LPC                             

 Database filename   (40 char)   : No on-line database used, DATAPROP data  

  

 Max Simulation Time   (sec)     :    1800.000000 

  

 Ground Composition    (1-7)     :          3 

 Ground Temperature    (K)       :     293.150000 

  

 Dike Present     (1=YES,0=NO)   :          0 

 Dike Composition        (0-6)   :          0 

 Dike Height (m)                 :       1.000000 

 Dike Radius (m)                 :      14.000000 

  

 Minimum film thickness    (mm)  :       5.000000 

  

 Spill calc (0=user;1=chk;2=bern):          2 

 Spill discharge coefficient     :   6.000000E-01 
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 Spill duration for calc rate (s):    1900.000000 

 Const spill rate1     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate2     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate3     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate4     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate5     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration1     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration2     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration3     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration4     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration5     (sec)  :   0.000000E+00 

  

 Auto Flash Calc    (1=YES,0=NO) :          0 

 Flash Fraction     (0.0 - 1.0)  :   0.000000E+00 

 Auto Aerosol Calc  (1=YES,0=NO) :          0 

 Aerosol Fraction   (0.0 - 1.0)  :   0.000000E+00 

  

 Slip ratio            (def=1)   :       1.000000 

 Relative humidity     (%)       :      50.000000 

 Axial position        (def=10)  :      10.000000 

 Weber number          (def=10)  :      10.000000 

 N density         (def=10e10/m3):   1.000000E+11 

 Bubble factor         (def=1)   :       1.000000 

 Entrainment constant  (def=0.32):   3.200000E-01 

 Spread angle          (def=4.46):       4.460000 

 Expansion flag      (1=YES,0=NO):          1 

 Liquid coefficient    (def=0.6) :   6.000000E-01 

 Homogeneous coeff     (def=1.0) :       1.000000 

 Subcooled coefficient (def=0.6) :   6.000000E-01 

  

 Tank Radius            (m)      :   7.400000E-01 

 Tank initial fluid ht  (m)      :   5.000000E-01 

 Storage temperature    (K)      :     293.150000 

 Storage pressure       (kPa.g)  :      10.132500 

 Hole diameter         (mm)      :     520.000000 

 Hole height            (m)      :   0.000000E+00 

  

 Ambient temperature     (K)     :     293.150000 

 Ambient pressure        (kPa.a) :     101.325000 

 Wind speed              (m/sec) :       5.000000 

 Cloud cover fraction (0.0 - 1.0):       1.000000 

 Initial hour of spill      (hr) :       4.000000 

 sunrise           (military hr) :       6.000000 

 sunset            (military hr) :      18.000000 
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 Number of Components            :          1 

 Component Name      (40 char)   : HF                                       

 Component mass fraction (0-1)   :       1.000000 

 Dispersion Model    (8 char)    : NONE       
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1 

******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:26:12    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                                                                                  

      Description:    VARIACHEM FK-1                                              

      Engineer   :     -                                                          

                                                                                  

 -------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                  

        Actual time simulated (HH:MM:SS)        : 00:30:00                        

        Reason for termination                  : Maximum time exceeded           

        Time average pool temp(deg K)           :      246.00                     

        Average evaporation rate(Kg/hr)         :      813.729                    

        Average specific evap. rate(Kg/hr/sq.m) :        7.02501                  

        Maximum cloud rate(Kg/hr)               :       6173.0                    

        Time average cloud rate(Kg/hr)          :        813.7                    

        Final pool size(sq.m)                   :       86.239                    

        Total amount released(Kg)               :      825.447                    

        Total amount to pool(Kg)                :      825.447                    

        Total amount left in the pool(Kg)       :      418.583                    

        Average insolation(Kcal/hr/sq.m)        :         .00                     
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 ******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:26:12    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                  Computer Model  : LSM90                                         

                                                                                  

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                                

                  Engineer        :  -                                            

                  Output File Name: varihf  .LPT                                  

 *******************************************************************************  

            Total                                                                 

            Vapor     Flash   Aerosol Evap.    Cumulat   Mass     Pool    Pool    

  Time      Rate      Rate    Rate    Rate     Mass Out  in Pool  Area    Temp    

  HH:MM:SS  (Kg/s)    (Kg/s)  (Kg/s)  (Kg/s)     (Kg)     (Kg)    (M2)    (K)     

  --------  -------   ------  ------- ------   --------  -------  ------  ----    

                                                                                  

  00:00:00     .000     .000    .000    .000        .0         .0      .0 293.0   

  00:00:01     .058     .000    .000    .058     644.1      644.1     8.9 293.0   

  00:00:02     .252     .000    .000    .252     825.4      840.7    23.2 292.8   

  00:00:03     .454     .000    .000    .454     825.4      840.2    37.7 292.5   

  00:00:04     .626     .000    .000    .626     825.4      839.6    52.3 292.2   

  00:00:05     .794     .000    .000    .794     825.4      838.8    66.8 291.7   

  00:00:06     .951     .000    .000    .951     825.4      837.8    81.4 291.1   

  00:00:07    1.099     .000    .000   1.099     825.4      836.8    95.9 290.5   

  00:00:08    1.236     .000    .000   1.236     825.4      835.5   110.4 289.8   

  00:00:09    1.361     .000    .000   1.361     825.4      834.2   124.9 289.0   

  00:00:10    1.475     .000    .000   1.475     825.4      832.7   139.4 288.2   

  00:00:15    1.629     .000    .000   1.629     825.4      824.5   168.7 284.0   

  00:00:20    1.443     .000    .000   1.443     825.4      817.3   167.2 280.3   

  00:00:25    1.261     .000    .000   1.261     825.4      811.0   165.9 277.3   

  00:00:30    1.124     .000    .000   1.124     825.4      805.4   164.8 274.8   

  00:00:35    1.017     .000    .000   1.017     825.4      800.3   163.7 272.6   

  00:00:40     .931     .000    .000    .931     825.4      795.6   162.8 270.7   

  00:00:45     .861     .000    .000    .861     825.4      791.3   161.9 269.1   

  00:00:50     .802     .000    .000    .802     825.4      787.3   161.1 267.6   

  00:00:55     .753     .000    .000    .753     825.4      783.6   160.3 266.3   

  00:01:00     .711     .000    .000    .711     825.4      780.0   159.6 265.1   

  00:01:15     .644     .000    .000    .644     825.4      770.4   157.6 262.2   

  00:01:30     .569     .000    .000    .569     825.4      761.8   155.9 259.9   

  00:01:45     .514     .000    .000    .514     825.4      754.1   154.3 258.1   

  00:02:00     .473     .000    .000    .473     825.4      747.0   152.9 256.7   

  00:02:15     .441     .000    .000    .441     825.4      740.4   151.5 255.5   

  00:02:30     .416     .000    .000    .416     825.4      734.2   150.3 254.4   

  00:02:45     .394     .000    .000    .394     825.4      728.2   149.1 253.6   
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  00:03:00     .376     .000    .000    .376     825.4      722.6   147.8 252.8   

  00:04:00     .343     .000    .000    .343     825.4      702.0   143.7 250.5   

  00:05:00     .305     .000    .000    .305     825.4      683.7   140.0 249.0   
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 ******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:26:12    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                  Computer Model  : LSM90                                         

                                                                                  

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                                

                  Engineer        :  -                                            

                  Output File Name: varihf  .LPT                                  

 *******************************************************************************  

            Total                                                                 

            Vapor     Flash   Aerosol Evap.    Cumulat   Mass     Pool    Pool    

  Time      Rate      Rate    Rate    Rate     Mass Out  in Pool  Area    Temp    

  HH:MM:SS  (Kg/s)    (Kg/s)  (Kg/s)  (Kg/s)     (Kg)     (Kg)    (M2)    (K)     

  --------  -------   ------  ------- ------   --------  -------  ------  ----    

                                                                                  

  00:06:00     .279     .000    .000    .279     825.4      666.9   136.7 247.9   

  00:07:00     .260     .000    .000    .260     825.4      651.3   133.4 247.1   

  00:08:00     .245     .000    .000    .245     825.4      636.7   130.4 246.4   

  00:09:00     .232     .000    .000    .232     825.4      622.7   127.7 245.8   

  00:10:00     .221     .000    .000    .221     825.4      609.5   125.0 245.3   

  00:11:00     .211     .000    .000    .211     825.4      596.8   122.5 244.9   

  00:12:00     .203     .000    .000    .203     825.4      584.6   119.7 244.5   

  00:13:00     .195     .000    .000    .195     825.4      572.9   117.5 244.2   

  00:14:00     .189     .000    .000    .189     825.4      561.6   115.0 243.8   

  00:15:00     .182     .000    .000    .182     825.4      550.6   113.0 243.6   

  00:16:00     .176     .000    .000    .176     825.4      540.0   110.7 243.3   

  00:17:00     .171     .000    .000    .171     825.4      529.8   108.4 243.1   

  00:18:00     .166     .000    .000    .166     825.4      519.8   106.9 242.9   

  00:19:00     .161     .000    .000    .161     825.4      510.1   104.9 242.7   

  00:20:00     .157     .000    .000    .157     825.4      500.7   102.8 242.5   

  00:21:00     .153     .000    .000    .153     825.4      491.6   100.8 242.3   

  00:22:00     .149     .000    .000    .149     825.4      482.6    98.8 242.1   

  00:23:00     .145     .000    .000    .145     825.4      473.9    97.1 242.0   

  00:24:00     .141     .000    .000    .141     825.4      465.5    95.3 241.8   

  00:25:00     .138     .000    .000    .138     825.4      457.2    94.4 241.7   

  00:26:00     .135     .000    .000    .135     825.4      449.1    92.6 241.6   

  00:27:00     .132     .000    .000    .132     825.4      441.2    90.9 241.4   

  00:28:00     .129     .000    .000    .129     825.4      433.5    89.2 241.3   

  00:29:00     .126     .000    .000    .126     825.4      425.9    87.5 241.2   

  00:30:00     .123     .000    .000    .123     825.4      418.6    86.2 241.1   
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     0 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf  .HTR                                   TIME 00:42 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  HEGADAS-T INPUT DATA 

 

================================================================================================================================ 

 

 ----------------------------------------------------------------------> CONTROL data block: control parameters 

 OUTPUT CODE                    ICNT =      1       (output of cumulative cloud data)    

 SURFACE-TRANSFER CODE         ISURF =      3       (only heat transfer, no water vapour) 

 GAS-BLANKET FORMULATION     BLMODEL =      1       (new, non-oscillatory formulation) 

 CLOUD-SHAPE CORRECTION CODE  ICSCOR =      1       (correction included)     

 ----------------------------------------------------------------------> AMBIENT data block: ambient data 

 AIR TEMP.AT HEIGHT ZAIRTEMP AIRTEMP =   20.000     CELSIUS 

 REF. HEIGHT FOR AIR TEMP.  ZAIRTEMP =   10.000     M 

 RELATIVE HUMIDITY            RHPERC =   50.000     % 

 WIND VELOCITY AT HEIGHT Z0       U0 =   5.0000     M/S 

 REFERENCE HEIGHT FOR WIND VEL.   Z0 =   10.000     M 

 EARTH-S SURFACE TEMPERATURE TGROUND =   20.000     CELSIUS 

 ----------------------------------------------------------------------> DISP data block: dispersion data 

 SURFACE ROUGHNESS PARAMETER      ZR =   1.0000     M 

 PASQUILL STABILITY CLASS     PQSTAB =      D 

 AVERAG. TIME FOR CONC.MEAS.  AVTIMC =   600.00     SECONDS                                     

 MONIN - OBUKHOV LENGTH        OBUKL =  1.00000E+05 M 

 TYPE OF FORMULA FOR SIGMA_Y   MODSY =      2       (Briggs formula) 

         with parameters:      DELTA =  8.00000E-02               

                                BETA =  1.00000E-04 M**(-1)       

 CONST. IN GRAV. SPREADING LAW    CE =   1.1500     

 CONST. IN GRAV. SPREADING LAW    CD =   5.0000     

 TYPE OF FORMULA FOR SIGMA_X   MODSX =      3       (Chatwin/Wilson) 

         with parameters:      ASIGX =   10.000                   

                               BSIGX =   .10000                   

 ----------------------------------------------------------------------> GASDATA data block: pollutant data 

 POLLUTANT COMPOSITION: 

 - HF (equivalent HF monomer)            1.0000     (molar fraction) 

 - extra ideal gas          EXGASPOL =   .00000     (molar fraction) 

 - water                    WATERPOL =   .00000     (molar fraction) 

 DATA FOR DRY POLLUTANT: 

 - specific heat               CPGAS =   29.200     J/MOLE/CELSIUS 

 - molecular weight            MWGAS =   20.000     KG/KMOLE 

 - heat group in heat flux    HEATGR =   18.500     

 POLLUTANT TEMPERATURE       TEMPGAS =   19.900     CELSIUS 

 THERMODYNAMIC MODEL         THERMOD =      2       (HF thermodynamics)   

 INITIAL LIQUID IN HF        HFLIQFR =   1.0000     (mass fraction of basic HF) 

 ---------------------------------------------------------------------->TIMEDATA data block: source/breakpoint data 

 TIME-DEPENDENT RECORD DATA:  ITYPBR =      0       (primary pool data: radius, strength)    

 - skip increment for reading  INCRT =      0 

 - start time for data       TSTPOOL =   .00000     S 

 - time step between read records DT =   4.0000     S 

 - number of records read       NTYD =     10       (see list of pool data below for record data read) 

 ----------------------------------------------------------------------> CLOUD data block: control of cloud output 

 OUTPUT STEP LENGTH            XSTEP =   10.000     M 
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 CONC. AT WHICH CALC. STOPS   CAMIN  =  1.00000E-02 KG/M3 

 UPPER CONCENTRATION LIMIT       CU  =  4.10000E-02 KG/M3 

 LOWER CONCENTRATION LIMIT       CL  =  1.20000E-02 KG/M3 

 ----------------------------------------------------------------------> CALC data block: control of output times 

 PNTS. OF TIME FOR CLOUD CALC. TSTAR =   10.000     SEC 

                                         60.000     SEC 

                                         120.00     SEC 

                                         300.00     SEC 

                                         600.00     SEC 

                                         1800.0     SEC 

 

 

================================================================================================================================ 

 

 WIND PROFILE EXPONENT         ALPHA =   .48206     

 FRICTION VELOCITY             USTAR =   .85467     M/S 

 AIR TEMP. AT GROUND LEVEL       TAP =   20.000     CELSIUS 
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     1 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf  .HTR                                   TIME 00:42 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DATA FOR PRIMARY POOL AND SECONDARY VAPOUR BLANKET 

 

================================================================================================================================ 

 

    TIME -       POOL        POOL       BLANKET     BLANKET     BLANKET     BLANKET 

    TSTPOOL     RADIUS     STRENGTH     RADIUS      HEIGHT      EV.RATE      MASS 

     (S)          (M)       (KG/S)        (M)         (M)       (KG/S)       (KG) 

 

     0.00        0.00        0.00         -           -           -           - 

     4.00        6.86        .377         -           -           -           - 

     8.00        6.60        .279         -           -           -           - 

     12.0        6.38        .232         -           -           -           - 

     16.0        6.17        .203         -           -           -           - 

     20.0        6.00        .182         -           -           -           - 

     24.0        5.83        .166         -           -           -           - 

     28.0        5.66        .153         -           -           -           - 

     32.0        5.51        .141         -           -           -           - 

     36.0        5.38        .132         -           -           -           - 

     40.0        5.24        .123         -           -           -           - 

     44.0        .000        .000         -           -           -           - 

 

 Maximum source radius  RGMAX =   6.8600     M 

 

 Source/blanket data set; total CPU =    1 seconds 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  SOURCE DATA SEEN BY OBSERVERS 

 

================================================================================================================================ 

 

 OBSERVER   START TIME   PLACE OF      LENGTH       HALF-        TAKE-UP      TAKE-UP 

            - TSTPOOL    DOWNWIND       (M)         WIDTH         FLUX         RATE 

              (S)        EDGE (M)                    (M)        (KG/M2/S)     (KG/S) 

