OERG Kft. 3600 Ózd, Gyár út 1.
Robbanásvédelmi dokumentáció.doc

Az OERG
Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tech nológiai Utasításai
Robba násvédel mi doku mentáció
Kiadás:
A
2014_03.24.
Kelt:

Készítette:
|!,Iu

nkaoó a[e trmí Conl rutn KÍt'

Jóváhagyta:

37Ü0 Kazincbarcika, Tardonai út 58'

Ádó'íun'' 2!og9 $q -2-05
friszámlaÁzámi t/.rnt sz-vooszltl

Barta László
ok|. munkavédelmi szakmérnök
okl' szám: 2l20a0'

Az egyes technolÓgiaiutasítások infonnáciÓi az OERG Kft' tulajdonát képezik.
Nem használhatÓk fel üzleti vagy más célra az ügyvezetŐ igazgatÓ elözetes engedélye nélktJl.

1116

OERG Kft. 3600 ozd, Gyár ut

I.

Robbanásvédelmi dokumentáció. doc

1.

Bevezetés

A 3/2oo3. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyÜttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi kÖvetelményeiről előírásainak alkalmazása céljából a társaság jelen dokumentációban foglalja Össze a
munkáltatóra háruló felelősségek teljesítéséhezszÜkséges intézkedéseket.

Az OERG Kft. által végzett üzemeltetési tevékenység során, a potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben és a robbanásveszélyes kÖrnyezetben történő munkavégzések(továbbiakban gázveszélyes munka) kÖvetelményeinek szabályozására
valamint a robbanóképes légtérkialakulásának és a robbanás megelőzésére, elhári
tására vonatkozó szabályozások és elóírások elsődlegesen ezen dokumentációban

találhatóak.
A technologizált és a biztonságos munkavégzésezen dokumentációban a minoségirányítási rendszer dokumentumaiban valamint a technológiai utasításokban előírtak
betartásával biztosítható

2. Hivatkozások

rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi kÖvetelményeiről
312003. (lll. 11.)

FMM-EszCsM együttes

a

potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben
812002' (ll' 16') GM rendelet
tÖrténő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáről és tanúsításáról

80t2}o5' (X. 1 1.) GKM rendelet a gázeloszto vezetékek biztonsági kÖvetelményeiről
és a G áze osztó Vezeté ke k B izto n sá g i Szabály zata közzététe é rő l
l

l

1993. évi XClll. tÖrvény a munkavédelemrol
5/1993. (Xll.26.) MuM rendelet a munkavédelemről szóló 1993' évi XClll. törvény
egyes rendel kezéseinek végrehajtásáról
65/1999. (Xll. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen tÖrténő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmikÖvetelményeiról
4t2oo2. (ll. 20.) SzCsM-EuM egyÜttes rendelet az építésimunkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
18t2oo8. (Xll. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszkozök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
1996. évi XXX|. tÖrvény atűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
28t2o11. (lX. 6.) BM rendelet azországos Tűzvédelmi Szabályzatről

MSZ-o9-57'0033-199o Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással

végzett munkák biztonságtechnikai kÖvetelményei
MSZ EN 1127-1 Robbanóképes kÖzegek. Robbanásmegelőzés
delem. 1. rész: Alapelvek és módszertan
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MSZ EN 13237 Potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetek. A potenciálisan
robbanásveszélyes kÖrnyezetekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk
MSZ EN 60079-0 Villamos gyártmányok robbanóképes gázkÖzegben' Altalános

kÖvetelmények
MSZ EN 60079-10 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben. A robbanásveszélyes térségekbesorolása
MSZ EN 60079-10_1 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben. Robbanóképes kÖzegek. 10-1 '. rész: TérségekoszÍályozása. Robbanóképes gázközegek
MsZ EN 60079-14 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. Villamos
berendezések létesítéserobbanás-veszélyes térségekben(a bányák kivételével)

3. Fogalom meghatározások
Robbanóképes légtér:az éghető gázok, gőzÓk, kÖdÖk (aerosolok) vagy porok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben normál kÖrÜlmények kÖzÖtt, gyújtóhatásra
az égésátterjed az egész keverékre;
Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: a munkatérnek az a része, ahol rob-

banóképes légtérkialakulhat.

