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Megelızés a pébégáz iparban
 Magyarországon a pébégáz iparban, a veszélyesnek minısülı
üzemekben, több mint negyven év alatt nem történt a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos olyan baleset, amely a mai szabályozás
szerint súlyos balesetnek minısülne.
 Ebben fontos szerepet játszott az, hogy a pébégáz forgalmazás,
illetve az ennek végzéséhez szükséges, veszélyes anyagnak
minısülı ,cseppfolyósított propán-butángáz töltésére, tárolására
szolgáló létesítmények építése, - létesítési és használatbavételi
engedélyek alapján -, szigorú hatósági felügyelet mellett valósult
meg.
 A pébégázipar jogi, mőszaki- biztonsági szabályozottsága pedig
szinkronban van az európai direktívákkal, normákkal.
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PRÍMAGÁZ Zrt. bemutatása
A PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Zrt. Magyarország
legnagyobb propán-bután gázforgalmazója. 1992-ben
alakult .
Piacvezetıként a világ legnagyobb független pébé
gázforgalmazójának, az SHV GAS - nak a magyarországi
leányvállalata.
Tevékenysége – az ország teljes területére vonatkozóan –
pébégáz forgalmazása palackban és tartályban, illetve
település ellátó tartálypark és elosztóhálózat
üzemeltetése.
Az Algyıi Töltıüzem Magyarország legnagyobb, a
technológiai fejlettséget tekintve pedig Európa egyik
legmodernebb pébé palacktöltı üzeme.
3

Algyıi Töltıüzem bemutatása












Az üzemben folytatott veszélyesnek minısülı tevékenységek:
Pébégáz átvétele és tárolása,
Pébégázpalackok töltése,
Tankautóba pébégáz töltése (amely kiszállítása kerül a fogyasztói
tartályos rendszerekhez),
Pébégázpalackok tárolása (kb. 70.000 db/ 11,5 kg-os
egységpalack),
Pébégázpalackok idıszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata.
Pébégázpalack töltés:
Az 1998-ban modernizált töltıterem technológiai berendezései az
Európában a területen piacvezetı dán CRISPLANT cég
gyártmányai.
A palacktöltı karusszel 24 db elektronikus mérleggel rendelkezik.
Töltési kapacitása 8100 db palack/mőszak.
A palacktöltı sor része a számítógéppel összekötött elektronikus
ellenırzımérleg rendszer és az automatikus szivárgásellenırzı
berendezés.
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Algyıi Töltıüzem bemutatása


11,5 kg-os pébégázpalack töltı sor
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Biztonság – biztonsági jelentés
 A PRÍMAGÁZ Zrt. hat felsı-küszöbérték feletti ,és egy alsó küszöbérték felettinek minısülı veszélyes üzemmel rendelkezik.
 Minden üzemünknek a SEVESO direktívának megfelelı magyar
jogszabályok szerinti, a szakhatóság és az engedélyezı hatóság
által
kikötés nélkül elfogadott biztonsági jelentése van.

 Az elfogadás kialakulásának feltételei voltak:
 Vállalati vezetés elkötelezettsége az elıírt biztonsági szint
elérésében( szabályozások, biztonsági beruházások),
 Korrekt, folyamatos párbeszéd, jó konstruktív együttmőködés a
szakhatóságokkal, hatósággal az elfogadhatósági szint és az
alkalmazott vizsgálati módszerek kialakításában.
 Jól felkészült szakértıi támogatás.
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Kockázatértékelés a gyakorlatban
Az ipari balesetek kockázatainak meghatározása
Veszélyek azonosítása
Következmények
azonosítása

Gyakoriságok
meghatározása

Kockázat
meghatározása

Kockázat értékelése
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Beazonosított kockázatok -Kockázati mátrix
Zártság
megszőnésének frekvenciája
Elhanyagolható