 

     1      -5.660        3.429        3.580        .6760       1.2816E-02   6.2031E-02 

     9      -3.488        6.744        8.713        4.289       3.2278E-03    .2413     

    17      -1.317        6.574        10.25        5.265       2.5314E-03    .2733     

    25       .8543        6.473        11.69        5.472       2.2351E-03    .2861     

    33       3.026        6.304        12.82        5.273       2.0559E-03    .2779     

    41       5.197        6.204        12.95        5.062       1.9048E-03    .2497     

    49       7.368        6.103        12.61        5.002       1.8020E-03    .2273     

    57       9.540        6.003        12.45        4.894       1.7287E-03    .2107     

    65       11.71        5.971        12.26        4.806       1.6731E-03    .1972     

    73       13.88        5.871        11.99        4.754       1.6276E-03    .1856     

    81       16.05        5.772        11.82        4.677       1.5904E-03    .1759     

    89       18.23        5.672        11.65        4.600       1.5601E-03    .1673     

    97       20.40        5.573        11.48        4.526       1.5353E-03    .1596     

   105       22.57        5.475        11.25        4.475       1.5150E-03    .1525     
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   113       24.74        5.443        11.14        4.386       1.4968E-03    .1462     

   121       26.91        5.344        10.96        4.330       1.4785E-03    .1403     

   129       29.08        5.312        10.85        4.257       1.4594E-03    .1347     

   137       31.25        5.214        10.67        4.211       1.4427E-03    .1296     

   145       33.43        3.635        9.001        4.148       1.4772E-03    .1103     

   153       35.60        1.950        7.230        3.319       1.8023E-03   8.6496E-02 

   161       37.77       -1.041        1.494        .6120       4.2325E-03   7.7374E-03 

 

 Observer-source data set; total CPU =    1 seconds 
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     2 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf  .HTR                                   TIME 00:42 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Observer-release frequency = 32; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] =  .268     

 Observer-release frequency = 16; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] =  .145     

 Observer-release frequency =  8; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] = 6.502E-

02 

 Observer-release frequency =  4; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] = 2.417E-

02 

 Convergence tolerance OBSEPS = 5.000E-02 is satisfied 

 

 Cloud shape correction performed 

 

 Observer-dispersion data set for  41 observers; total CPU =    4 seconds 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 10.00     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   .000       .462       2.15       .000       5.13       .000       .000       .000       .000      3.838E-03 

   10.0       .363       3.55       2.12       3.54       .000       .000       .000       .000      3.017E-03 

   20.0       .164       4.60       3.43       .905       .000       .000       .000       .000      1.364E-03 

   30.0      4.809E-02   4.44       3.90       .000       .000       .000       .000       .000      4.012E-04 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 60.00     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   40.0      1.167E-02   7.88       5.11       .000       .000       .000       .000       .000      9.713E-05 

   50.0      1.455E-02   8.77       7.76       .216       .000       .000       .000       .000      1.211E-04 

   60.0      1.631E-02   9.29       9.85       .693       .000       .000       .000       .000      1.357E-04 

   70.0      1.676E-02   9.26       11.9       1.21       .000       .000       .000       .000      1.394E-04 

   80.0      1.612E-02   10.3       13.2       1.07       .000       .000       .000       .000      1.342E-04 

   90.0      1.486E-02   11.2       14.4       .963       .000       .000       .000       .000      1.237E-04 

   100.      1.339E-02   12.1       15.7       .879       .000       .000       .000       .000      1.114E-04 

   110.      1.198E-02   13.0       17.0       .810       .000       .000       .000       .000      9.967E-05 

   120.      1.072E-02   13.8       18.2       .755       .000       .000       .000       .000      8.919E-05 

   130.      9.636E-03   14.7       19.5       .711       .000       .000       .000       .000      8.018E-05 

   140.      8.701E-03   15.4       20.7       .676       .000       .000       .000       .000      7.240E-05 

   150.      7.889E-03   16.2       21.9       .648       .000       .000       .000       .000      6.564E-05 

   160.      7.166E-03   16.9       23.2       .631       .000       .000       .000       .000      5.962E-05 

   170.      6.510E-03   19.2       22.1      9.073E-02   .000       .000       .000       .000      5.416E-05 

   180.      5.903E-03   20.0       23.3      8.369E-02   .000       .000       .000       .000      4.912E-05 

   190.      5.334E-03   20.7       24.5      7.930E-02   .000       .000       .000       .000      4.438E-05 

   200.      4.797E-03   21.3       25.7      8.183E-02   .000       .000       .000       .000      3.991E-05 

   210.      4.285E-03   22.0       26.9      7.801E-02   .000       .000       .000       .000      3.565E-05 
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   220.      3.800E-03   22.6       27.8      5.726E-02   .000       .000       .000       .000      3.162E-05 

   230.      3.340E-03   23.2       28.3      2.377E-02   .000       .000       .000       .000      2.779E-05 

   240.      2.906E-03   23.9       28.0       .000       .000       .000       .000       .000      2.418E-05 

   250.      2.502E-03   24.1       28.5       .000       .000       .000       .000       .000      2.082E-05 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 120.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   340.      4.567E-04   30.9       38.5       .000       .000       .000       .000       .000      3.800E-06 

   350.      4.873E-04   31.4       40.9       .000       .000       .000       .000       .000      4.054E-06 

   360.      5.164E-04   32.0       42.5       .000       .000       .000       .000       .000      4.296E-06 

   370.      5.441E-04   32.5       43.9      9.936E-04   .000       .000       .000       .000      4.527E-06 

   380.      5.694E-04   32.3       46.7      5.245E-02   .000       .000       .000       .000      4.737E-06 

   390.      5.923E-04   32.8       47.8      5.229E-02   .000       .000       .000       .000      4.928E-06 

   400.      6.125E-04   33.4       49.0      5.123E-02   .000       .000       .000       .000      5.095E-06 

   410.      6.300E-04   34.0       50.1      4.968E-02   .000       .000       .000       .000      5.242E-06 

   420.      6.441E-04   34.5       51.2      4.924E-02   .000       .000       .000       .000      5.358E-06 

   430.      6.554E-04   35.1       52.4      4.593E-02   .000       .000       .000       .000      5.453E-06 

   440.      6.625E-04   35.6       53.5      4.194E-02   .000       .000       .000       .000      5.512E-06 

   450.      6.683E-04   36.2       54.7      4.165E-02   .000       .000       .000       .000      5.560E-06 

   460.      6.703E-04   36.7       55.8      4.097E-02   .000       .000       .000       .000      5.576E-06 

   470.      6.692E-04   37.2       57.0      4.051E-02   .000       .000       .000       .000      5.568E-06 

   480.      6.653E-04   37.7       58.1      4.046E-02   .000       .000       .000       .000      5.535E-06 

   490.      6.588E-04   38.3       59.3      3.874E-02   .000       .000       .000       .000      5.480E-06 

   500.      6.494E-04   38.8       60.4      3.679E-02   .000       .000       .000       .000      5.403E-06 

   510.      6.383E-04   39.3       61.5      3.673E-02   .000       .000       .000       .000      5.310E-06 

   520.      6.254E-04   39.8       62.7      3.976E-02   .000       .000       .000       .000      5.200E-06 

   530.      6.101E-04   40.3       63.9      3.674E-02   .000       .000       .000       .000      5.076E-06 

   540.      5.935E-04   41.6       63.1      7.357E-03   .000       .000       .000       .000      4.938E-06 

   550.      5.757E-04   42.3       63.7       .000       .000       .000       .000       .000      4.790E-06 

   560.      5.565E-04   42.8       64.8       .000       .000       .000       .000       .000      4.628E-06 

   570.      5.360E-04   43.3       65.9       .000       .000       .000       .000       .000      4.459E-06 

   580.      5.153E-04   43.8       67.1       .000       .000       .000       .000       .000      4.287E-06 

   590.      4.935E-04   44.3       68.2       .000       .000       .000       .000       .000      4.106E-06 

   600.      4.713E-04   44.8       69.3       .000       .000       .000       .000       .000      3.921E-06 

   610.      4.488E-04   45.2       70.3       .000       .000       .000       .000       .000      3.734E-06 

   620.      4.258E-04   45.7       71.1       .000       .000       .000       .000       .000      3.542E-06 

   630.      4.031E-04   46.1       71.7       .000       .000       .000       .000       .000      3.354E-06 

   640.      3.804E-04   46.6       71.8       .000       .000       .000       .000       .000      3.165E-06 

   650.      3.577E-04   47.0       71.9       .000       .000       .000       .000       .000      2.976E-06 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 300.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  1.940E+03  1.936E-05   99.0       202.       .000       .000       .000       .000       .000      1.611E-07 

  1.950E+03  1.972E-05   99.4       204.       .000       .000       .000       .000       .000      1.641E-07 

  1.960E+03  2.007E-05   99.7       205.       .000       .000       .000       .000       .000      1.670E-07 

  1.970E+03  2.038E-05   100.       206.       .000       .000       .000       .000       .000      1.695E-07 

  1.980E+03  2.070E-05   100.       207.       .000       .000       .000       .000       .000      1.723E-07 

  1.990E+03  2.106E-05   101.       209.       .000       .000       .000       .000       .000      1.752E-07 

  2.000E+03  2.138E-05   101.       211.       .000       .000       .000       .000       .000      1.779E-07 

  2.010E+03  2.168E-05   101.       212.       .000       .000       .000       .000       .000      1.804E-07 

  2.020E+03  2.198E-05   101.       213.       .000       .000       .000       .000       .000      1.828E-07 

  2.030E+03  2.226E-05   102.       214.       .000       .000       .000       .000       .000      1.852E-07 

  2.040E+03  2.253E-05   102.       215.       .000       .000       .000       .000       .000      1.875E-07 

  2.050E+03  2.279E-05   102.       216.       .000       .000       .000       .000       .000      1.896E-07 

  2.060E+03  2.305E-05   103.       217.       .000       .000       .000       .000       .000      1.918E-07 

  2.070E+03  2.327E-05   103.       218.       .000       .000       .000       .000       .000      1.936E-07 

  2.080E+03  2.347E-05   103.       218.       .000       .000       .000       .000       .000      1.952E-07 

  2.090E+03  2.365E-05   104.       219.       .000       .000       .000       .000       .000      1.968E-07 

  2.100E+03  2.381E-05   104.       220.       .000       .000       .000       .000       .000      1.980E-07 

  2.110E+03  2.395E-05   104.       221.       .000       .000       .000       .000       .000      1.993E-07 

  2.120E+03  2.408E-05   105.       222.       .000       .000       .000       .000       .000      2.003E-07 

  2.130E+03  2.420E-05   105.       223.       .000       .000       .000       .000       .000      2.013E-07 

  2.140E+03  2.431E-05   105.       224.       .000       .000       .000       .000       .000      2.023E-07 

  2.150E+03  2.441E-05   106.       225.       .000       .000       .000       .000       .000      2.031E-07 

  2.160E+03  2.450E-05   106.       226.       .000       .000       .000       .000       .000      2.039E-07 

  2.170E+03  2.457E-05   106.       227.       .000       .000       .000       .000       .000      2.044E-07 

  2.180E+03  2.462E-05   106.       228.       .000       .000       .000       .000       .000      2.048E-07 

  2.190E+03  2.467E-05   107.       229.       .000       .000       .000       .000       .000      2.052E-07 

  2.200E+03  2.470E-05   107.       230.       .000       .000       .000       .000       .000      2.055E-07 

  2.210E+03  2.470E-05   107.       231.       .000       .000       .000       .000       .000      2.055E-07 

  2.220E+03  2.469E-05   108.       232.       .000       .000       .000       .000       .000      2.054E-07 

  2.230E+03  2.466E-05   108.       233.       .000       .000       .000       .000       .000      2.052E-07 

  2.240E+03  2.460E-05   108.       234.       .000       .000       .000       .000       .000      2.047E-07 

  2.250E+03  2.454E-05   109.       235.       .000       .000       .000       .000       .000      2.041E-07 

  2.260E+03  2.444E-05   109.       236.       .000       .000       .000       .000       .000      2.033E-07 

  2.270E+03  2.434E-05   110.       235.       .000       .000       .000       .000       .000      2.025E-07 

  2.280E+03  2.422E-05   110.       236.       .000       .000       .000       .000       .000      2.015E-07 

  2.290E+03  2.407E-05   111.       237.       .000       .000       .000       .000       .000      2.003E-07 

  2.300E+03  2.390E-05   111.       238.       .000       .000       .000       .000       .000      1.988E-07 

  2.310E+03  2.372E-05   111.       239.       .000       .000       .000       .000       .000      1.973E-07 

  2.320E+03  2.353E-05   112.       240.       .000       .000       .000       .000       .000      1.957E-07 

  2.330E+03  2.333E-05   112.       240.       .000       .000       .000       .000       .000      1.941E-07 

  2.340E+03  2.312E-05   112.       241.       .000       .000       .000       .000       .000      1.924E-07 

  2.350E+03  2.290E-05   112.       242.       .000       .000       .000       .000       .000      1.905E-07 

  2.360E+03  2.265E-05   113.       243.       .000       .000       .000       .000       .000      1.884E-07 

  2.370E+03  2.240E-05   113.       244.       .000       .000       .000       .000       .000      1.863E-07 

  2.380E+03  2.216E-05   113.       245.       .000       .000       .000       .000       .000      1.844E-07 

  2.390E+03  2.184E-05   114.       246.       .000       .000       .000       .000       .000      1.817E-07 

  2.400E+03  2.157E-05   114.       247.       .000       .000       .000       .000       .000      1.794E-07 

  2.410E+03  2.127E-05   114.       247.       .000       .000       .000       .000       .000      1.769E-07 

  2.420E+03  2.095E-05   115.       248.       .000       .000       .000       .000       .000      1.744E-07 
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  2.430E+03  2.063E-05   115.       248.       .000       .000       .000       .000       .000      1.720E-07 

  2.440E+03  2.030E-05   115.       248.       .000       .000       .000       .000       .000      1.689E-07 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 600.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  6.020E+03  2.144E-06   211.       539.       .000       .000       .000       .000       .000      1.784E-08 