Védótávolság: a gázvezeték építményektől,nyomvonalas létesítményektőlés más
objektumoktól meghatározott távolság [m], amely biztosítja állaguk kÖlcsÖnÖs megóvását, és lehetővé teszi biztonságos ÜzemelésÜket [80/2005. (X. 11.) GKM rendeletl.

Biztonsági övezet: a gázeloszto vezetékek biztonságos Üzemeltetésére előírt védőtávolságokon belüli tér [80/2005. (X. 11.) GKM rendelet].

Védőzona: szabadban elhelyezett'felszíni berendezésekhez kapcsolódó, a gázkiáramlás módjának és valószínűségének figyelembe vételévelkialakított, kijelölt tér. A
védőzőna tere magában foglalja a robbanásveszélyes zónákat [80/2005. (X' 11')
GKM rendeletl.

Robbanóképes Iégtér:az éghető gáz levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben
normál kÖrnyezeti viszonyok kÖzÖtt, gyújtóhatásra az égésátterjed az egész keverékre (MSZ EN 60079-10).
Nem robbanásveszélyes térség:az a térség,amelyben robbanóképes gázkozeg
várható-an nem fordul elő olyan mértékben,hogy az a gyártmányok kialakításával,
telepítésévelés használatával kapcsolatosan külÖnleges óvintézkedést igényelne
(MSZ EN 60079-14), azazjelen dokumentáció értelmezésébenNem veszélyes az a
tér: amelyben a mérhető legnagyobb gázkoncentráció 0,0'l tf. % alatti, így bármilyen
munka végezhető.

Szabadtér: helyiségnek nem minosÜlő térség- beleértve a nyitott fedett tereket
ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységetvégeznek.

-,

Normál üzem: olyan állapot, amikor a berendezés a tervezési jellemzóinek határér_
tékein belÜl Üzemel (MSZ EN 60079-1o)' A gázelosztó vezetékhálózat és a hozzá
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tarhozo technológiai berendezések (rendszer) tekintetében tervezési jellemző, illetve
paraméter a gáztomÖr Üzemelés, vagyis ez a normál üzemállapot.

Rendellenes üzemálIapot: olyan állapot, amikor a berendezés a tervezési jellemzőinek határértékeit meghaladó módon Üzemel. A gázelosztő vezetékhálozat és a hozzá tarÍozó technológiai berendezések (rendszer) tekintetében rendellenes Üzemállapotban gázszivárgás van, vagyis a tervezési jellemzot, ílletve paramétert meghaladó
módon történik az Üzemelés.

Elárasztási zóna: gázkiáramlással járó rendellenes uzemállapot esetén kialakult

olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a mérhető legnagyobb gázkoncentráció 0,01 tf. % feletti' Az elárasztási zona magában foglalja a veszélyeztetett zinát'

Veszélyeztetésizőna'. gázkiáramlással járó rendellenes Üzemállapot esetén kialakult olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a mérhető legnagyobb gázkoncentráció az1 tf . %-ot meghaladja. A veszélyeztetett zőna kialakulása esetén számítani kell a robbanóképes légtérkialakulására, ezért a zóna határán belÜl tartózkodni
és munkát végezni tilosl

Beszállással végzett munka: beszállással végzett munkának minősül minden olyan

tevékenység,amely a berendezésen behajlással vagy annak belsejében való tartózkodással végezhető' ha ezt a teret emberi tartózkodásra nem tervezték (MSZ-0957.0033-1990).

A zóna kiterjedése: a kibocsátó forrástól bármilyen irányban mért távolság addig a
pontig, amelynél a gáz és a levegő keveréke az alsó robbanási határ alatti értékre
hígul fel (MSZ EN 60079-10)'

Alsó robbanási határ (ARH): az éghető gáznak azon koncentrációja a levegőben,
amely alatt a gázközeg nem robbanókópes (MSZ EN 60079-10).