Nagyon
magas

1.1.1.1 pont

Magas

4.2.1.1 pont

Átlagos

Alacsony

Nagyon
alacsony

4.1.3.1 pont

4.1.1.2 pont
4.1.4.1 pont

Konzekvencia súlyossága

Nem jelentıs

1.4.3.1 pont
2.1.2.1 pont
3.2.4.1 pont

1.1.2.1 pont

Súlyos

Jelentıs

2.1.6.1 pont
3.2.3.1 pont

2.1.1.1 pont

5.1.1.3
5.1.6.1
5.2.1.3
5.2.6.1

5.1.1.2 pont
52.1.2 pont

1.1.1.2
1.2.1.1
1.3.1.1
1.3.2.1
2.1.1.3

pont
pont
pont
pont

pont
pont
pont
pont
pont

3.1.1.1. pont
3.1.1.2 pont
3.1.1.3 pont
3.1.2.1 pont
3.2.1.1. pont
3.2.2.1 pont

Katasztrofális

1.1.1.3 pont
1.2.2.1 pont
1.2.3.1 pont
1.3.2.2 pont
5.1.1.1 pont
5.1.2.1 pont
5.1.3.1 pont
5.1.5.1 pont
5.2.1.1 pont
5.2.2.1 pont
5.2.3.1 pont
5.2.5.1 poont

1.1.3.1 pont
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QRA – ba bevont forgatókönyvek
Forgatókönyvek

Frekvencia
(1/év)

A 63 m3-es tartály
9,57E-7
tartalmának elvesztése

Ismétlıdé A QRA
s
frekvencia
4
3,83E-6/év

A tankautó tartalmának 2,57E-6
elvesztése

1

2,57E-6/év

Csıtörés

3E-8

1

3E-8/év

63 m3-s tartály BLEVE

3,3E-8

4

1,32E-7/év

Tankautó BLEVE

9E-8

1

9E-8/év
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Isorisk görbék

10

Egyéni kockázati görbék
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Biztonsági Irányítási Rendszer mőködtetése
 A PRÍMAGÁZ Zrt. az SHV csoport tagjaként ,1992.óta meg kell,
hogy feleljen egy, az anyavállalat egészére vonatkozó Safety
Minimum Standard elıírásoknak.
 Ezen biztonsági elıírás rendszerbe folyamatosan bele integrálásra
kerültek a SEVESO I., illetve a SEVESO II. irányelvekben
foglaltak végrehajtására vonatkozó részek is (kockázat elemzés,
tervezésnél az épített környezet védelme)
 A PRÍMAGÁZ Zrt. 1994. óta Biztonsági Irányítási Rendszert
mőködtet, amelynek operatív irányítását a vállalat
biztonságtechnikai szervezete koordinálja.
 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
megelızésének Magyarországi jogszabály környezetének
kialakulása(2001) után újra átdolgoztuk a BIR-t.
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Biztonsági Irányítási Rendszer mőködtetése
 SEVESO II. irányelv vállalati operatív feladatait eljárás szinten
szabályoztuk( BEU -15.0):
 Veszélyes anyagok vállalati beazonosítása – csak engedélyezett
anyagok, biztonsági adatlapok
 Veszélyes üzemek beazonosítása – 50 tonna felett csak
management döntés alapján,
 Biztonsági jelentés elkészítésének a szabályozása -üzemeltetı,
szakértı, biztonságtechnikai szervezet feladatai,
 Belsı védelmi Terv elkészítése - üzemeltetı, biztonságtechnikai
szervezet feladatai, felülvizsgálat módja, ideje.
 Súlyos baleset kezelése – oktatás, gyakorlatok, súlyos baleset
bekövetkezése esetén teendık.
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Biztonsági Irányítási Rendszer mőködtetése
 A biztonságpolitikai célok maradéktalan
megvalósítása érdekében:





Biztonságtechnikai ellenırzési rendszert mőködtetünk.
Évente kétszeri vezetıségi átvizsgálás történik:
Management: Igazgatósági Biztonságtechnikai Tanács ülés
Felelıs vezetık: Üzemeltetési Igazgatóság Biztonságtechnikai
Tanács ülésen.