  6.030E+03  2.157E-06   212.       540.       .000       .000       .000       .000       .000      1.795E-08 

  6.040E+03  2.169E-06   212.       541.       .000       .000       .000       .000       .000      1.805E-08 

  6.050E+03  2.183E-06   212.       542.       .000       .000       .000       .000       .000      1.816E-08 

  6.060E+03  2.195E-06   212.       543.       .000       .000       .000       .000       .000      1.826E-08 

  6.070E+03  2.207E-06   213.       544.       .000       .000       .000       .000       .000      1.836E-08 

  6.080E+03  2.220E-06   213.       545.       .000       .000       .000       .000       .000      1.847E-08 

  6.090E+03  2.234E-06   213.       546.       .000       .000       .000       .000       .000      1.859E-08 

  6.100E+03  2.248E-06   213.       547.       .000       .000       .000       .000       .000      1.870E-08 

  6.110E+03  2.261E-06   213.       548.       .000       .000       .000       .000       .000      1.881E-08 

  6.120E+03  2.273E-06   213.       549.       .000       .000       .000       .000       .000      1.891E-08 

  6.130E+03  2.285E-06   214.       550.       .000       .000       .000       .000       .000      1.901E-08 

  6.140E+03  2.297E-06   214.       550.       .000       .000       .000       .000       .000      1.911E-08 

  6.150E+03  2.308E-06   214.       551.       .000       .000       .000       .000       .000      1.920E-08 

  6.160E+03  2.319E-06   214.       552.       .000       .000       .000       .000       .000      1.930E-08 

  6.170E+03  2.330E-06   215.       553.       .000       .000       .000       .000       .000      1.939E-08 

  6.180E+03  2.341E-06   215.       553.       .000       .000       .000       .000       .000      1.947E-08 

  6.190E+03  2.352E-06   215.       554.       .000       .000       .000       .000       .000      1.956E-08 

  6.200E+03  2.362E-06   215.       555.       .000       .000       .000       .000       .000      1.965E-08 

  6.210E+03  2.370E-06   215.       556.       .000       .000       .000       .000       .000      1.972E-08 

  6.220E+03  2.378E-06   216.       556.       .000       .000       .000       .000       .000      1.978E-08 

  6.230E+03  2.385E-06   216.       557.       .000       .000       .000       .000       .000      1.984E-08 

  6.240E+03  2.392E-06   216.       558.       .000       .000       .000       .000       .000      1.990E-08 

  6.250E+03  2.397E-06   216.       558.       .000       .000       .000       .000       .000      1.994E-08 

  6.260E+03  2.403E-06   217.       559.       .000       .000       .000       .000       .000      1.999E-08 

  6.270E+03  2.409E-06   217.       560.       .000       .000       .000       .000       .000      2.004E-08 

  6.280E+03  2.413E-06   217.       561.       .000       .000       .000       .000       .000      2.008E-08 

  6.290E+03  2.418E-06   217.       561.       .000       .000       .000       .000       .000      2.011E-08 

  6.300E+03  2.423E-06   217.       562.       .000       .000       .000       .000       .000      2.015E-08 

  6.310E+03  2.427E-06   218.       563.       .000       .000       .000       .000       .000      2.019E-08 

  6.320E+03  2.432E-06   218.       564.       .000       .000       .000       .000       .000      2.023E-08 

  6.330E+03  2.437E-06   218.       564.       .000       .000       .000       .000       .000      2.027E-08 

  6.340E+03  2.441E-06   218.       565.       .000       .000       .000       .000       .000      2.030E-08 

  6.350E+03  2.444E-06   219.       566.       .000       .000       .000       .000       .000      2.033E-08 

  6.360E+03  2.446E-06   219.       567.       .000       .000       .000       .000       .000      2.035E-08 

  6.370E+03  2.450E-06   219.       567.       .000       .000       .000       .000       .000      2.038E-08 

  6.380E+03  2.453E-06   219.       568.       .000       .000       .000       .000       .000      2.041E-08 

  6.390E+03  2.456E-06   220.       569.       .000       .000       .000       .000       .000      2.043E-08 

  6.400E+03  2.457E-06   220.       569.       .000       .000       .000       .000       .000      2.044E-08 

  6.410E+03  2.459E-06   220.       570.       .000       .000       .000       .000       .000      2.046E-08 

  6.420E+03  2.460E-06   220.       571.       .000       .000       .000       .000       .000      2.047E-08 

  6.430E+03  2.461E-06   220.       572.       .000       .000       .000       .000       .000      2.048E-08 

  6.440E+03  2.461E-06   221.       572.       .000       .000       .000       .000       .000      2.047E-08 

  6.450E+03  2.459E-06   221.       573.       .000       .000       .000       .000       .000      2.046E-08 

  6.460E+03  2.458E-06   221.       574.       .000       .000       .000       .000       .000      2.045E-08 

  6.470E+03  2.457E-06   221.       575.       .000       .000       .000       .000       .000      2.044E-08 

  6.480E+03  2.454E-06   222.       575.       .000       .000       .000       .000       .000      2.041E-08 

  6.490E+03  2.451E-06   222.       575.       .000       .000       .000       .000       .000      2.039E-08 

  6.500E+03  2.449E-06   222.       575.       .000       .000       .000       .000       .000      2.037E-08 
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  6.510E+03  2.445E-06   223.       576.       .000       .000       .000       .000       .000      2.034E-08 

  6.520E+03  2.440E-06   223.       577.       .000       .000       .000       .000       .000      2.030E-08 

  6.530E+03  2.434E-06   223.       577.       .000       .000       .000       .000       .000      2.025E-08 

  6.540E+03  2.428E-06   223.       578.       .000       .000       .000       .000       .000      2.020E-08 

  6.550E+03  2.422E-06   224.       579.       .000       .000       .000       .000       .000      2.015E-08 

  6.560E+03  2.415E-06   224.       579.       .000       .000       .000       .000       .000      2.009E-08 

  6.570E+03  2.409E-06   224.       580.       .000       .000       .000       .000       .000      2.004E-08 

  6.580E+03  2.403E-06   224.       581.       .000       .000       .000       .000       .000      1.999E-08 

  6.590E+03  2.396E-06   224.       582.       .000       .000       .000       .000       .000      1.993E-08 

  6.600E+03  2.389E-06   225.       582.       .000       .000       .000       .000       .000      1.987E-08 

  6.610E+03  2.380E-06   225.       583.       .000       .000       .000       .000       .000      1.980E-08 

  6.620E+03  2.371E-06   225.       584.       .000       .000       .000       .000       .000      1.973E-08 

  6.630E+03  2.363E-06   225.       585.       .000       .000       .000       .000       .000      1.966E-08 

  6.640E+03  2.356E-06   226.       585.       .000       .000       .000       .000       .000      1.960E-08 

  6.650E+03  2.347E-06   226.       586.       .000       .000       .000       .000       .000      1.953E-08 

  6.660E+03  2.336E-06   226.       586.       .000       .000       .000       .000       .000      1.943E-08 

  6.670E+03  2.327E-06   226.       587.       .000       .000       .000       .000       .000      1.936E-08 

  6.680E+03  2.317E-06   226.       588.       .000       .000       .000       .000       .000      1.927E-08 

  6.690E+03  2.304E-06   227.       588.       .000       .000       .000       .000       .000      1.917E-08 

  6.700E+03  2.293E-06   227.       589.       .000       .000       .000       .000       .000      1.908E-08 

  6.710E+03  2.282E-06   227.       589.       .000       .000       .000       .000       .000      1.899E-08 

  6.720E+03  2.277E-06   227.       589.       .000       .000       .000       .000       .000      1.894E-08 

  6.730E+03  2.263E-06   227.       590.       .000       .000       .000       .000       .000      1.883E-08 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 1800.     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  3.277E+04  8.358E-08   648.      1.794E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.953E-10 

  3.278E+04  8.368E-08   648.      1.794E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.962E-10 

  3.279E+04  8.372E-08   648.      1.794E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.965E-10 

  3.280E+04  8.378E-08   648.      1.795E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.970E-10 

  3.281E+04  8.388E-08   648.      1.795E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.978E-10 

  3.282E+04  8.398E-08   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.987E-10 

  3.283E+04  8.404E-08   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.992E-10 

  3.284E+04  8.411E-08   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      6.998E-10 

  3.285E+04  8.417E-08   648.      1.797E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.003E-10 

  3.286E+04  8.425E-08   649.      1.797E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.009E-10 

  3.287E+04  8.433E-08   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.016E-10 

  3.288E+04  8.443E-08   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.024E-10 

  3.289E+04  8.456E-08   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.035E-10 

  3.290E+04  8.467E-08   649.      1.799E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.044E-10 

  3.291E+04  8.476E-08   649.      1.799E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.051E-10 

  3.292E+04  8.487E-08   649.      1.800E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.060E-10 

  3.293E+04  8.498E-08   649.      1.800E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.069E-10 

  3.294E+04  8.506E-08   649.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.077E-10 

  3.295E+04  8.514E-08   650.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.084E-10 

  3.296E+04  8.524E-08   650.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.091E-10 

  3.297E+04  8.533E-08   650.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.099E-10 

  3.298E+04  8.542E-08   650.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.107E-10 

  3.299E+04  8.551E-08   650.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.114E-10 

  3.300E+04  8.559E-08   650.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.121E-10 

  3.301E+04  8.568E-08   650.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.128E-10 

  3.302E+04  8.577E-08   650.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.136E-10 

  3.303E+04  8.586E-08   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.143E-10 

  3.304E+04  8.594E-08   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.150E-10 

  3.305E+04  8.603E-08   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.157E-10 

  3.306E+04  8.612E-08   651.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.165E-10 

  3.307E+04  8.622E-08   651.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.173E-10 

  3.308E+04  8.630E-08   651.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.180E-10 

  3.309E+04  8.636E-08   651.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.185E-10 

  3.310E+04  8.642E-08   651.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.190E-10 

  3.311E+04  8.647E-08   652.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.194E-10 

  3.312E+04  8.651E-08   652.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.197E-10 

  3.313E+04  8.655E-08   652.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.201E-10 

  3.314E+04  8.660E-08   652.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.204E-10 

  3.315E+04  8.662E-08   652.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.206E-10 

  3.316E+04  8.664E-08   652.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.208E-10 

  3.317E+04  8.666E-08   652.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.210E-10 

  3.318E+04  8.668E-08   652.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.211E-10 

  3.319E+04  8.671E-08   653.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.214E-10 

  3.320E+04  8.675E-08   653.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.217E-10 

  3.321E+04  8.678E-08   653.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.219E-10 

  3.322E+04  8.679E-08   653.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.220E-10 

  3.323E+04  8.680E-08   653.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.221E-10 

  3.324E+04  8.681E-08   653.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.222E-10 

  3.325E+04  8.684E-08   653.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.225E-10 
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  3.326E+04  8.688E-08   654.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.228E-10 

  3.327E+04  8.691E-08   654.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.231E-10 

  3.328E+04  8.695E-08   654.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.234E-10 

  3.329E+04  8.699E-08   654.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.237E-10 

  3.330E+04  8.703E-08   654.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.240E-10 

  3.331E+04  8.709E-08   654.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.245E-10 

  3.332E+04  8.712E-08   654.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.248E-10 

  3.333E+04  8.715E-08   654.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.250E-10 

  3.334E+04  8.718E-08   655.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.253E-10 

  3.335E+04  8.720E-08   655.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.254E-10 

  3.336E+04  8.721E-08   655.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.256E-10 

  3.337E+04  8.725E-08   655.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.259E-10 

  3.338E+04  8.730E-08   655.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.263E-10 

  3.339E+04  8.734E-08   655.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.267E-10 

  3.340E+04  8.739E-08   655.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.270E-10 

  3.341E+04  8.744E-08   655.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.274E-10 

  3.342E+04  8.747E-08   656.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.277E-10 

  3.343E+04  8.749E-08   656.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.279E-10 

  3.344E+04  8.752E-08   656.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.281E-10 

  3.345E+04  8.755E-08   656.      1.818E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.283E-10 

  3.346E+04  8.758E-08   656.      1.818E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.286E-10 

  3.347E+04  8.761E-08   656.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.289E-10 

  3.348E+04  8.765E-08   656.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.292E-10 

  3.349E+04  8.765E-08   656.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.292E-10 

  3.350E+04  8.764E-08   657.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.291E-10 

  3.351E+04  8.763E-08   657.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.291E-10 

  3.352E+04  8.764E-08   657.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.291E-10 

  3.353E+04  8.765E-08   657.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.292E-10 

  3.354E+04  8.766E-08   657.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.293E-10 

  3.355E+04  8.763E-08   657.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.291E-10 

  3.356E+04  8.761E-08   657.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.289E-10 

  3.357E+04  8.760E-08   657.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.288E-10 

  3.358E+04  8.759E-08   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.287E-10 

  3.359E+04  8.760E-08   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.288E-10 

  3.360E+04  8.760E-08   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.288E-10 

  3.361E+04  8.759E-08   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.287E-10 

  3.362E+04  8.754E-08   658.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.283E-10 

  3.363E+04  8.749E-08   658.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.279E-10 

  3.364E+04  8.743E-08   658.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.274E-10 

  3.365E+04  8.737E-08   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.269E-10 

  3.366E+04  8.732E-08   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.265E-10 

  3.367E+04  8.728E-08   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.261E-10 

  3.368E+04  8.723E-08   659.      1.825E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.257E-10 

  3.369E+04  8.717E-08   659.      1.825E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.252E-10 

  3.370E+04  8.712E-08   659.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.248E-10 

  3.371E+04  8.710E-08   659.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.246E-10 

  3.372E+04  8.707E-08   659.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.243E-10 

  3.373E+04  8.704E-08   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.241E-10 

  3.374E+04  8.700E-08   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.238E-10 

  3.375E+04  8.695E-08   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.234E-10 

  3.376E+04  8.693E-08   660.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.232E-10 

  3.377E+04  8.688E-08   660.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.228E-10 

  3.378E+04  8.682E-08   660.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.223E-10 

  3.379E+04  8.675E-08   660.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.217E-10 

  3.380E+04  8.668E-08   661.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.211E-10 

  3.381E+04  8.662E-08   661.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.207E-10 

  3.382E+04  8.659E-08   661.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.204E-10 

  3.383E+04  8.656E-08   661.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.201E-10 
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  3.384E+04  8.657E-08   661.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.202E-10 

  3.385E+04  8.650E-08   661.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.197E-10 

  3.386E+04  8.643E-08   661.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.190E-10 

  3.387E+04  8.631E-08   661.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.181E-10 

  3.388E+04  8.626E-08   662.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.177E-10 

  3.389E+04  8.625E-08   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.175E-10 

  3.390E+04  8.618E-08   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.170E-10 

  3.391E+04  8.608E-08   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.161E-10 

  3.392E+04  8.597E-08   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.153E-10 

  3.393E+04  8.592E-08   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.148E-10 

  3.394E+04  8.584E-08   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.141E-10 

  3.395E+04  8.579E-08   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.137E-10 

  3.396E+04  8.577E-08   663.      1.834E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.135E-10 

  3.397E+04  8.589E-08   663.      1.834E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.146E-10 

  3.398E+04  8.610E-08   663.      1.834E+03   .000       .000       .000       .000       .000      7.163E-10 

 

 USING OUTPUT TIME CONCENTRATIONS FOR INTERMEDIATE TIMES 

 Current choice of output times gives following errors: 

 Largest mean error for all output times is  855.5% 

 Largest maximum error for all output times is 1902.5% 

 

 Cloud data set; total CPU =    5 seconds 
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Egy HF tartalmú kanna sérülésének következménye 

 

 1 

 ****************************************************************************** 

                                          

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:46:59 

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                         

   

 ****************************************************************************** 

                  Computer Model  : LSM90 

                                          

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                               

        

                  Engineer        :  -                                       

                  Output File Name: varihf1 .LPR                             

 ******************************************************************************  

  

  

  Input reprint 

  ------------- 

  

 Case Description    (50 char)   : VARIACHEM FK-1                                

       

 Engineer            (40 char)   :  -                                       

  

 Std Out Filename    (40 char)   : varihf1 .LPR                             

 Print Rates File    (1=YES,0=NO):          1 

 Rates Filename      (40 char)   : varihf1 .LPT                             

 Print Comp files    (1=YES,0=NO):          1 

 PoolComp filename   (40 char)   : varihf1 .LPS                             

 CloudComp filename  (40 char)   : varihf1 .LPC                             

 Database filename   (40 char)   : No on-line database used, DATAPROP data  

  

 Max Simulation Time   (sec)     :    1800.000000 

  

 Ground Composition    (1-7)     :          3 

 Ground Temperature    (K)       :     293.150000 

  

 Dike Present     (1=YES,0=NO)   :          0 

 Dike Composition        (0-6)   :          0 

 Dike Height (m)                 :       1.000000 

 Dike Radius (m)                 :      14.000000 

  

 Minimum film thickness    (mm)  :       5.000000 

  

 Spill calc (0=user;1=chk;2=bern):          2 

 Spill discharge coefficient     :   6.000000E-01 

 Spill duration for calc rate (s):    1900.000000 
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 Const spill rate1     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate2     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate3     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate4     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Const spill rate5     (m3/sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration1     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration2     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration3     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration4     (sec)  :   0.000000E+00 

 Spill rate duration5     (sec)  :   0.000000E+00 

  

 Auto Flash Calc    (1=YES,0=NO) :          0 

 Flash Fraction     (0.0 - 1.0)  :   0.000000E+00 

 Auto Aerosol Calc  (1=YES,0=NO) :          0 

 Aerosol Fraction   (0.0 - 1.0)  :   0.000000E+00 

  

 Slip ratio            (def=1)   :       1.000000 

 Relative humidity     (%)       :      50.000000 

 Axial position        (def=10)  :      10.000000 

 Weber number          (def=10)  :      10.000000 

 N density         (def=10e10/m3):   1.000000E+11 

 Bubble factor         (def=1)   :       1.000000 

 Entrainment constant  (def=0.32):   3.200000E-01 

 Spread angle          (def=4.46):       4.460000 

 Expansion flag      (1=YES,0=NO):          1 

 Liquid coefficient    (def=0.6) :   6.000000E-01 

 Homogeneous coeff     (def=1.0) :       1.000000 

 Subcooled coefficient (def=0.6) :   6.000000E-01 

  