Felsó robbanási határ (FRH): az éghető gáznak azon koncentrációja a levegőben,
amely fÖlÖtt a gázközeg nem robbanóképes (MSZ EN 60079-10).
Robbanásveszélyes álIapot: az ,,A" Vagy ,,B'' Íúzveszélyességiosztályba tartozó

anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely
esetén az égés'robbanás feltételei kÖzÜl legalább még az oxigénkoncentráció vagy
a gyújtási energia adott.

Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égésfeltételei kÖzÜl egy kivételévelmindegyik adott, és várható, hogy a hiányző égésifeltétel bármelyik pillanatban létrejÖhet, ezáltal nem kívánt tűzvagy robbanás kÖvetkezhet be'

Gázkoncentráció érzékelő műszer: olyan mérőeszkÖz, amely a földgáz-levegő
elegy koncentráció határértékelérésekor jelzést ad a kezelőjének. A műszernek a
méréstartományában meghatározott értékhez(gyárilag beállított 20% ARH, Vagy a
kezelő által beállított érték)rendelt riasztási funkciója van. Robbanásveszélyes környezetben nem alkalm azhatő.
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Gázkoncentráció méró műszer: olyan mérőeszkÖz, amely a'földgáz-levegő elegy
koncentrációjának megfelelő értéketa kezelő számára leolvasható módon kijelzi.
Robbanásbiztos védelmi móddal rendelkezik, amelyet tanúsítás igazol. Szabad és
zárt|érben egyaránt használhatő gázkoncentráció mérésére.A műszer a méréstartományában meghatározott értékhez(gyárilag beállított 20% ARH, Vagy a kezelő
által beállított érték)rendelt riasztási funkcióval rendelkezik.

A földgáz (metán) fizikal-kémiai jellemzői és az azokból eredő hatások éttékelése
4.

A földqáz fizikai és kémiai tulaidonsáqai:
Szintelen, szagtalan, gáz halmazállapotú, éghető anyag.

Forráspont: - 161 'C
Gyulladási hőmérséklet: 595'C
Alsó robbanási koncentráció: 5 tf o/o
Felső robbanási koncentráció: 15 tf %
Relatív sűrűség: 0,56 - 0,75'glcm3 (15 oC -on, 101325 Pa-on)
Fűtőérték: 34,00 - 37 ,7 MJ/Nm3

Tűzveszétyességiosztályba sorolása: ,,Fokozottan túz- és robbanásveszélyes'''

Jele: A

5.

a munkabiztonsági és munkaA kockázaiok éÉékelése'

egészségügyi szempontból várható Veszélyek:

ka-egészségügyi szempontbó l várható veszély a f öldgáz bel él egzése.
A fÓldgáz belélegzése5 tf o/o alatt nem mérgező. Nem tartalmaz jelentős mérgező
komponenst. A zárt térben tÖrténő hosszúidőn keresztÜl való belégzése, ha a levegot
kiszorítja fulladást okoz (aknában, pincében, zárt helyiségben).
llyen típusúrosszullét esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni. A sérÜltet friss levegóre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell
lazítani. Akadozó légzésnél,légzés-kimaradáskor azonnal légzéstámogatást, vagy
lélegeztetőkészÜléket,lehetoség szerint oxigén-belélegeztetéstkell alkalmazni.
Tilos vizet, vagy egyéb folyadékot itatni, ha fennáll az eszméletvesztés veszélye, a
sérÜltnek gÖrcsei vannak Vagy eszméletlen. Eszméletvesztésveszélye esetén a sérÜltet rÖgzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és azonnal mentőt kell hívni a sérÜlt
személyhez.
Mun

Munkabiztonsági szempontból várható veszélyek:

A nyomás alatt lévo gázellátő rendszer veszélyesnek minősÜl abban az esetben

is,

amennyiben a normál Üzemállapot áll fent.
normál Üzemállapotot jellemzó paraméterek határértékeit meghaladó eltérések
esetében rendellenes uzemállapot, azaz Üzemzavar léphet fel.
A rendellenes Üzemállapot jellemző veszélyforrása lehet a fÖldgáz és a levegő elegyéből létrejÖvő robbanóképes légtér.