Biztonságtechnikai szemlerendszert mőködtetünk:
Igazgatósági biztonságtechnikai szemle- üzemenként, évente,
Üzemvezetıi szemle-üzemenként, negyedévente.
Tartályos-, palackos szállítmányozást végzı szállító partnerekkel
közös szemle –minden üzemben, évente.
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Üzemzavar elhárítás szabályozottsága
 Algyıi Töltıüzem Belsı Védelmi Tervében figyelembevett
vállalati szabályozások, dokumentumok:
 Vállalati Üzemzavar-elhárítási Szabályzat – személyi
feltételrendszer (mentésvezetı, vezetı mentésvezetı, stb.),
rendkívüli események kivizsgálása
 Töltı –és tároló üzemek üzemzavar-elhárítási szabályozása –
üzemi személyi-, tárgyi feltételek, elhárítás folyamata,
 Vállalati Tőzvédelmi Szabályzat – üzemi tőzoltóság mőködésének
szabályozása,
 Üzemi Tőzvédelmi Szabályzat – személyi-, tárgyi feltételek
 Gáz –és tőzriadó terv – riasztás, beavatkozás –személyre lebontott
teendık
 Biztonsági jelentés – konkrét forgatókönyvek kockázata,
következményei
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Veszélyelhárítás – személyi feltételei
 A Töltıüzemben a havária események megelızésére,
a bekövetkezés esetén a beavatkozásra, jól felkészült,
szakképzett és gyakorlott személyzet áll
rendelkezésre, a nap 24 órájában (örzı-védı
szolgálat, készenléti szolgálat).
 Az üzemekben dolgozók, illetve az ott rendszeresen
munkát végzı külsı vállalkozók évtizedek óta, közös
riadó gyakorlatokon (gáz-és tőzriadó) vesznek részt.
 Az üzemben a létesítményi tőzoltósággal egyenértékő
felszereléső és kiképzéső , üzemi tőzoltóságot
mőködtetünk, amely kellı kiképzettséggel, könnyő –
,illetve nehéz bevetési ruházattal és frisslevegıs
önmentı felszereléssel is rendelkezik.
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Veszélyhelyzeti riasztás
Üzemzavar észlelése
Elsıdleges beavatkozás
szervezése, végzése

Beavatkozó
szervezetek riasztása

Biztonságtechnikai
szervezet értesítése

SECTOR RT.
Üzemi Porta Szolgálat

62-517-570
PRÍMAGÁZ
Zrt. Üzemzavar
elhárító
30-948-5045

Üzemvezetı
Tóth János
62-517-570
30-951-0414

Tőzoltóság Szeged  105
 62-420-204
Rendırség Szeged  107
62-562-400

Területi biztonságtechnikai
vezetı
Agócs Róbert
62-517-585
30-965-7191

Biztonságtechnikai vezetı
Farkas József
1-219-9930
30-977-6646
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Külsı Védelmi tervezés gyakorlata
 Veszélyes Üzemeink környezetére vonatkozóan, a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Ideiglenes Külsı Védelmi
Terveket készítettek.
 Az Ideiglenes Külsı Védelmi Tervek alapja:
 - biztonsági jelentés kockázat – és következményelemzése,
 - Belsı Védelmi Tervek.
 Feladat az elfogadott biztonsági jelentések alapján, a Külsı
Védelmi Tervek véglegesítése.
 Végzi: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Önkormányzat.
 - A 18/2006.Kormány rendelet 20.§.3) szerinti új követelmény:
 KI KELL KÉRNI AZ ÜZEMELTETİ VÉLEMÉNYÉT IS!
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Külsı Védelmi tervezés gyakorlata
 Gondolatok a végleges terv elkészítéséhez:
 A Külsı Védelmi Terv alapvetıen mentésszervezési terv kell,
hogy legyen – nem a Belsı Védelmi Terv kibıvített változata.
 Amennyiben az üzemeltetı elkészítette a biztonsági jelentés
nyilvános verzióját, ebben az esetben, a Külsı Védelmi Terv
lakosság részére nyilvános verziójában az üzemeltetı által a
nyilvánosság elıtt védett adatok nem szerepelhetnek.
 Az üzemeltetı a biztonsági jelentésben javaslatot tesz az üzem
körüli veszélyességi övezetek kijelölésére, amely elfogadás esetén
a település rendezési terv módosításának (a korlátozások
kijelölésének) az alapja.
 Ne használjuk a Külsı Védelmi Tervben a veszélyességi övezet
kifejezést – zavart kelt!
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