 Tank Radius            (m)      :   1.510000E-01 

 Tank initial fluid ht  (m)      :   5.000000E-01 

 Storage temperature    (K)      :     293.150000 

 Storage pressure       (kPa.g)  :      10.132500 

 Hole diameter         (mm)      :     100.000000 

 Hole height            (m)      :   0.000000E+00 

  

 Ambient temperature     (K)     :     293.150000 

 Ambient pressure        (kPa.a) :     101.325000 

 Wind speed              (m/sec) :       5.000000 

 Cloud cover fraction (0.0 - 1.0):       1.000000 

 Initial hour of spill      (hr) :       4.000000 

 sunrise           (military hr) :       6.000000 

 sunset            (military hr) :      18.000000 

  

 Number of Components            :          1 

 Component Name      (40 char)   : HF                                       

 Component mass fraction (0-1)   :       1.000000 

 Dispersion Model    (8 char)    : NONE        
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1 ******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:46:59    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                                                                                  

      Description:    VARIACHEM FK-1                                              

      Engineer   :     -                                                          

                                                                                  

 -------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                  

        Actual time simulated (HH:MM:SS)        : 00:30:00                        

        Reason for termination                  : Maximum time exceeded           

        Time average pool temp(deg K)           :      244.31                     

        Average evaporation rate(Kg/hr)         :       37.540                    

        Average specific evap. rate(Kg/hr/sq.m) :        8.03992                  

        Maximum cloud rate(Kg/hr)               :        365.9                    

        Time average cloud rate(Kg/hr)          :         37.5                    

        Final pool size(sq.m)                   :        3.348                    

        Total amount released(Kg)               :       35.017                    

        Total amount to pool(Kg)                :       35.017                    

        Total amount left in the pool(Kg)       :       16.247                    

        Average insolation(Kcal/hr/sq.m)        :         .00                     
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 ******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:46:59    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                  Computer Model  : LSM90                                         

                                                                                  

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                                

                  Engineer        :  -                                            

                  Output File Name: varihf1 .LPT                                  

 *******************************************************************************  

            Total                                                                 

            Vapor     Flash   Aerosol Evap.    Cumulat   Mass     Pool    Pool    

  Time      Rate      Rate    Rate    Rate     Mass Out  in Pool  Area    Temp    

  HH:MM:SS  (Kg/s)    (Kg/s)  (Kg/s)  (Kg/s)     (Kg)     (Kg)    (M2)    (K)     

  --------  -------   ------  ------- ------   --------  -------  ------  ----    

                                                                                  

  00:00:00     .000     .000    .000    .000        .0         .0      .0 293.0   

  00:00:01     .012     .000    .000    .012      24.0       24.0     1.7 292.8   

  00:00:02     .050     .000    .000    .050      35.0       35.0     4.6 292.1   

  00:00:03     .089     .000    .000    .089      35.0       34.9     7.1 290.9   

  00:00:04     .098     .000    .000    .098      35.0       34.8     7.1 289.5   

  00:00:05     .094     .000    .000    .094      35.0       34.7     7.1 288.3   

  00:00:06     .089     .000    .000    .089      35.0       34.6     7.1 287.1   

  00:00:07     .085     .000    .000    .085      35.0       34.5     7.1 286.0   

  00:00:08     .082     .000    .000    .082      35.0       34.4     7.0 284.9   

  00:00:09     .079     .000    .000    .079      35.0       34.3     7.0 283.9   

  00:00:10     .076     .000    .000    .076      35.0       34.3     7.0 283.0   

  00:00:15     .068     .000    .000    .068      35.0       33.9     6.9 278.9   

  00:00:20     .058     .000    .000    .058      35.0       33.6     6.9 275.5   

  00:00:25     .051     .000    .000    .051      35.0       33.4     6.8 272.8   

  00:00:30     .046     .000    .000    .046      35.0       33.1     6.8 270.4   

  00:00:35     .042     .000    .000    .042      35.0       32.9     6.7 268.5   

  00:00:40     .039     .000    .000    .039      35.0       32.7     6.7 266.7   

  00:00:45     .036     .000    .000    .036      35.0       32.6     6.7 265.2   

  00:00:50     .033     .000    .000    .033      35.0       32.4     6.6 263.8   

  00:00:55     .032     .000    .000    .032      35.0       32.2     6.6 262.6   

  00:01:00     .030     .000    .000    .030      35.0       32.1     6.6 261.6   

  00:01:15     .027     .000    .000    .027      35.0       31.7     6.5 258.9   

  00:01:30     .024     .000    .000    .024      35.0       31.3     6.4 256.8   

  00:01:45     .022     .000    .000    .022      35.0       31.0     6.3 255.2   

  00:02:00     .020     .000    .000    .020      35.0       30.7     6.3 253.9   

  00:02:15     .019     .000    .000    .019      35.0       30.4     6.2 252.8   

  00:02:30     .018     .000    .000    .018      35.0       30.1     6.2 251.9   

  00:02:45     .017     .000    .000    .017      35.0       29.9     6.1 251.1   

  00:03:00     .016     .000    .000    .016      35.0       29.6     6.1 250.5   

  00:04:00     .015     .000    .000    .015      35.0       28.7     5.9 248.4   

  00:05:00     .013     .000    .000    .013      35.0       27.9     5.7 247.1   
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 ******************************************************************************* 

                                                                                  

                          LIQUID SPILLS MODEL             May  22 2020 00:46:59    

                    <<<<< HGSYSTEM VERSION (LPOOL) >>>>>                          

 *******************************************************************************  

                  Computer Model  : LSM90                                         

                                                                                  

                  Case Description: VARIACHEM FK-1                                

                  Engineer        :  -                                            

                  Output File Name: varihf1 .LPT                                  

 *******************************************************************************  

            Total                                                                 

            Vapor     Flash   Aerosol Evap.    Cumulat   Mass     Pool    Pool    

  Time      Rate      Rate    Rate    Rate     Mass Out  in Pool  Area    Temp    

  HH:MM:SS  (Kg/s)    (Kg/s)  (Kg/s)  (Kg/s)     (Kg)     (Kg)    (M2)    (K)     

  --------  -------   ------  ------- ------   --------  -------  ------  ----    

                                                                                  

  00:06:00     .012     .000    .000    .012      35.0       27.2     5.6 246.1   

  00:07:00     .012     .000    .000    .012      35.0       26.5     5.4 245.3   

  00:08:00     .011     .000    .000    .011      35.0       25.8     5.3 244.7   

  00:09:00     .010     .000    .000    .010      35.0       25.2     5.2 244.1   

  00:10:00     .010     .000    .000    .010      35.0       24.6     5.0 243.7   

  00:11:00     .009     .000    .000    .009      35.0       24.1     4.9 243.3   

  00:12:00     .009     .000    .000    .009      35.0       23.5     4.8 242.9   

  00:13:00     .009     .000    .000    .009      35.0       23.0     4.7 242.6   

  00:14:00     .008     .000    .000    .008      35.0       22.5     4.6 242.3   

  00:15:00     .008     .000    .000    .008      35.0       22.0     4.5 242.1   

  00:16:00     .008     .000    .000    .008      35.0       21.6     4.4 241.9   

  00:17:00     .008     .000    .000    .008      35.0       21.1     4.3 241.6   

  00:18:00     .007     .000    .000    .007      35.0       20.7     4.3 241.4   

  00:19:00     .007     .000    .000    .007      35.0       20.2     4.2 241.3   

  00:20:00     .007     .000    .000    .007      35.0       19.8     4.1 241.1   

  00:21:00     .007     .000    .000    .007      35.0       19.4     4.0 240.9   

  00:22:00     .007     .000    .000    .007      35.0       19.0     3.9 240.8   

  00:23:00     .006     .000    .000    .006      35.0       18.7     3.8 240.6   

  00:24:00     .006     .000    .000    .006      35.0       18.3     3.8 240.5   

  00:25:00     .006     .000    .000    .006      35.0       17.9     3.7 240.4   

  00:26:00     .006     .000    .000    .006      35.0       17.6     3.6 240.3   

  00:27:00     .006     .000    .000    .006      35.0       17.2     3.5 240.1   

  00:28:00     .006     .000    .000    .006      35.0       16.9     3.5 240.0   

  00:29:00     .005     .000    .000    .005      35.0       16.6     3.4 239.9   

  00:30:00     .005     .000    .000    .005      35.0       16.2     3.3 239.8   
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     0 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf1 .HTR                                   TIME 00:58 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  HEGADAS-T INPUT DATA 

 

================================================================================================================================ 

 

 ----------------------------------------------------------------------> CONTROL data block: control parameters 

 OUTPUT CODE                    ICNT =      1       (output of cumulative cloud data)    

 SURFACE-TRANSFER CODE         ISURF =      3       (only heat transfer, no water vapour) 

 GAS-BLANKET FORMULATION     BLMODEL =      1       (new, non-oscillatory formulation) 

 CLOUD-SHAPE CORRECTION CODE  ICSCOR =      1       (correction included)     

 ----------------------------------------------------------------------> AMBIENT data block: ambient data 

 AIR TEMP.AT HEIGHT ZAIRTEMP AIRTEMP =   20.000     CELSIUS 

 REF. HEIGHT FOR AIR TEMP.  ZAIRTEMP =   10.000     M 

 RELATIVE HUMIDITY            RHPERC =   50.000     % 

 WIND VELOCITY AT HEIGHT Z0       U0 =   5.0000     M/S 

 REFERENCE HEIGHT FOR WIND VEL.   Z0 =   10.000     M 

 EARTH-S SURFACE TEMPERATURE TGROUND =   20.000     CELSIUS 

 ----------------------------------------------------------------------> DISP data block: dispersion data 

 SURFACE ROUGHNESS PARAMETER      ZR =   1.0000     M 

 PASQUILL STABILITY CLASS     PQSTAB =      D 

 AVERAG. TIME FOR CONC.MEAS.  AVTIMC =   600.00     SECONDS                                     

 MONIN - OBUKHOV LENGTH        OBUKL =  1.00000E+05 M 

 TYPE OF FORMULA FOR SIGMA_Y   MODSY =      2       (Briggs formula) 

         with parameters:      DELTA =  8.00000E-02               

                                BETA =  1.00000E-04 M**(-1)       

 CONST. IN GRAV. SPREADING LAW    CE =   1.1500     

 CONST. IN GRAV. SPREADING LAW    CD =   5.0000     

 TYPE OF FORMULA FOR SIGMA_X   MODSX =      3       (Chatwin/Wilson) 

         with parameters:      ASIGX =   10.000                   

                               BSIGX =   .10000                   

 ----------------------------------------------------------------------> GASDATA data block: pollutant data 

 POLLUTANT COMPOSITION: 

 - HF (equivalent HF monomer)            1.0000     (molar fraction) 

 - extra ideal gas          EXGASPOL =   .00000     (molar fraction) 

 - water                    WATERPOL =   .00000     (molar fraction) 

 DATA FOR DRY POLLUTANT: 

 - specific heat               CPGAS =   29.200     J/MOLE/CELSIUS 

 - molecular weight            MWGAS =   20.000     KG/KMOLE 

 - heat group in heat flux    HEATGR =   18.500     

 POLLUTANT TEMPERATURE       TEMPGAS =   19.900     CELSIUS 

 THERMODYNAMIC MODEL         THERMOD =      2       (HF thermodynamics)   

 INITIAL LIQUID IN HF        HFLIQFR =   1.0000     (mass fraction of basic HF) 

 ---------------------------------------------------------------------->TIMEDATA data block: source/breakpoint data 

 TIME-DEPENDENT RECORD DATA:  ITYPBR =      0       (primary pool data: radius, strength)    

 - skip increment for reading  INCRT =      0 

 - start time for data       TSTPOOL =   .00000     S 

 - time step between read records DT =   4.0000     S 

 - number of records read       NTYD =     10       (see list of pool data below for record data read) 

 ----------------------------------------------------------------------> CLOUD data block: control of cloud output 

 OUTPUT STEP LENGTH            XSTEP =   10.000     M 
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 CONC. AT WHICH CALC. STOPS   CAMIN  =  1.00000E-02 KG/M3 

 UPPER CONCENTRATION LIMIT       CU  =  4.10000E-02 KG/M3 

 LOWER CONCENTRATION LIMIT       CL  =  1.20000E-02 KG/M3 

 ----------------------------------------------------------------------> CALC data block: control of output times 

 PNTS. OF TIME FOR CLOUD CALC. TSTAR =   10.000     SEC 

                                         60.000     SEC 

                                         120.00     SEC 

                                         300.00     SEC 

                                         600.00     SEC 

                                         1800.0     SEC 

 

 

================================================================================================================================ 

 

 WIND PROFILE EXPONENT         ALPHA =   .48206     

 FRICTION VELOCITY             USTAR =   .85467     M/S 

 AIR TEMP. AT GROUND LEVEL       TAP =   20.000     CELSIUS 
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     1 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf1 .HTR                                   TIME 00:58 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DATA FOR PRIMARY POOL AND SECONDARY VAPOUR BLANKET 

 

================================================================================================================================ 

 

    TIME -       POOL        POOL       BLANKET     BLANKET     BLANKET     BLANKET 

    TSTPOOL     RADIUS     STRENGTH     RADIUS      HEIGHT      EV.RATE      MASS 

     (S)          (M)       (KG/S)        (M)         (M)       (KG/S)       (KG) 

 

     0.00        0.00        0.00         -           -           -           - 

     4.00        1.39       1.639E-02     -           -           -           - 

     8.00        1.33       1.234E-02     -           -           -           - 

     12.0        1.28       1.027E-02     -           -           -           - 

     16.0        1.24       8.987E-03     -           -           -           - 

     20.0        1.20       8.052E-03     -           -           -           - 

     24.0        1.16       7.313E-03     -           -           -           - 

     28.0        1.13       6.703E-03     -           -           -           - 

     32.0        1.10       6.185E-03     -           -           -           - 

     36.0        1.06       5.735E-03     -           -           -           - 

     40.0        1.03       5.322E-03     -           -           -           - 

     44.0        .000        .000         -           -           -           - 

 

 Maximum source radius  RGMAX =   1.3890     M 

 

 Source/blanket data set; total CPU =    1 seconds 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  SOURCE DATA SEEN BY OBSERVERS 

 

================================================================================================================================ 

 

 OBSERVER   START TIME   PLACE OF      LENGTH       HALF-        TAKE-UP      TAKE-UP 

            - TSTPOOL    DOWNWIND       (M)         WIDTH         FLUX         RATE 

              (S)        EDGE (M)                    (M)        (KG/M2/S)     (KG/S) 

 

     1      -1.784        .1014        .1522       5.9313E-02   4.9332E-02   8.9074E-04 

     9       .3511        1.154        1.750        .6737       4.3024E-03   1.0143E-02 

    17       2.486        1.363        2.466        1.093       2.6880E-03   1.4490E-02 

    25       4.622        1.329        2.689        1.069       2.4060E-03   1.3830E-02 

    33       6.757        1.295        2.636        1.044       2.1867E-03   1.2034E-02 

    41       8.892        1.282        2.588        1.021       2.0608E-03   1.0890E-02 

    49       11.03        1.248        2.532        1.004       1.9609E-03   9.9722E-03 

    57       13.16        1.235        2.489        .9857       1.8916E-03   9.2806E-03 

    65       15.30        1.202        2.439        .9700       1.8381E-03   8.6989E-03 

    73       17.43        1.188        2.392        .9539       1.7962E-03   8.1992E-03 

    81       19.57        1.175        2.365        .9339       1.7597E-03   7.7748E-03 

    89       21.70        1.142        2.320        .9215       1.7252E-03   7.3779E-03 

    97       23.84        1.129        2.277        .9075       1.7034E-03   7.0387E-03 

   105       25.98        1.116        2.251        .8873       1.6834E-03   6.7243E-03 
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   113       28.11        1.103        2.214        .8755       1.6596E-03   6.4355E-03 