A

A fÖldgáznak (veszélyforrás) a kÖrnyezetbe (a gázelosztó hálőzal kÖrnyezetében a
technológiai berendezések kÖrnyezetében, építményekbenés azok kÖrnyezetében)
kerÜlése és terjedése.
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Robbanásveszélyes kÖrnyezet alakulhat ki.
Elárasztási zona, Vagy Veszélyeztetettzona (robbanóképes légtér)alakulhat

ki.

A vezeték hálózat megbontása során fellépő elektrosztatikus jelenség.

Az Üzemeltetési, karbantartási, Územzavar elhárítási tevékenység során fellépő gyújtóhatás.

A beszállással tÖrténő munkavégzés'
Beszállással végzett munkának minősÜl a nyomásszabályző állomásokban (épÜletes
kivitel esetén belépéssel, szekrényes esetén behajlással) gázkiáramlással egyÜtt járó
művelet elvégzése.
Zárt aknákba való beszállás előtt, az akna fedlap eltávolításával, az aknát alaposan
ki kell szellőztetni.

A nyitott munkaárokban végzett munka nem minősül beszállással végzett tevékeny-

ségnek'
Nem tekinthető zárt. aknának a tolőzárakna, amennyiben teljes feluletéről eltávolították a fedőlapot, ilyenkor nyílt munkaárokként kezelendo.
Nyitott munkaárokban történő munkavégzés csak abban az esetben minősÜl beszállással végzett munkának, ha a munkaterÜIet természetes szellőzés által nem veszély
mentesíthető és így a teljes munkaterÜleten huzamosabb ídeig a gáz jelenlétével
számolni kell.

Az

előzőekben részletezett és felsorolt kockázatok felméréseés értékeléssorán
meghatározhatő a tevékenységek két fő csoportba történó besorolásának lehetősé-

ge:

1. A normál Üzem állapot esetén amikor nincs gázkiáramlás, akkor a munkavégzés
potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben történik. Ekkor a tevékenység határa
nem lépi túl a biztonsági Övezetet és avédőzőnát.
2. A rendellenes Üzemállapot esetén' amikor nem Üzemszerűen létrejovó gázkiáramlás tÖrténik' Ekkor a munkavégzés robbanásveszélyes kÖrnyezetben történik'

A biztonságos munkavégzéshez szükséges intézkedések és a kovetelmények kidolgozása során alkalmazott koncepció lényeges eleme a kockázatok és veszélyek feltárása és ezek elkerÜlése illetve minimális (elfogadható méntékű)szintre csÖkkentése.

Ennek megfeleloen értékelttényezők az alábbiak.
A gázvezeték hálozat és tartozékai elemeinek értékeléseés a terek, z6nák
meghatározása (a veszélyes kÖrnyezet kialakulásának és fennmaradásának
valószínűsége, annak idotartama).
A veszélyes kÖrnyezetben alkalmazhatő technológiák és munkaműveletek vaam nt ezek elvég zéséhezszÜkséges létszám meg határo zása.
Az elosztórendszerben és a munkavégzéssorán alkalmazott berendezések,
szerelvények, anyagok, munka- és védőeszkÖzÖk.
A gyújtóhatások, gyújtóforrások értékelése.
Az estelegesen bekÖvetkezó kÖvetkezmények és károk értékelése.

.

o
.
.
.

l

i

6lt6

oERGKft' 3600 ozd,

Gyár ut I.
Robbanásvédelmi dokumentáció. doc

Az értékeléseredményeként deklarált megállapítások és intézkedésielvek:

o

olyan technológia és műveletek alkalmazása, amellyel a fÖldgáz kör-

o

olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a földgáz és le-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6.

nyezetbe kerülése megakadályozható'

Vego keveredése a technológiai rendszeren megakadályozható.
olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a kÖrnyezetbe
került fÖldgáz veszélytelen mértékűrevaló hígítása biztosítható, a rnunkavégzéshelyén a robbanóképes légtérkialakulása megakadályozható.

olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a kÖrnyezetbe

kerÜlt földgáz szervezett elvezetése és meghatározott esetekben annak

elégetésebiztosítható, a munkavégzéshelyén a robbanóképes légtér
kial akulása megakadályozható.
olyan technológia és műveletek alkalmazása, amellyel a munkavégzés
helyszíne és annak kÖrnyezete felÜgyelet alatt tartható, ellenőrizhető'
olyan ellenőrzés (légtérellenőrzés)biztosítása, mellyel a veszélyeztetett zónában tÖrténő munkavégzés elkerÜlhető'
olyan mértékűlétszám alkalmazása, mellyel a technológiai és munkaműveletek biztonságosan és az előírt minőségben elvégezhetők, a
munka irányítása és ellenőrzése biztosított.
olyan technológia, műveletek, berendezések és eszkÖzÖk alkalmazása,
amellyel a technológiai rendszeren belul ésivagy kívÜl kialakult veszélyeztetett zonában gyújtóforrás ne alakulhasson ki, illetve ne kerÜlhessen be.
olyan védelmi intézkedések, korlátozások, elkerítésekalkalmazása,
mely az esetlegesen mégis kialakuló robbanásveszélyes kÖrnyezetben,
Vagy Veszélyeztetett zonában való véletlen, vagy illetéktelen tartózkodás biztonságos megelőzésére, mielőbbi megszÜntetésére alkalmas
olyan védelmi intézkedések, eszkÖzök, védóeszkÖzök alkalmazása,
mely az esetlegesen bekÖvetkező robbanás hatásainak, káros kÖvetkezményeinek csökkentésére alkalmasak.
olyan képzésiés oktatási rendszer kialakítása ahol a munkavállalók elsajátíthatják az alkalmazott technológiák és műveletek készségszintű
használatát és megfelelő kompetenciát szerezhetnek.
olyan ellenőrzési és megelőzési módszerek alkalmazása amelyek hatására megelőzhető a rendellenes Üzemállapot kialakulása

A munkáltató általános feIadatai

A

munkáltató által meghozott intézkedések célja, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel a robbanóképes légtérkialakulás át megelőzze.
Az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekébenaz intézkedések végrehajtását rendszeresen ellenorizni kell, külÖnosen akkor, ha a potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben lévő munkahelyen a robbanóképes légtérjellemző tulajdonságaiban (pl. szellőzés mértékénekváltozása, éghető gázkoncentráciő, gáz relatív sűrűsége) változások kÖvetkeztek vagy kÖvetkezhetnek be.
A fentiek biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi intézkedéseket foglalja dokumentált eljárásba.
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6.1 .

A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítéseés rendelkezésre állása

A3t2oo3. (lll. 11') FMM-ESzCsM rendeletben foglalt kÖvetelményeknek megfelelóen
és a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelettel összhangban tÖrténik a dokumentáció összeállítása és aktuális állapotban történő rendelkezésre állása.
6.2. Az elosztói engedélyesi tevékenység rendszer szintŰ szabályozása, a műszaki
tevékenységektech no log izálása.

A technologizálás során az alkalmazott berendezések, eszkÖzÖk, anyagok, munkaműveletek, eljárások, létrehozott objektumok, műtárgyak, stb. egymásra gyakorolt
hatásait is figyelembe vevő, az Összehangolt rendszerben való alkalmazhatóságot
b

iztos Ító szabály ozás kerü lt

m e g -h

atá r ozásr a.

A szabályozási rendszer az OERG Kft. minőségirányítási rendszere foglalja magá-

ban. Ezen rendszer felügyeletében megjelenő folyamatleírások és utasítások, technológiai utasítások (TU) egységes dokumentációként alkotják a vonatkozó kÖvetelményrendszert beleértve a túzveszélyes,a gázveszélyes és az egyéb veszélyes
mu nkákra vonatkozó szabály ozásokat.

6.3 Zónabesorolás, védőzőna, biztonsági Övezet

Munkabiztonsági szempontból a munkavégzés kÖrnyezetének
FMM-ESzCsM egyÜttes rendelet szerinti zónabesorolása:

a

312003' (lll.11.)

0' zőna''
Az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzÖk vagy ködÖk (aerosolok) levegóvel
alkotott keverékéből álló robbanóképes légtérállandóan, hosszú időtartamban
vagy gyakran van jelen.
1. zőna''
Az a munkatér, ahol normál Üzemi kÖrÜlmények kÖzÖtt az égheIő gázok, gőzök
vagy kÖdÖk (aerosolok) levegovel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér
fordulhat eló.
2. zőna.
Az a munkatér, ahol norm ál Üzemi kÖrÜlmények közÖtt az éghető gázok, gozÖk
vagy kÖdÖk (aerosolok) levegővel alkotott keverékébolálló robbanóképes légtér
ritkán és rÖvid időtartamban Van jelen.