   121       30.25        1.070        2.162        .8699       1.6366E-03   6.1554E-03 

   129       32.38        1.057        2.133        .8531       1.6265E-03   5.9182E-03 

   137       34.52        1.044        2.106        .8358       1.6155E-03   5.6870E-03 

   145       36.65        1.031        2.079        .8212       1.6011E-03   5.4666E-03 

   153       38.79        .6751        1.709        .6883       1.8854E-03   4.4349E-03 

   161       40.92       9.7720E-02    .4733        .2470       5.3205E-03   1.2439E-03 

 

 Observer-source data set; total CPU =    1 seconds 
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 HTMAIN                                        HEGADAS-T PROGRAM ( VERSION 3.2      )                                 PAGE     2 

 DATE 22/05/20                                    STANDARD REPORT FILE varihf1 .HTR                                   TIME 00:58 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   <<<<   VARIACHEM FK-1                                       >>>> 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Observer-release frequency = 32; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] =  .247     

 Observer-release frequency = 16; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] =  .338     

 Observer-release frequency =  8; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] =  .121     

 Observer-release frequency =  4; maximum value over all times of [mean error in observer concentration]/[peak conc.] = 4.594E-

02 

 Convergence tolerance OBSEPS = 5.000E-02 is satisfied 

 

 Cloud shape correction performed 

 

 Observer-dispersion data set for  41 observers; total CPU =    4 seconds 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 10.00     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   .000       .490       .707       .000       1.03       .000       .000       .000       .000      4.073E-03 

   10.0      6.799E-02   2.96       1.68       .150       .000       .000       .000       .000      5.676E-04 

   20.0      1.386E-02   4.23       2.38       .000       .000       .000       .000       .000      1.156E-04 

 

 

 

================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 60.00     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   30.0      7.791E-04   7.11       3.58       .000       .000       .000       .000       .000      6.482E-06 

   40.0      1.000E-03   7.28       4.75       .000       .000       .000       .000       .000      8.320E-06 

   50.0      1.139E-03   8.40       6.27      7.095E-03   .000       .000       .000       .000      9.472E-06 

   60.0      1.171E-03   9.22       7.68      1.964E-02   .000       .000       .000       .000      9.739E-06 

   70.0      1.113E-03   10.3       8.84      1.438E-02   .000       .000       .000       .000      9.263E-06 

   80.0      1.005E-03   11.3       9.98      1.054E-02   .000       .000       .000       .000      8.363E-06 

   90.0      8.824E-04   12.2       11.1      7.002E-03   .000       .000       .000       .000      7.341E-06 

   100.      7.678E-04   13.5       11.8       .000       .000       .000       .000       .000      6.388E-06 

   110.      6.693E-04   14.4       13.0       .000       .000       .000       .000       .000      5.568E-06 

   120.      5.877E-04   15.2       14.1       .000       .000       .000       .000       .000      4.889E-06 

   130.      5.198E-04   16.1       15.2       .000       .000       .000       .000       .000      4.325E-06 

   140.      4.624E-04   16.9       16.4       .000       .000       .000       .000       .000      3.847E-06 

   150.      4.126E-04   17.7       17.5       .000       .000       .000       .000       .000      3.433E-06 

   160.      3.686E-04   18.5       18.6       .000       .000       .000       .000       .000      3.067E-06 

   170.      3.291E-04   19.3       19.7       .000       .000       .000       .000       .000      2.738E-06 

   180.      2.929E-04   20.0       20.9       .000       .000       .000       .000       .000      2.437E-06 

   190.      2.595E-04   20.7       22.0       .000       .000       .000       .000       .000      2.159E-06 

   200.      2.287E-04   21.5       23.1       .000       .000       .000       .000       .000      1.903E-06 

   210.      1.999E-04   22.2       24.1       .000       .000       .000       .000       .000      1.663E-06 
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   220.      1.731E-04   22.9       24.9       .000       .000       .000       .000       .000      1.440E-06 

   230.      1.483E-04   23.4       25.9       .000       .000       .000       .000       .000      1.234E-06 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 120.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

   320.      2.241E-05   30.0       35.9       .000       .000       .000       .000       .000      1.864E-07 

   330.      2.394E-05   30.1       37.0       .000       .000       .000       .000       .000      1.992E-07 

   340.      2.541E-05   30.7       38.3       .000       .000       .000       .000       .000      2.114E-07 

   350.      2.687E-05   31.3       39.6       .000       .000       .000       .000       .000      2.235E-07 

   360.      2.805E-05   31.7       41.0       .000       .000       .000       .000       .000      2.334E-07 

   370.      2.921E-05   32.3       42.1       .000       .000       .000       .000       .000      2.430E-07 

   380.      3.023E-05   32.9       43.2       .000       .000       .000       .000       .000      2.515E-07 

   390.      3.107E-05   33.5       44.3       .000       .000       .000       .000       .000      2.585E-07 

   400.      3.181E-05   34.0       45.4       .000       .000       .000       .000       .000      2.647E-07 

   410.      3.240E-05   34.6       46.5       .000       .000       .000       .000       .000      2.696E-07 

   420.      3.275E-05   35.2       47.6       .000       .000       .000       .000       .000      2.725E-07 

   430.      3.302E-05   35.9       48.4       .000       .000       .000       .000       .000      2.747E-07 

   440.      3.301E-05   36.5       49.4       .000       .000       .000       .000       .000      2.746E-07 

   450.      3.304E-05   37.1       50.5       .000       .000       .000       .000       .000      2.749E-07 

   460.      3.265E-05   37.6       51.6       .000       .000       .000       .000       .000      2.717E-07 

   470.      3.245E-05   38.2       52.6       .000       .000       .000       .000       .000      2.700E-07 

   480.      3.184E-05   38.7       53.7       .000       .000       .000       .000       .000      2.649E-07 

   490.      3.124E-05   39.2       54.8       .000       .000       .000       .000       .000      2.599E-07 

   500.      3.053E-05   39.8       55.9       .000       .000       .000       .000       .000      2.540E-07 

   510.      2.974E-05   40.3       57.0       .000       .000       .000       .000       .000      2.474E-07 

   520.      2.889E-05   40.8       58.1       .000       .000       .000       .000       .000      2.404E-07 

   530.      2.795E-05   41.4       59.2       .000       .000       .000       .000       .000      2.325E-07 

   540.      2.701E-05   41.9       60.2       .000       .000       .000       .000       .000      2.247E-07 

   550.      2.601E-05   42.4       61.3       .000       .000       .000       .000       .000      2.164E-07 

   560.      2.488E-05   42.9       62.4       .000       .000       .000       .000       .000      2.070E-07 

   570.      2.375E-05   43.4       63.5       .000       .000       .000       .000       .000      1.976E-07 

   580.      2.260E-05   44.0       64.6       .000       .000       .000       .000       .000      1.880E-07 

   590.      2.154E-05   44.5       65.6       .000       .000       .000       .000       .000      1.792E-07 

   600.      2.035E-05   44.9       66.6       .000       .000       .000       .000       .000      1.693E-07 

   610.      1.924E-05   45.4       67.5       .000       .000       .000       .000       .000      1.600E-07 

   620.      1.812E-05   45.9       68.4       .000       .000       .000       .000       .000      1.508E-07 

   630.      1.696E-05   46.2       69.4       .000       .000       .000       .000       .000      1.411E-07 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 300.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  1.910E+03  8.767E-07   98.1       198.       .000       .000       .000       .000       .000      7.294E-09 

  1.920E+03  8.910E-07   98.3       199.       .000       .000       .000       .000       .000      7.412E-09 

  1.930E+03  9.051E-07   98.7       201.       .000       .000       .000       .000       .000      7.530E-09 

  1.940E+03  9.178E-07   99.0       202.       .000       .000       .000       .000       .000      7.635E-09 

  1.950E+03  9.488E-07   99.3       203.       .000       .000       .000       .000       .000      7.893E-09 

  1.960E+03  9.602E-07   99.6       204.       .000       .000       .000       .000       .000      7.989E-09 

  1.970E+03  9.726E-07   99.9       205.       .000       .000       .000       .000       .000      8.092E-09 

  1.980E+03  9.828E-07   100.       206.       .000       .000       .000       .000       .000      8.176E-09 

  1.990E+03  9.927E-07   101.       207.       .000       .000       .000       .000       .000      8.259E-09 

  2.000E+03  1.002E-06   101.       208.       .000       .000       .000       .000       .000      8.336E-09 

  2.010E+03  1.030E-06   101.       209.       .000       .000       .000       .000       .000      8.568E-09 

  2.020E+03  1.039E-06   102.       210.       .000       .000       .000       .000       .000      8.647E-09 

  2.030E+03  1.047E-06   102.       211.       .000       .000       .000       .000       .000      8.713E-09 

  2.040E+03  1.055E-06   102.       211.       .000       .000       .000       .000       .000      8.776E-09 

  2.050E+03  1.061E-06   103.       212.       .000       .000       .000       .000       .000      8.831E-09 

  2.060E+03  1.079E-06   103.       213.       .000       .000       .000       .000       .000      8.975E-09 

  2.070E+03  1.085E-06   103.       214.       .000       .000       .000       .000       .000      9.028E-09 

  2.080E+03  1.093E-06   104.       215.       .000       .000       .000       .000       .000      9.096E-09 

  2.090E+03  1.098E-06   104.       216.       .000       .000       .000       .000       .000      9.132E-09 

  2.100E+03  1.101E-06   104.       217.       .000       .000       .000       .000       .000      9.161E-09 

  2.110E+03  1.103E-06   105.       218.       .000       .000       .000       .000       .000      9.180E-09 

  2.120E+03  1.110E-06   105.       219.       .000       .000       .000       .000       .000      9.232E-09 

  2.130E+03  1.114E-06   105.       220.       .000       .000       .000       .000       .000      9.269E-09 

  2.140E+03  1.120E-06   106.       221.       .000       .000       .000       .000       .000      9.318E-09 

  2.150E+03  1.122E-06   106.       222.       .000       .000       .000       .000       .000      9.335E-09 

  2.160E+03  1.123E-06   106.       222.       .000       .000       .000       .000       .000      9.340E-09 

  2.170E+03  1.106E-06   107.       223.       .000       .000       .000       .000       .000      9.202E-09 

  2.180E+03  1.107E-06   107.       224.       .000       .000       .000       .000       .000      9.207E-09 

  2.190E+03  1.106E-06   107.       225.       .000       .000       .000       .000       .000      9.200E-09 

  2.200E+03  1.104E-06   108.       226.       .000       .000       .000       .000       .000      9.185E-09 

  2.210E+03  1.104E-06   108.       227.       .000       .000       .000       .000       .000      9.181E-09 

  2.220E+03  1.100E-06   108.       228.       .000       .000       .000       .000       .000      9.149E-09 

  2.230E+03  1.095E-06   109.       229.       .000       .000       .000       .000       .000      9.107E-09 

  2.240E+03  1.089E-06   109.       230.       .000       .000       .000       .000       .000      9.062E-09 

  2.250E+03  1.083E-06   109.       231.       .000       .000       .000       .000       .000      9.010E-09 

  2.260E+03  1.075E-06   110.       232.       .000       .000       .000       .000       .000      8.947E-09 

  2.270E+03  1.069E-06   110.       233.       .000       .000       .000       .000       .000      8.893E-09 

  2.280E+03  1.060E-06   110.       234.       .000       .000       .000       .000       .000      8.817E-09 

  2.290E+03  1.055E-06   111.       235.       .000       .000       .000       .000       .000      8.773E-09 

  2.300E+03  1.042E-06   111.       236.       .000       .000       .000       .000       .000      8.672E-09 

  2.310E+03  1.031E-06   111.       236.       .000       .000       .000       .000       .000      8.580E-09 

  2.320E+03  1.020E-06   112.       237.       .000       .000       .000       .000       .000      8.489E-09 

  2.330E+03  1.008E-06   112.       238.       .000       .000       .000       .000       .000      8.388E-09 

  2.340E+03  1.002E-06   112.       239.       .000       .000       .000       .000       .000      8.339E-09 

  2.350E+03  9.872E-07   113.       240.       .000       .000       .000       .000       .000      8.213E-09 

  2.360E+03  9.715E-07   113.       241.       .000       .000       .000       .000       .000      8.082E-09 

  2.370E+03  9.561E-07   113.       242.       .000       .000       .000       .000       .000      7.954E-09 

  2.380E+03  9.458E-07   114.       243.       .000       .000       .000       .000       .000      7.869E-09 

  2.390E+03  9.364E-07   114.       243.       .000       .000       .000       .000       .000      7.790E-09 
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  2.400E+03  8.932E-07   114.       244.       .000       .000       .000       .000       .000      7.431E-09 

  2.410E+03  9.033E-07   114.       245.       .000       .000       .000       .000       .000      7.515E-09 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 600.0     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  5.980E+03  9.378E-08   211.       536.       .000       .000       .000       .000       .000      7.802E-10 

  5.990E+03  9.333E-08   211.       537.       .000       .000       .000       .000       .000      7.764E-10 

  6.000E+03  9.563E-08   211.       538.       .000       .000       .000       .000       .000      7.956E-10 

  6.010E+03  9.524E-08   211.       538.       .000       .000       .000       .000       .000      7.923E-10 

  6.020E+03  9.742E-08   211.       539.       .000       .000       .000       .000       .000      8.105E-10 

  6.030E+03  9.704E-08   212.       540.       .000       .000       .000       .000       .000      8.073E-10 

  6.040E+03  9.927E-08   212.       541.       .000       .000       .000       .000       .000      8.258E-10 

  6.050E+03  9.874E-08   212.       541.       .000       .000       .000       .000       .000      8.215E-10 

  6.060E+03  9.823E-08   212.       542.       .000       .000       .000       .000       .000      8.172E-10 

  6.070E+03  1.005E-07   212.       543.       .000       .000       .000       .000       .000      8.363E-10 

  6.080E+03  9.992E-08   213.       544.       .000       .000       .000       .000       .000      8.312E-10 

  6.090E+03  1.021E-07   213.       544.       .000       .000       .000       .000       .000      8.497E-10 

  6.100E+03  1.015E-07   213.       545.       .000       .000       .000       .000       .000      8.445E-10 

  6.110E+03  1.030E-07   213.       546.       .000       .000       .000       .000       .000      8.565E-10 

  6.120E+03  1.031E-07   214.       547.       .000       .000       .000       .000       .000      8.578E-10 

  6.130E+03  1.024E-07   214.       547.       .000       .000       .000       .000       .000      8.521E-10 

  6.140E+03  1.045E-07   214.       548.       .000       .000       .000       .000       .000      8.690E-10 

  6.150E+03  1.039E-07   214.       549.       .000       .000       .000       .000       .000      8.643E-10 

  6.160E+03  1.050E-07   215.       550.       .000       .000       .000       .000       .000      8.738E-10 

  6.170E+03  1.052E-07   215.       550.       .000       .000       .000       .000       .000      8.750E-10 

  6.180E+03  1.045E-07   215.       551.       .000       .000       .000       .000       .000      8.694E-10 

  6.190E+03  1.063E-07   215.       552.       .000       .000       .000       .000       .000      8.845E-10 

  6.200E+03  1.059E-07   215.       552.       .000       .000       .000       .000       .000      8.809E-10 

  6.210E+03  1.069E-07   216.       553.       .000       .000       .000       .000       .000      8.891E-10 

  6.220E+03  1.069E-07   216.       554.       .000       .000       .000       .000       .000      8.894E-10 

  6.230E+03  1.077E-07   216.       555.       .000       .000       .000       .000       .000      8.962E-10 

  6.240E+03  1.077E-07   216.       555.       .000       .000       .000       .000       .000      8.962E-10 

  6.250E+03  1.072E-07   217.       556.       .000       .000       .000       .000       .000      8.918E-10 

  6.260E+03  1.083E-07   217.       556.       .000       .000       .000       .000       .000      9.007E-10 

  6.270E+03  1.080E-07   217.       557.       .000       .000       .000       .000       .000      8.987E-10 

  6.280E+03  1.084E-07   217.       558.       .000       .000       .000       .000       .000      9.019E-10 

  6.290E+03  1.088E-07   218.       559.       .000       .000       .000       .000       .000      9.056E-10 

  6.300E+03  1.080E-07   218.       559.       .000       .000       .000       .000       .000      8.986E-10 

  6.310E+03  1.092E-07   218.       560.       .000       .000       .000       .000       .000      9.083E-10 

  6.320E+03  1.089E-07   218.       561.       .000       .000       .000       .000       .000      9.061E-10 

  6.330E+03  1.085E-07   219.       562.       .000       .000       .000       .000       .000      9.025E-10 

  6.340E+03  1.093E-07   219.       562.       .000       .000       .000       .000       .000      9.097E-10 

  6.350E+03  1.080E-07   219.       563.       .000       .000       .000       .000       .000      8.984E-10 

  6.360E+03  1.090E-07   219.       564.       .000       .000       .000       .000       .000      9.067E-10 

  6.370E+03  1.093E-07   220.       564.       .000       .000       .000       .000       .000      9.094E-10 

  6.380E+03  1.080E-07   220.       565.       .000       .000       .000       .000       .000      8.983E-10 

  6.390E+03  1.087E-07   220.       566.       .000       .000       .000       .000       .000      9.039E-10 

  6.400E+03  1.072E-07   220.       567.       .000       .000       .000       .000       .000      8.920E-10 

  6.410E+03  1.080E-07   220.       567.       .000       .000       .000       .000       .000      8.984E-10 

  6.420E+03  1.072E-07   221.       568.       .000       .000       .000       .000       .000      8.918E-10 

  6.430E+03  1.071E-07   221.       569.       .000       .000       .000       .000       .000      8.907E-10 

  6.440E+03  1.076E-07   221.       569.       .000       .000       .000       .000       .000      8.951E-10 

  6.450E+03  1.071E-07   221.       570.       .000       .000       .000       .000       .000      8.910E-10 

  6.460E+03  1.071E-07   222.       571.       .000       .000       .000       .000       .000      8.913E-10 
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  6.470E+03  1.074E-07   222.       571.       .000       .000       .000       .000       .000      8.931E-10 