Technológiai létesítésszempontjából a kÖrnyezet zónákba sorolása az MSZ EN
60079-'1 0 szabvány szerint:
o' zőna.
olyan térség,amelyben gáz-, gőz- Vagy ködállapotú éghető anyag levegővel
alkotott keverékéből álló r.obbanóképes közeg van folyamatosan, vagy hosszú
ideig, vagy gyakran jelen.
1. zőna'.

olyan térség,amelyben, normál Üzemben, várhatóan, esetenként gáz-, gőz-

vagy kÖdállapotú éghető anyag levegovel alkotott keverékéből álló robbanóképes kÖzeg fordul elő.
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2' zőna'
olyan térség,amelyben, normál üzemben' gáz-, gőz- vagy ködállapotú éghető
anyag levegővel alkotott keverékébolálló robbanóképes közeg várhatóan nem
fordul elő, de ha mégis előfordul, akkor csak rövid ideig marad fenn.
A gázeloszlő vezeték és a kÖrnyezetében lévó más nyomvonali létesítmények,objektumok között a 80/2005. (X. 11.) GKM rendeletben biztonságtechnikai szempontok
alapján előírt védótávolságok kerÜltek meghatározásra. Ezen védőtávolságokat, kÖrÜlhatárolással biztonsági Övezetként kell alkalmazni abban az esetben, ha gázki'
áramlás tÖrténik.

A gázelosztő hálózat részétképező nyomásszabályoző állomások MsZ EN 6007910 szabvány szerinti zónabesorolása, épÜlet esetén az épület belső kÖrnyezete,

szekrényes kivitel esetén, a szekrény belső kÖrnyezete'.2. zóna.
A nyomásszabályozó állomások biztonsági lefúvató berendezésénekszabadba vezetett csonkjának kornyezete szintén 2. zona.
A nyomásszabályozó állomások kÖrnyezetében tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó
és figyelm eztető táblákkal kÖrÜlhatárolt védőzóna kerÜlt kialakításra. A robbanásveszélyes zonahatára nem lehet a védőzőnán kívül.
4 [bar] bemenő nyomás esetén, aházi nyomásszabályozőItartalmazó védőszekrény
határoló felületétől vízszintesen minden irányban, fÜggőlegesen lefelé mérve 1 méter, fÜggőlegesen felfelé mérve 1,5 méterig terjedő környezet MSZ EN 60079-'t0
szabvány szerinti besorolása 2. zóna.
A2812011' (lX.6.) BM rendelet szerint a 100 m"ih-nál nagyobb névleges teljesítményŰ gázmérők helyiségei ,,Fokozottantíiz- és robbanásveszélyes'' (jele: A) tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva.
6.3.1 A robbanásveszélyes kÖrnyezetben elhatárolható terek és zőnák határértékei a
munkavégzés szempontjából.
. ,,nem veszélyes" az a zőna, vagy tér, amelyben a talajszint felett mérhető legnagyobb gázkoncentráció alsó robbanási határértéke0,2oÁ ARH (0,01 tf . oÁ =
100 ppm) alatti, így bármilyen munka végezhető,
.,,elárasztási zona", olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a talajszint
felett mérhető legnagyobb gázkoncentráció 0,2oÁ ARH (0,01 Íf' oÁ = 100 ppm)
feletti,
. Az 50Á ARH-ig (0,25 tf . oÁ = 2500 ppm) szennyezett légtérben, ha egyértelmű,
hogy a munkavégzés során ez nem változhat, akkor Íűzveszélyesmunka végezhető.
. Az 5oÁ - 1Oo/o ARH-ig (0,25 tf . o/o-Íől0,5 tf' o/o-ig = 2500 ppm-től 5000 ppm-ig)
szennyezett légtérbentűzveszélyes munka (nyílt láng, szikrát adő szerszámok,
gyújtóforrás stb. bevitele, használata) nem végezhető.
.A1OoÁ -2Oo/o ARH-ig (0,5 tí. %-től 1tf' o/o-ig = 5000 ppm-tól 10000 ppm-ig)
szennyezett légtérbencsak vizsgálat, ellenőzés, tisztítás céljából engedélyezhető a munkavégzés.
.,,veszélyeztetett zona", olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a talajszint felett mérhető legnagyobb gázkoncentráció 20% ARH (1 tf. % = 10000
ppm) meghaladja. Ebben az esetben semmilyen munka nem végezhető, vagy
engedélyezhető, mivel az éghető gáz levegővel alkotott keveréke - robbanóké-
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pes légtér_ már normál kÖrÜlmények kÖzÖtt is, gyújtóhatás esetén átterjed az
egész keverékre.
6.4 A munkavégzéshez szÜkséges személyi állomány és szakképesítésmeghatáro-