  6.480E+03  1.068E-07   222.       572.       .000       .000       .000       .000       .000      8.888E-10 

  6.490E+03  1.072E-07   222.       573.       .000       .000       .000       .000       .000      8.916E-10 

  6.500E+03  1.066E-07   222.       574.       .000       .000       .000       .000       .000      8.868E-10 

  6.510E+03  1.061E-07   223.       574.       .000       .000       .000       .000       .000      8.826E-10 

  6.520E+03  1.062E-07   223.       575.       .000       .000       .000       .000       .000      8.837E-10 

  6.530E+03  1.057E-07   223.       576.       .000       .000       .000       .000       .000      8.791E-10 

  6.540E+03  1.052E-07   223.       576.       .000       .000       .000       .000       .000      8.755E-10 

  6.550E+03  1.050E-07   224.       577.       .000       .000       .000       .000       .000      8.736E-10 

  6.560E+03  1.048E-07   224.       578.       .000       .000       .000       .000       .000      8.722E-10 

  6.570E+03  1.042E-07   224.       579.       .000       .000       .000       .000       .000      8.667E-10 

  6.580E+03  1.037E-07   224.       579.       .000       .000       .000       .000       .000      8.629E-10 

  6.590E+03  1.034E-07   225.       580.       .000       .000       .000       .000       .000      8.605E-10 

  6.600E+03  1.031E-07   225.       581.       .000       .000       .000       .000       .000      8.580E-10 

  6.610E+03  1.028E-07   225.       581.       .000       .000       .000       .000       .000      8.552E-10 

  6.620E+03  1.020E-07   225.       582.       .000       .000       .000       .000       .000      8.490E-10 

  6.630E+03  1.015E-07   225.       583.       .000       .000       .000       .000       .000      8.447E-10 

  6.640E+03  1.011E-07   226.       583.       .000       .000       .000       .000       .000      8.414E-10 

  6.650E+03  1.007E-07   226.       584.       .000       .000       .000       .000       .000      8.381E-10 

  6.660E+03  1.009E-07   226.       585.       .000       .000       .000       .000       .000      8.391E-10 

  6.670E+03  9.946E-08   226.       585.       .000       .000       .000       .000       .000      8.275E-10 

  6.680E+03  9.646E-08   227.       586.       .000       .000       .000       .000       .000      8.025E-10 

  6.690E+03  9.813E-08   227.       587.       .000       .000       .000       .000       .000      8.164E-10 
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================================================================================================================================ 

                                  DISPERSION DATA AT TIME = 1800.     SEC 

 

================================================================================================================================ 

 

  DISTANCE    CONC       SZ         SY         MIDP       YCU        ZCU        YCL        ZCL        CA 

    (M)     (% VOL.)     (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)        (M)      (KG/M3) 

 

  3.275E+04  3.652E-09   647.      1.793E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.038E-11 

  3.276E+04  3.574E-09   647.      1.793E+03   .000       .000       .000       .000       .000      2.973E-11 

  3.277E+04  3.627E-09   647.      1.793E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.017E-11 

  3.278E+04  3.675E-09   648.      1.794E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.057E-11 

  3.279E+04  3.598E-09   648.      1.794E+03   .000       .000       .000       .000       .000      2.993E-11 

  3.280E+04  3.648E-09   648.      1.795E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.035E-11 

  3.281E+04  3.695E-09   648.      1.795E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.074E-11 

  3.282E+04  3.621E-09   648.      1.795E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.012E-11 

  3.283E+04  3.669E-09   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.052E-11 

  3.284E+04  3.718E-09   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.093E-11 

  3.285E+04  3.643E-09   648.      1.796E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.030E-11 

  3.286E+04  3.689E-09   649.      1.797E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.069E-11 

  3.287E+04  3.738E-09   649.      1.797E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.110E-11 

  3.288E+04  3.661E-09   649.      1.797E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.046E-11 

  3.289E+04  3.711E-09   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.088E-11 

  3.290E+04  3.761E-09   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.129E-11 

  3.291E+04  3.681E-09   649.      1.798E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.063E-11 

  3.292E+04  3.730E-09   649.      1.799E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.103E-11 

  3.293E+04  3.759E-09   649.      1.799E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.127E-11 

  3.294E+04  3.699E-09   650.      1.799E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.078E-11 

  3.295E+04  3.749E-09   650.      1.800E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.119E-11 

  3.296E+04  3.769E-09   650.      1.800E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.135E-11 

  3.297E+04  3.718E-09   650.      1.800E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.093E-11 

  3.298E+04  3.768E-09   650.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.135E-11 

  3.299E+04  3.779E-09   650.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.144E-11 

  3.300E+04  3.738E-09   650.      1.801E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.110E-11 

  3.301E+04  3.787E-09   650.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.150E-11 

  3.302E+04  3.789E-09   651.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.152E-11 

  3.303E+04  3.754E-09   651.      1.802E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.123E-11 

  3.304E+04  3.793E-09   651.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.156E-11 

  3.305E+04  3.799E-09   651.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.161E-11 

  3.306E+04  3.771E-09   651.      1.803E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.137E-11 

  3.307E+04  3.804E-09   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.164E-11 

  3.308E+04  3.813E-09   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.172E-11 

  3.309E+04  3.785E-09   651.      1.804E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.149E-11 

  3.310E+04  3.817E-09   652.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.176E-11 

  3.311E+04  3.823E-09   652.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.180E-11 

  3.312E+04  3.798E-09   652.      1.805E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.160E-11 

  3.313E+04  3.828E-09   652.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.185E-11 

  3.314E+04  3.776E-09   652.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.141E-11 

  3.315E+04  3.809E-09   652.      1.806E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.169E-11 

  3.316E+04  3.835E-09   652.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.191E-11 

  3.317E+04  3.787E-09   653.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.151E-11 

  3.318E+04  3.816E-09   653.      1.807E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.175E-11 

  3.319E+04  3.829E-09   653.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.185E-11 

  3.320E+04  3.796E-09   653.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.158E-11 

  3.321E+04  3.825E-09   653.      1.808E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.182E-11 

  3.322E+04  3.840E-09   653.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.195E-11 

  3.323E+04  3.803E-09   653.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.164E-11 
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  3.324E+04  3.835E-09   653.      1.809E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.190E-11 

  3.325E+04  3.847E-09   654.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.200E-11 

  3.326E+04  3.812E-09   654.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.171E-11 

  3.327E+04  3.844E-09   654.      1.810E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.198E-11 

  3.328E+04  3.835E-09   654.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.191E-11 

  3.329E+04  3.820E-09   654.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.178E-11 

  3.330E+04  3.855E-09   654.      1.811E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.207E-11 

  3.331E+04  3.825E-09   654.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.182E-11 

  3.332E+04  3.831E-09   655.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.187E-11 

  3.333E+04  3.855E-09   655.      1.812E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.207E-11 

  3.334E+04  3.818E-09   655.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.176E-11 

  3.335E+04  3.841E-09   655.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.195E-11 

  3.336E+04  3.846E-09   655.      1.813E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.200E-11 

  3.337E+04  3.811E-09   655.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.171E-11 

  3.338E+04  3.850E-09   655.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.203E-11 

  3.339E+04  3.839E-09   655.      1.814E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.194E-11 

  3.340E+04  3.797E-09   656.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.159E-11 

  3.341E+04  3.847E-09   656.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.200E-11 

  3.342E+04  3.825E-09   656.      1.815E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.182E-11 

  3.343E+04  3.781E-09   656.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.146E-11 

  3.344E+04  3.831E-09   656.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.187E-11 

  3.345E+04  3.799E-09   656.      1.816E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.160E-11 

  3.346E+04  3.770E-09   656.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.136E-11 

  3.347E+04  3.817E-09   656.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.176E-11 

  3.348E+04  3.787E-09   657.      1.817E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.150E-11 

  3.349E+04  3.762E-09   657.      1.818E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.130E-11 

  3.350E+04  3.806E-09   657.      1.818E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.166E-11 

  3.351E+04  3.776E-09   657.      1.818E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.141E-11 

  3.352E+04  3.781E-09   657.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.146E-11 

  3.353E+04  3.796E-09   657.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.158E-11 

  3.354E+04  3.772E-09   657.      1.819E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.138E-11 

  3.355E+04  3.800E-09   657.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.162E-11 

  3.356E+04  3.791E-09   658.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.154E-11 

  3.357E+04  3.782E-09   658.      1.820E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.147E-11 

  3.358E+04  3.804E-09   658.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.165E-11 

  3.359E+04  3.791E-09   658.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.154E-11 

  3.360E+04  3.793E-09   658.      1.821E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.155E-11 

  3.361E+04  3.805E-09   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.165E-11 

  3.362E+04  3.792E-09   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.155E-11 

  3.363E+04  3.794E-09   658.      1.822E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.156E-11 

  3.364E+04  3.798E-09   659.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.159E-11 

  3.365E+04  3.784E-09   659.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.148E-11 

  3.366E+04  3.788E-09   659.      1.823E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.151E-11 

  3.367E+04  3.795E-09   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.157E-11 

  3.368E+04  3.782E-09   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.146E-11 

  3.369E+04  3.791E-09   659.      1.824E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.153E-11 

  3.370E+04  3.773E-09   659.      1.825E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.139E-11 

  3.371E+04  3.780E-09   659.      1.825E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.145E-11 

  3.372E+04  3.768E-09   660.      1.825E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.135E-11 

  3.373E+04  3.761E-09   660.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.129E-11 

  3.374E+04  3.766E-09   660.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.133E-11 

  3.375E+04  3.763E-09   660.      1.826E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.130E-11 

  3.376E+04  3.747E-09   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.118E-11 

  3.377E+04  3.755E-09   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.124E-11 

  3.378E+04  3.753E-09   660.      1.827E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.122E-11 

  3.379E+04  3.768E-09   660.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.135E-11 

  3.380E+04  3.751E-09   661.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.120E-11 

  3.381E+04  3.756E-09   661.      1.828E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.125E-11 
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  3.382E+04  3.753E-09   661.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.122E-11 

  3.383E+04  3.739E-09   661.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.111E-11 

  3.384E+04  3.735E-09   661.      1.829E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.107E-11 

  3.385E+04  3.723E-09   661.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.097E-11 

  3.386E+04  3.725E-09   661.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.099E-11 

  3.387E+04  3.724E-09   662.      1.830E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.098E-11 

  3.388E+04  3.729E-09   662.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.103E-11 

  3.389E+04  3.724E-09   662.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.098E-11 

  3.390E+04  3.729E-09   662.      1.831E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.102E-11 

  3.391E+04  3.753E-09   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.122E-11 

  3.392E+04  3.713E-09   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.089E-11 

  3.393E+04  3.665E-09   662.      1.832E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.049E-11 

  3.394E+04  3.605E-09   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      2.999E-11 

  3.395E+04  3.645E-09   662.      1.833E+03   .000       .000       .000       .000       .000      3.033E-11 

 

 USING OUTPUT TIME CONCENTRATIONS FOR INTERMEDIATE TIMES 

 Current choice of output times gives following errors: 

 Largest mean error for all output times is 1444.4% 

 Largest maximum error for all output times is ******% 

 

 Cloud data set; total CPU =    4 seconds 
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FORGATÓKÖNYV-2: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, FORMALDEHID 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 2 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet, a formalintároló UN 3H1/X, 

1,8/250 típusú műanyag kannák sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén 

mérgező gőzfelhő kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s, 2 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 0 és 1 m. 

 A tócsa sugara: 5 m. 

 A gőznyomás 9065 Pa 

 A kiáramlott anyag: formaldehid 

 Pasquill: D, F osztály 

 A felszín érdessége: 1 m. 

 

 

 

Evaporation: Non-Boiling (Circ.) 

 

 

Parameters: 

 

Molecular Mass                   30 kg/kmol 

Partial Vapour Press.          9065 Pa    

SurfaceTemperature              293 K     

Wind Speed                        5 m/s   

Pool Radius                       5 m     

 

 

Results: 

 

Evaporation Rate         0.05404    kg/s  
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 

 

 

Parameters: 

 

Specific Heat                   3E3 J/kg/K 

Effect Concentration         5.7E-5 kg/m³ 

Initial Density               1.244 kg/m³ 

Initial Release Temp.           293 K     

Entrainment Rate                    kg/s  

Wind Speed                        5 m/s   

Stability Class                   D A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                0.05404 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

  ----transition to gaussian dispersion---- 

   5.0E+000    1.4E+000      6.5E-001        1.2E-001 

   1.1E+001    4.4E+000      4.0E+000        3.1E-003 

   1.8E+001    6.9E+000      5.8E+000        9.7E-004 

   2.7E+001    9.0E+000      7.0E+000        4.5E-004 

   3.7E+001    1.1E+001      7.8E+000        2.5E-004 

   5.0E+001    1.1E+001      7.8E+000        1.5E-004 

   6.5E+001    1.1E+001      6.9E+000        9.4E-005 

   8.2E+001    5.3E+000      3.3E+000        6.2E-005 

   1.0E+002    0.0E+000      0.0E+000        4.2E-005 
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Evaporation: Non-Boiling (Circ.) 