zása

Gázveszélyesnek minősÜlő munkavégzésesetén meg kell határozni a szÜkséges
létszámot, amely a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet szerint két főnél kevesebb nem
lehet. A létszám meghatározásakor a felÜgyeletet ellátó munkavállalót is ki kell jelÖlni. A felügyeletet ellátó munkavállaló feladata a munkakörnyezet folyamatos megfigyelése, a légtérgázkoncentrációjának ellenőrzése.

Az MSZ-09-57.0033-1990 szabvány eloírásai szerint, amennyiben a munkavégzés
olyan kÖrnyezetben torténik, amelyet emberi tartózkodásra nem terveztek (beszállással végzett munka), akkor a munkavégzés ideje alatt legalább két, kizárolag a beszállással járó munkát végző dolgozó(k) felÜgyeletével megbízott, mentésre fizikailag
alkalmas - amennyiben szÜkséges - védőeszközzel ellátott munkavállalónak kell a
helyszínen tartózkodnia. A felÜgyelet ellátása ebben az esetben is a munkakörnyezet
folyamatos megfigyelésétés a légtérgázkoncentrációjának elIenorzését jelenti.

Gázveszélyesnek minősÜlő munkavégzés esetén a felÜgyeletet és a munkát végző
személyzet, az alábbi feltételek teljesulése esetén kerülhet megbízásra:
- érvényesorvosi igazolással rendelkezik, egészségileg alkalmas,
- rendelkezlk az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges szakképesítéssel,készséggel és jártassággal,
- munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesÜlt,
- ismeri a felügyelet során alkalmazott gázkoncentráció méro vagy érzékeló
műszer műkÖdé.sét,illetve a műszer által mutatott vagy jelzett figyelmeztetést
és/vagy gázkoncentráció értékjelentését.
- képes megítélnia normál Üzemállapotban tÖrténő műkÖdést és annak feltételeit,
- ismeri az adott munkakÖrnyezetben , az elárasztási zona, Vagy a veszélyeztetett zóna (robbanóképes légtér)kialakulása esetén végrehajtandó műveleteket.

A

gázvezeték megbontásával járó munkavégzés esetén a munkavállalónak rendelkeznie kell a ,,gázvezeték- és készÜlékszerelő" Vagy a ,,gázfogyasztó berendezés és
csőhá lózat-szerel ő'' o KJ-s képesítésekvalam e lyi kével.
Amennyiben a munkavállalónak a gázvezelék megbontásakor nyílt lánggal (hegesztés) járó tevékenységetis kell végezni, akkor a ,,gázvezeték- és készülékszerelő''
Vagy a ,,gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő'' oKJ-s képesítésekvalamelyike mellett tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkeznie kell' A munkavállalónak alkalmasnak kell lennie a munkavégzéshezszÜkséges védőfelszerelések viselésére,és
viselnie is kell a rendelkezésére bocsátott védőfelszereléseket.
Beszálláss al járó munkát csak olyan személy végezhet, aki a fentiek szerinti gázveszélyesnek minősüló munkára alkalmas'
Beszállással végzett munkánál irányítást és ellenőrzést csak az erre a feladatra alkalmas, szakmailag és biztonságtechnikailag, felkészített helyismerettel rendelkezó
vezető (vagy vezetőijogkÖrrel felruházott) szakember láthat el.
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A munkavégzéssorán tilos az

illetéktelenek munkaterületen tÖrténő tartózkodása,
tilos nem megfeleloen felkészítettszemélyzet alkalmazása. Tilos a személyzetet kijelÖlt munkairányító nélkÜl dolgoztatni