 

 

Parameters: 

 

Molecular Mass                   30 kg/kmol 

Partial Vapour Press.          9065 Pa    

SurfaceTemperature              293 K     

Wind Speed                        2 m/s   

Pool Radius                       5 m     

 

 

Results: 

 

Evaporation Rate         0.02644    kg/s  
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 

 

 

Parameters: 

 

Specific Heat                   3E3 J/kg/K 

Effect Concentration         5.7E-5 kg/m³ 

Initial Density               1.244 kg/m³ 

Initial Release Temp.           293 K     

Entrainment Rate                  0 kg/s  

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                0.02644 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

  ----transition to gaussian dispersion---- 

   5.0E+000    3.2E+000      1.0E-001        4.5E-001 

   1.1E+001    4.2E+000      2.2E+000        9.0E-003 

   1.8E+001    5.7E+000      3.3E+000        3.7E-003 

   2.7E+001    7.2E+000      4.1E+000        2.0E-003 

   3.7E+001    8.8E+000      4.9E+000        1.2E-003 

   5.0E+001    1.0E+001      5.5E+000        7.7E-004 

   6.5E+001    1.2E+001      6.0E+000        5.1E-004 

   8.2E+001    1.4E+001      6.4E+000        3.5E-004 

   1.0E+002    1.5E+001      6.7E+000        2.5E-004 

   1.3E+002    1.6E+001      6.8E+000        1.8E-004 

   1.6E+002    1.6E+001      6.5E+000        1.3E-004 

   2.0E+002    1.5E+001      5.8E+000        9.3E-005 

   2.4E+002    1.1E+001      4.0E+000        6.8E-005 

   3.0E+002    0.0E+000      0.0E+000        5.0E-005 
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FORGATÓKÖNYV-3: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 3 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 
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Radiation: Poolfire 

 

 

Parameters: 

 

Boiling Point                   441 K     

Heat of Evaporation          3.65E5 J/kg  

Specific Heat              1.7734E3 J/kg/K 

Heat of Combustion          4.464E7 J/kg  

Water Vapour Pressure          1848 Pa    

Ambient Temperature             293 K     

Diameter Pool                    28 m     

 

 

Results: 

 

Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      

7                19.71            13.13            23.68             

28               7.703            3.467            8.448             

49               3.922            1.251            4.117             

70               2.283            0.5512           2.348             

91               1.465            0.2822           1.492             
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FORGATÓKÖNYV-4: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. Raktár Forgatókönyv száma: 4 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége eredeti:0,0099 kg/sec, módosított: 0,0094 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége eredeti: 0,0886 kg/sec, módisított: 0,0329 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége eredeti: 0,0823 kg/sec, módosított: 0,078 kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 28 m, hosszúsága 138 m. 

 A raktár épület területe 1200 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 4800 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4/óra 

 

 

C 6,3191 H 11,7093 N 0,2501 Cl 0,1837 O 2,2371 S 0,0179 F 0,1201 Br 0,0054 
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Neutral gas, HCl 

 

Parameters: 

 

Effect Concentration           1E-5 kg/m³ 

Initial Source Width  Ly         35 m     

Initial Source Width  Lz          4 m     

Averaging Time                   10 min   

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                  0.078 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

   0.0E+000    2.7E+002      1.8E-003        1.2E+000 

   6.0E+000    1.6E+002      2.0E+000        6.2E-004 

   1.3E+001    1.5E+002      3.1E+000        3.8E-004 

   2.2E+001    1.5E+002      4.0E+000        2.8E-004 

   3.2E+001    1.4E+002      4.9E+000        2.2E-004 

   4.5E+001    1.4E+002      5.8E+000        1.8E-004 

   6.0E+001    1.4E+002      6.6E+000        1.5E-004 

   7.7E+001    1.4E+002      7.5E+000        1.2E-004 

   9.9E+001    1.3E+002      8.4E+000        1.0E-004 

   1.2E+002    1.3E+002      9.4E+000        8.7E-005 

   1.6E+002    1.3E+002      1.0E+001        7.4E-005 

   1.9E+002    1.3E+002      1.1E+001        6.3E-005 

   2.4E+002    1.3E+002      1.2E+001        5.3E-005 

   2.9E+002    1.3E+002      1.3E+001        4.5E-005 

   3.6E+002    1.3E+002      1.4E+001        3.8E-005 

   4.3E+002    1.2E+002      1.5E+001        3.2E-005 

   5.2E+002    1.2E+002      1.5E+001        2.6E-005 

   6.4E+002    1.2E+002      1.5E+001        2.2E-005 

   7.7E+002    1.1E+002      1.5E+001        1.8E-005 

   9.3E+002    9.7E+001      1.3E+001        1.5E-005 

   1.1E+003    7.2E+001      1.0E+001        1.2E-005 

   1.4E+003    0.0E+000      0.0E+000        9.6E-006 
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Neutral gas, NO2 

 

 

Parameters: 

 

Effect Concentration           1E-5 kg/m³ 

Initial Source Width  Ly         35 m     

Initial Source Width  Lz          4 m     

Averaging Time                   10 min   

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                 0.0329 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

   0.0E+000    2.7E+002      7.6E-004        1.2E+000 

   6.0E+000    1.4E+002      1.8E+000        2.6E-004 

   1.3E+001    1.3E+002      2.7E+000        1.6E-004 

   2.2E+001    1.3E+002      3.4E+000        1.2E-004 

   3.2E+001    1.2E+002      4.1E+000        9.2E-005 

   4.5E+001    1.2E+002      4.8E+000        7.4E-005 

   6.0E+001    1.1E+002      5.5E+000        6.1E-005 

   7.7E+001    1.1E+002      6.1E+000        5.1E-005 

   9.9E+001    1.1E+002      6.7E+000        4.3E-005 

   1.2E+002    1.0E+002      7.3E+000        3.7E-005 

   1.6E+002    9.8E+001      7.8E+000        3.1E-005 

   1.9E+002    9.4E+001      8.2E+000        2.6E-005 

   2.4E+002    8.9E+001      8.5E+000        2.2E-005 

   2.9E+002    8.3E+001      8.5E+000        1.9E-005 

   3.6E+002    7.4E+001      8.2E+000        1.6E-005 

   4.3E+002    6.2E+001      7.3E+000        1.3E-005 

   5.2E+002    4.0E+001      5.0E+000        1.1E-005 

   6.4E+002    0.0E+000      0.0E+000        9.2E-006 
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Neutral gas, SO2 

 

 

Parameters: 

 

Effect Concentration           1E-5 kg/m³ 

Initial Source Width  Ly         35 m     

Initial Source Width  Lz          4 m     

Averaging Time                   10 min   

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                 0.0094 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

   0.0E+000    2.7E+002      2.2E-004        1.2E+000 

   6.0E+000    1.1E+002      1.4E+000        7.5E-005 

   1.3E+001    9.9E+001      2.0E+000        4.6E-005 

   2.2E+001    8.9E+001      2.4E+000        3.4E-005 

   3.2E+001    8.0E+001      2.7E+000        2.6E-005 

   4.5E+001    7.2E+001      2.9E+000        2.1E-005 

   6.0E+001    6.3E+001      3.0E+000        1.8E-005 

   7.7E+001    5.3E+001      2.9E+000        1.5E-005 

   9.9E+001    4.0E+001      2.5E+000        1.2E-005 

   1.2E+002    1.9E+001      1.4E+000        1.0E-005 

   1.6E+002    0.0E+000      0.0E+000        8.9E-006 
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FORGATÓKÖNYV-5: TÓCSATŰZ, SZABADTÉRI SAVTÁROLÓ 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri savtároló Forgatókönyv száma: 5 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a sav- és lúgtárolóban tárolt 

tűzveszélyes anyagokat tároló kannák, IBC-k és hordók sérülése és a tárolt anyagok 

kiáramlása. A kiáramlott anyag meggyulladhat és tócsatűz alakulhat ki. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈11 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 
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Radiation: Poolfire 

 

 

Parameters: 

 

Boiling Point               352.816 K     

Heat of Evaporation          4.44E5 J/kg  

Specific Heat                 2.2E3 J/kg/K 

Heat of Combustion          3.136E7 J/kg  

Water Vapour Pressure          1848 Pa    

Ambient Temperature             293 K     

Diameter Pool                    23 m     

 

 

Results: 

 

Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      

5.75             12.54            8.275            15.03             

23               4.762            2.031            5.177             

40.25            2.354            0.6948           2.455             

57.5             1.348            0.2979           1.38              

74.75            0.8571           0.1504           0.8702            
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FORGATÓKÖNYV-6: MÉRGEZŐ ANYAG KIÁRAMLÁSA, HIDRAZIN HIDRÁT 

 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 22. számú raktár Forgatókönyv száma: 6 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a hidrazin-hidrát tároló 

műanyag hordók sérülése. A sérülésekor kialakuló tócsa párolgása esetén mérgező gőzfelhő 

kialakulásával kell számolni. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 Szélsebesség: 5 m/s 

 A forrás magassága 0 m. 

 A koncentráció vizsgálatának magasság: 1 m. 

 A tócsa sugara: 4,5 m. 

 A gőznyomás 20 mbar 

 A kiáramlott anyag: Hidrazin-hidrát 

 Pasquill: D osztály 

 

 

 

 

LIQUID POOL SIZE ESTIMATES   

    

Liquid pool temperature 20 C° 

Liquid mass spilled 237 kg 

Liquid volume spilled 0,226 m
3
 

Liquid density  993 kg/m
3
 

    

Pool depth  3,5 mm 

Pool diameter  9 m 

Pool area  68 m
2
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LIQUID POOL EVAPORATION RATE / DURATION ESTIMATES 

    

Soil type is   Concrete 

Ambient temperature 20 C° 

Liquid release temperature 20 C° 

Wind speed  5 m/s 

Liquid mass 'in pool 237 kg 

Pool area  68 m
2
 

    

Vapor evolution rate 0,0137 kg/s 

Evolution 

duration 

 288,1 perc 
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VAPOR DISPERSION TOXIC HAZARDS  

    

Discharge height  0 m 

Height above ground level 1 m 

Wind velocity  (CLASS D) 5 m/s 

Ambient temperature 20 C° 

Vapor / Gas emission rate 0,0137 kg/s 

Vapor / Gas emission duration 30 perc 

Toxic concentration limit 1,30E-04 g/m
3
 

  0,09764 ppm 

    

Downwind toxic hazard distance 1966 m 

Cloud width up to 983 m 

    

Distance Concentration  

m ppm mg/m3  

100 1,57E+01 2,09E+01  

190 5,08E+00 6,77E+00  

280 2,57E+00 3,43E+00  

370 1,59E+00 2,11E+00  

460 1,09E+00 1,45E+00  

550 8,03E-01 1,07E+00  

640 6,21E-01 8,27E-01  

730 4,98E-01 6,62E-01  

820 4,09E-01 5,45E-01  

910 3,44E-01 4,58E-01  

1000 2,94E-01 3,92E-01  

1090 2,55E-01 3,40E-01  

1180 2,24E-01 2,98E-01  

1270 1,98E-01 2,64E-01  

1360 1,77E-01 2,36E-01  

1450 1,60E-01 2,13E-01  

1540 1,45E-01 1,93E-01  

1630 1,32E-01 1,76E-01  

1720 1,21E-01 1,61E-01  

1810 1,12E-01 1,49E-01  

1900 1,03E-01 1,37E-01  

1990 9,58E-02 1,28E-01  

2080 8,92E-02 1,19E-01  

2170 8,34E-02 1,11E-01  

2260 7,82E-02 1,04E-01  
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2350 7,35E-02 9,78E-02  

2440 6,92E-02 9,21E-02  

2530 6,53E-02 8,70E-02  

2620 6,18E-02 8,23E-02  

2710 5,86E-02 7,80E-02  

2800 5,57E-02 7,41E-02  

2890 5,30E-02 7,05E-02  
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FORGATÓKÖNYV-7: RAKTÁRTŰZ, HŐSUGÁRZÁS, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. sz. Raktár épület Forgatókönyv száma: 7 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a tűz 

átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a hősugárzás okozta veszély.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A tároló alapterülete 170 m
2
 

 A tócsa átmérője: ≈ 14 m 

 A kiáramlott anyag: 1,2,4-trimetilbenzén 

 Forráspont: 441 K°. 

 Párolgási hő: 3,65x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 1,7734x10
3
 J/kg/K°. 

 Égéshő: 4,464x10
7
 J/kg. 
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Radiation: Poolfire 

 

 

Parameters: 

 

Boiling Point                   441 K     

Heat of Evaporation          3.65E5 J/kg  

Specific Heat              1.7734E3 J/kg/K 

Heat of Combustion         4.4641E7 J/kg  

Water Vapour Pressure          1848 Pa    

Ambient Temperature             293 K     

Diameter Pool                    14 m     

 

 

Results: 

 

Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      

3.5              21.03            14.21            25.38             

14               8.603            4.259            9.599             

24.5             4.638            1.714            4.945             

35               2.803            0.8045           2.916             

45.5             1.839            0.4268           1.888             
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FORGATÓKÖNYV-8: RAKTÁRTŰZ, MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉK, 20. SZÁMÚ RAKTÁR 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: 20. Raktár Forgatókönyv száma: 8 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet a raktárban kialakuló tűz. 

Bármilyen eredetű tűz esetén a tárolt tűzveszélyes anyagok is meggyulladhatnak, és a 

tűz átterjedhet az egész raktárra. Vizsgálandó a mérgező égéstermékek okozta veszély. 

Cél a mérgező felhő méretének meghatározása. 

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°, szélsebesség 2 m/s, Pasquill osztály F. 

 A felhő átlaghőmérséklete 20 C°. 

 A vizsgált anyag: SO2, NO2, HCl  

 A keletkezett SO2 mennyisége 0,0000 kg/sec 

 A keletkezett NO2 mennyisége 0,0015 kg/sec 

 A keletkezett HCl mennyisége 0,00034kg/sec 

 Az égés ideje 1800 s 

 A raktár épület szélessége 17 m, hosszúsága 31 m. 

 A raktár épület területe 170 m
2
. 

 A raktár magassága: 4 m 

 A raktár térfogata: 680 m
3
. 

 A légcsere nagysága: 4 szer óránként. 

 

 

C 3,94 H 9,73 N 0,06 Cl 0,06 O 0,97 S 0,00 F 0,00 Br 0,00 
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Neutral gas, HCl 

 

 

Parameters: 

 

Effect Concentration           1E-5 kg/m³ 

Initial Source Width  Ly         13 m     

Initial Source Width  Lz          4 m     

Averaging Time                   10 min   

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                 0.0034 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

   0.0E+000    1.0E+002      2.1E-004        1.2E+000 

   6.0E+000    4.2E+001      1.4E+000        7.2E-005 

   1.3E+001    3.7E+001      2.0E+000        4.4E-005 

   2.2E+001    3.4E+001      2.3E+000        3.1E-005 

   3.2E+001    3.0E+001      2.6E+000        2.4E-005 

   4.5E+001    2.7E+001      2.7E+000        1.9E-005 

   6.0E+001    2.3E+001      2.6E+000        1.5E-005 

   7.7E+001    1.7E+001      2.2E+000        1.2E-005 

   9.9E+001    4.1E+000      5.8E-001        1.0E-005 

   1.2E+002    0.0E+000      0.0E+000        8.3E-006 
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Dispersion: Toxic Continuous Release: Neutral gas, NO2 

 

 

Parameters: 

 

Effect Concentration           1E-5 kg/m³ 

Initial Source Width  Ly         13 m     

Initial Source Width  Lz          4 m     

Averaging Time                   10 min   

Wind Speed                        2 m/s   

Stability Class                   F A to F 

Surface Roughness Z0              1 m     

Release Rate                 0.0015 kg/s  

 

 

Results: 

 

  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 

   0.0E+000    1.0E+002      9.3E-005        1.2E+000 

   6.0E+000    3.2E+001      1.1E+000        3.2E-005 

   1.3E+001    2.5E+001      1.3E+000        1.9E-005 

   2.2E+001    1.8E+001      1.2E+000        1.4E-005 

   3.2E+001    7.6E+000      6.5E-001        1.1E-005 

   4.5E+001    0.0E+000      0.0E+000        8.4E-006 
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FORGATÓKÖNYV-9: TÓCSATŰZ, 23 JELŰ SZABADTÉRI TÁROLÓ, TANKAUTÓ 

LEFEJTÉS 

 

Üzem neve: VARIACHEM Kft Dátum: 2020.05.22. 

Hely: Szabadtéri tároló Forgatókönyv száma: 9 

A forgatókönyv leírása: Veszélyes helyzet kialakulásához vezet tárolóban végzett 

tankautóból történő lefejtés. Az IBC-kbe történő lefejtés során veszélyes helyzet 

kialakulásával kell számolnunk a tartálykocsi leürülése esetén. A kiáramló tűzveszélyes 

anyag tócsát alkot és lehetséges tócsatűz kialakulása. A forgatókönyv esetében 

vizsgáljuk azt a konzervatív esetet, amikor a tankautó tartály teljes tartalma kiszabadul.  

 

Adatok:  

 Levegő hőmérséklete 20 C°. 

 A kiáramló anyag hőmérséklete 20 C°. 

 A tócsa feltételezett ekvivalens sugara: ≈10 m 

 A levegő gőznyomása 1848 Pa 

 A kiáramlott anyag: metil-etil-keton 

 Forráspont: 352,816 K°. 

 Párolgási hő: 4,44 x10
5
 J/kg. 

 Fajhő: 2,2 x 10
3
 J/kg/K° 

 Égéshő: 3,136 x 10
7
 J/kg. 

 A tartálykocsi térfogata: 20 m
3
  

 

 

 

 

Radiation: Poolfire 

 

 

Parameters: 

 

Boiling Point               352.816 K     

Heat of Evaporation          4.44E5 J/kg  

Specific Heat                 2.2E3 J/kg/K 

Heat of Combustion          3.136E7 J/kg  

Water Vapour Pressure          1848 Pa    

Ambient Temperature             293 K     

Diameter Pool                    20 m     
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Results: 

 

Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      

5                12.71            8.42             15.25             

20               4.887            2.132            5.332             

35               2.446            0.7457           2.557             

50               1.41             0.3233           1.446             

65               0.8996           0.1641           0.9144            
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2..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK LEÍRÁSA 
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HGSYSTEM 

 

A HGSYSTEM programcsomag a DEGADIS modell továbbfejlesztése. A gyakorlati 

számítások során számos esetben kellett a program használóinak azzal a ténnyel 

szembesülniük, hogy bizonyos körülmények között a levegőnél könnyebb gázok diszperziója 

is földközeli, tehát veszélyes. Klasszikus példája ennek a HF viselkedése, nevezetesen az, 

hogy a HF molekulák polimerizációja miatt a terjedés a nehéz gázokhoz hasonló. Ezt a 

problémát a HGSYSTEM tudja kezelni, továbbá modellezni tudja, az un. neutrális gázok 

kiáramlását követő helyzetet is. Mivel a forgatókönyvek konzekvenciáit ezzel a programmal 

jelenítettük meg, a továbbiakban a HGSYSTEM moduljait ismertetjük: 

A programnak a kidolgozását 20 vegyi- és olajipari cég támogatta, mint az Allied-Signal, 

Amoco, Ashland, Chevron, Conoco/Dupont, Dow, Elf Aquitaine, Exxon, Kerr-McGee, 

Marathon, Mobil, Phillips, Saras, Shell International, Sohio, Sun, Tenneco, Texaco, Unocal és 

a 3M. 

 

 

DATAPROP MODUL 

 

Anyagtulajdonságok adatbázisa, mely alkalmas egyes tulajdonságok hőmérséklet függő 

megállapítására és keverékek tulajdonságainak megbecsülésére. 

 

AEROPLUME MODUL 

 

Az AEROPLUME forrás közeli, nagy impulzussal rendelkező jet állandósult (steady state) 

terjedését szimulálja. Gőz és kétfázisú jet modellezését teszi lehetővé.  

Nem alkalmas  

 nagyon alacsony sebességű jet (alacsonyabb, mint a környezeti szélsebesség) 

modellezésére; 

 atmoszférikus kibocsátások elemzésére, ahol a jet sebessége alacsony a környezeti 

szélsebességhez viszonyítva vagy ahol a kezdeti impulzus gyorsan eltűnik a talajjal 

való ütközés során. Ebben az esetben a tócsapárolgást alkalmazó modell a megfelelő 

megoldás; 

 nem alkalmas olyan jet modellezésére, mely nagy sebességgel, meredek szögben éri a 

talajt. 

 

Nagyon fontos az AEROPLUME adatainak értékelésekor, hogy mindegyik számított 

paraméter (koncentráció, sűrűség, hőmérséklet, stb.) a felhő keresztmetszetére vetített 

átlag érték. Általában elmondható, hogy a tengely középvonalának koncentrációja (csúcs 

koncentráció) 1,3-1,4-szer nagyobb, mint az AEROPLUME által számított átlag 

koncentráció.  

Az AEROPLUME feltételezi, hogy a folyadék nem kerül ki a jetből, nincs olyan nagy 

átmérőjű csepp, mely a jetből kiválna.  
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A sérülésen közvetlen szomszédságában kialakuló áramlási viszonyok meghatározása két 

lépésben történik.  

1. A tárolóban lévő fluidum adiabatikus és súrlódásmentes, gyorsuló áramlása 

feltételezhető a sérülés (orifice) közvetlen külső szomszédságában. A gőz és folyadék 

fázis sebessége egyformának vehető. A fázisok között nincs hőcsere. 

2. A keverék nyomáseséssel járó (flashing) állapotának kiszámítása aerosol algoritmust 

alkalmazva. A nyomás a légköri nyomás értékére csökken le. 

 

A program által használt és szolgáltatott adatok (input és output): 

 

1. A tároló/kiáramlás adatai a sérülésnél (reservoir/release orifice conditions):   

a tároló hőmérséklete (reservoir temperature) C°,   

a tároló nyomása (reservoir pressure) atm,   

a sérülés átmérője (orifice diameter) m,   

a sérülés magassága a talajszinthez viszonyítva (orifice height) m,   

a nyomás értéke a sérülésnél (orifice pressure), atm,   

a kiáramlás tömegárama (pollutant mass-flux) kg/s,   

a sérülés tengelyének ferdesége (orifice inclination), fok,   

a kiáramlás sebessége a sérülésen keresztül (orifice velocity) m/s,   

a kiáramló anyag sűrűsége a sérülésnél (orifice density) kg/m
3
,   

a kiáramlott anyag hőmérséklete a sérülésnél (orifice temperature) C°. 

2. Meteorológiai adatok (atmosphere reference conditions):   

referencia magasság (data reference height) m,   

környezeti hőmérséklet (atmosphere temperature) C°,   

légköri nyomás (atmosphere temperature) atm,   

relatív páratartalom (relative humidity) %,   

szélsebesség (ambient wind speed) m/s,   

a levegő sűrűsége (atmosphere density) kg/m
3
,   

felületi érdesség (surface roughness) m,   

Pasquill/Gifford osztály (Pasquill/Gifford class). 

3. A flash (expanzió) adatai (flash conditions):   

hőmérséklet (flash temperature) C°,   

nyomás (flash pressure) atm,   

a sugár sebessége (flash jet velocity) m/s,   

sűrűség (flash density ) kg/m
3
,   

átmérő (cm),   

a folyadék mól hányada (mole fraction liquid) %,   

a gőz mól hányada (mole fraction vapour) %,   

mól súly (molar mass pollutant) kg/kmól. 

4. A felhő méretre vonatkozó adatok:   

DX (a felhő központjának horizontális elmozdulása) m,   

Z (a felhő középtengelyének magassága) m,   

RHO (a felhő átlag sűrűsége) kg/m
3
,   

CPOL (átlagos tömeg koncentráció) kg/m
3
,   
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VPOL (térfogat koncentráció) vol %,   

L (a keverék folyadék hányada) %,   

ENTR (a belépő levegő aktuális mennyisége) kg/s/m,   

H (a felhő átlagos entalpiája) kJ/kg,   

D (a felhő átmérője) m,   

U (a felhő átlagos sebessége) m/s,   

PHI (a felhő tengelyének dőlése) fok,   

T (a felhő átlagos hőmérséklete) C°,   

DMDT (a felhő összesített tömegárama) kg/s,   

TIME (a kibocsátás kezdetétől eltelt idő) s 

 

LPOOL MODUL 

 

Ez a modul szimulálja egy kialakult tócsa időfüggő párolgását. A megjelenített kimenő adatok 

a következők: 

 

 A vizsgált párolgási idő (actual time simulated) 

 A számítás befejezésének oka (reason for termination) 

 A tócsa idő függvényében átlagolt hőmérséklete (time avarege pool temp), K° 

 Átlagos párolgási sebesség (average evaporation rate), kg/h 

 Átlagos specifikus párolgási sebesség (average specific evap. rate), kg/h/m
2
 

 A tócsa végső mérete (final pool size), m
2
 

 A kiáramlott teljes mennyiség (total amount reéeased), kg 

 A tócsába került mennyiség (total amount topool), kg 

 A tócsában maradt anyag mennyisége (total amount left in the pool), kg 

 

A fenti adatok idő függvényében is megjelennek. 

 

HEGADAS MODUL 

 

A nehéz gáz terjedési modellje. Két változatban működik. Az egyik az állandósult állapotot, 

míg a második az időfüggő (tranziens) állapotot mutatja be. A program nem alkalmas a 

levegőnél könnyebb és a nagy mozgási energiával rendelkező anyagok terjedésének 

vizsgálatára. A program eredmény listája a következő: 

 

DISTANCE  (m) a forrástól mért távolság (x koordináta) 

CONC  (%) a felhő középtengelyének talajszinten mért koncentrációja 

SZ  (m) függőleges terjedési koefficiens Sz 

SY  (m) vízszintes terjedési koefficiens Sy 

MIDP  (m) „b” félszélesség a felhő középső vízszintes keresztmetszetében  
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YCU, YCL  (m) 
a felhő középvonalától mért vízszintes távolság (y koordináta), ahol a 

CONC megegyezik a CU és CL értékekkel. 

ZCU, ZCL (m) magasság, ahol a CONC megegyezik a CU és CL értékekkel. 

RIB (-) Richardson szám 

TMP (C°) A középvonal talajszinten mért hőmérséklete 

CA (kg/m
3
) a felhő középtengelyének talajszinten mért koncentrációja 
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SAVE II 

 

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által bevizsgált program. Az 

egyéni és társadalmi kockázatok számítására, és azok megjelenítésére szolgál. A kockázatokat 

a kiáramlás, párolgás, gőz- gázterjedés, tűz, hősugárzás és túlnyomás, robbanás elemzése 

alapján állapítja meg. Grafikusan megjeleníti a kockázat számítás eredményét.  

A SAVE – II programcsomagot a SAVE Consulting Scientists (7301 GL Apeldoorn) 

fejlesztette ki, elsősorban az egyéni és társadalmi kockázatok számítására és azok grafikus 

megjelenítésére. A program az adatbázis és az un. Effect Modul segitségével állapítja meg a 

veszélyes anyag kiáramlásának, párolgásának, gőz- és gáz halmazállapotú terjedésének 

körülményeit, különböző tüzek esetén számítandó hősugárzást, illetve robbanásakor fellépő 

túlnyomást és annak hatásait. Az itt kapott eredmények egy konkrét forgatókönyv 

konzekvenciái. A Risk Calculation Modul további fájlok bevitelét igénylik, úgymint: 

populáció, meteorológiai mátrixok, gyulladási valószínűségek, stb. Mivel az utóbbi fájlok 

valószínűségi változókat tartalmaznak, és az Effekt Modul algoritmusai a mátrixok minden 

elemére végrehajtásra kerülnek, továbbá ismerjük és felhasználjuk a veszélyes anyag 

kiszabadulásának valószínűségét (ezt a hibafa analízis szolgáltatja),  eredményként kockázati 

értékek egy halmazát kapjuk, melyek az egyéni kockázat esetében zárt görbeként jelennek 

meg az x-y síkban, a társadalmi kockázatok vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az 

F-N síkban (F-N görbe). 

Ezekre a relációkra van szükség a biztonsági jelentés elkészítésekor. 

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI KOCKÁZATOK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

Az egyéni és társadalmi kockázatokat a SAVE II programcsomag számolja az alábbiak 

szerint: 

Input adatok: 

A hibafa csúcseseményének frekvenciája 

Scenario dat file (Kiáramlás jellemzői) 

Efffect Mode Következmény) 

SubsData file (Anyagjellemzők) 

Populáció mátrix 

Meteorológiai mátrix 

 

A modell outputja: 

Egyéni kockázati görbe (izorisk vonalak) 

Társadalmi kockázat (F-N görbe) 
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A SAVE ÁLTAL HASZNÁLT ADATOK ISMERTETÉSE 

 

ANGOL ELNEVEZÉS MAGYAR ELNEVEZÉS MÉRTÉKEGYSÉG 

Ambient Temperature Környezeti hőmérséklet K° 

Boiling PointF Forráspont K° 

Cross Section Vessel Az edény keresztmetszete m
2
 

Density Sűrűség kg/m
3
 

Diameter Pool A tócsa átmérője m 

Discharge Coefficient Kiáramlási koefficiens - 

Distance Távolság M 

Explosive Mass Robbanó képes elegy tömege kg 

Heat of Combustion Égés hő J/kg  

Heat of Evaporation Párolgáshő J/kg 

Initial Release Rate Kezdeti kiáramlási sebesség s 

Limit lower(1), 

upper(2) 
Alsó, felső határ 1, 2 

Liq. Height in Vessel A folyadékszint magassága m 

Mass Released A kiáramlott anyag mennyisége kg 

Max. Release Duration A kiáramlás időtartama s 

Poolfire Tócsatűz  

Pos. Phase Pozitív fázis időtartama s 

Pressure Nyomás Pa 

Qh A hősugárzás értéke vízszintes felületre kW/m
2
 

Qmax A hősugárzás maximális értéke KW/m
2
 

Qv A hősugárzás értéke függőleges felületre kW/m
2
 

Reactivity Class Reaktivitási osztály 1, 2, 3 

Release Area A sérülés felülete m
2
 

Release Height 
A kiáramlás magassága a talajszinthez 

viszonyítva 
m 

Release: Liquid Flow Folyadék fázisú kiáramlás  

Specific Heat Fajhő J/kg/K 

Storage Pressure A tároló nyomása Pa 

Water Vapour Pressure A víz gőznyomása Pa 
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FAULTREASE 

 

A FaulTrEASE az Arthur S Little által kifejlesztett grafikus hibafa készítő program a 

következő funkciókkal: 

 

 A hibafákat grafikusan lehet "felépíteni".  

 A hibafákat azon komponensek hiba-kombinációinak elemzésére lehet felhasználni, 

amelyek a rendszer meghibásodását okozzák.  

 A rendszer megbízhatóságát az egyes komponensek meghibásodási valószínűségei 

alapján lehet számítani. 

 

A hibafa analízis módszerét az 1960-as évek elején fejlesztette ki H. A. Watson, a Bell 

Telephone Laboratories munkatársa. A cél a Minuteman rakéták indító rendszerének 

vizsgálata volt.  Haasl volt, aki lefektette a hibafa készítésének és megalkotásának 

alaptechnikáját. A hibafa, mint módszer az 1970-es évek elején vált igazán ismertté, mikor is 

az USA nukleáris erőműveinek működtetéséből származó következményeket mérték fel. Ettől 

kezdve széleskörűen alkalmazták biztonsági, megbízhatósági, alkalmassági és kockázat 

elemzési problémák megoldására. 

 

A hiba-fa módszer ismertetése 

 

A hibafa fentről lefelé haladó grafikus rendszer modell, melynek a tetején található az a nem 

kívánatos esemény, amellyel foglalkoznunk kell. Ez az úgynevezett csúcsesemény, lefelé 

haladva bemutathatjuk azokat az eseményeket, amelyek a csúcsesemény kialakulásához 

vezetnek. Amikor olyan eseményhez vagy meghibásodáshoz értünk, melyet már nem lehet 

tovább összetevőire bontani, akkor értük el az alap eseményt. A hibafa főbb feladatait az 

alábbiakban lehet összefoglalni: 

 

- Olyan segédeszközt nyújt a tervező mérnököknek, az üzemi embereknek és a 

vezetésnek, mely segítségével könnyedén átláthatják, hogy üzem bizonyos nem 

kívánatos állapota miképpen következhet be. 

- Minőségi elemzésre alkalmas eszköz, mellyel kimutatható, hogy mely önálló 

rendszerek meghibásodása vezethet ugyanazon csúcseseményhez. 

- Számszerűsíti a csúcsesemény bekövetkezésének frekvenciáját.  

- Minőségileg és mennyiségileg kimutathatók rendszer módosítására, javítására tett 

javaslatok hatásai. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a hiba-fa alkalmas eszköz arra, hogy modellezze miként 

hibásodat meg egy komplex rendszer. 
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