A robbanásbiztos védelmi móddal ellátott villamos berendezések kezelését, Üzembe
helyezését,karbantartását és az MSZ EN 60079-17 szabvány szerinti felÜlvizsgálatát
a 21t2O1O' (V. 14.) NFGM rendeletben előírtaknak megfelelően a ,,sújtólég- és
robbanásbiztos villamos berendezés kezelője'' vagy a ,,robbanásbiztos berendezés
kezelője" oKJ-s képesítésselrendelkező személy végezheti.
6.5 A képzésekrendszere

Az OERG Kft. rendszeres képzéskeretében gondoskodik arról, hogy a munkavállaló
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idótartama alatt rendelkezzen az egészséget
nem Veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,
megismerje a szÜkséges szabályokat, utasításokat és információkat.

6.6 A munkavégzés írásbeli engedélyezése

Annak érdekében, hogy a kockázati tényezők a lehetó legkisebb mértékűeklegyenek, a gázveszélyes munkák előkészítésére,elvégzésérekÜlÖnÖs figyelmet kell fordítani. Ennek biztosítására a Vonatkozó szabályozások és ezen dokumentációban
foglalt kÖvetelmények áttekintése szÜkséges, a munkát elrendelő személy részéről.
A kÖvetelmények és az elvégzendő munka ismeretében a munka elokészítésesorán
írásos utasítást kell kiadnia munkavállalók részére'
Az írásos utasítást feladata a műveletek sorrendjének, egymásutániságának, Összehangoltságának dokumentált biztos ítása.
A gázveszélyes munkákat írásban kell elrendelni.

Az QERG Kfl. az írásos elrendelést túzveszélyes munkavégzésiengedély, illetve
veszélyes munkavégzésiengedély (mely magában foglalja a beszállással végzett
munka esetében a beszállás engedélyezésétis), formájában alkalmazza'
A munkavégzésre vonatkozó engedélyben kell meghatározni a munkavégzés során
betartandó védőintézkedéseket, a szÜkséges erőforrásokat (személyzet, eszkÖzÖk,
anyagok, információk) valaminl az egyszerre több helyszínen történik a munkavégzés összehangolására és ellenórzésére vonatkozó utasításokat.

Az engedély kiadására műszaki vezető jogosult.
6.7 A gyújtóforrások értékeléseés azok korlátozása, megtiltása

A veszélyeztetett zőna

(robbanóképes légtér)kialakulását kell feltételezni minden
esetben, amikor aföldgáz a kÖrnyezetbe kerÜl.
A robbanóképes légtérkialakulása esetén a robbanás, gyújtóforrás jelenléte esetében kÖvetkezik be. Ezért a gyújtóforrások ilyen légtérbekerÜlését,vagy annak kialakulását, szervezett intézkedésekkel(behatárolás, elkorlátozás, jelzések), meg kell
akadályozni.
Potenciális gyújtóforrásnak kell tekinteni:
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

nyílt lánggaljáró műveletek:
hegesztés
meleg csőszakaszok, nem kihűlt hegesztési varratok
elektrofúziós (PE) hegesztés
robbanásbiztos védelmi mód nélkÜli eszkÖzÖk:
védelmi mód nélküli elektromos berendezések (áramfejlesztő, hegesztőgép)
elektrosztatikus feltöltődést elősegítő' illetve arra hajlamos elemek:
műanyag csővezeték, csővezetéki elemek
műanyag tárgyak
[uházat (munkaruha, alsó ruházat, lábbeli)
acél csővezeték
nem szikramentes kivitelű padozat
mobiltelefon

A munkavégzéssorán tilos az írásos engedélyben szerelő művelettől, módszertől
eltérni. Tilos olyan műveletet végezni, melyről az oERG Kft. technológiája nem tartalmaz szabályozást. KÜlÖnös tekintettel az olyan műveletekre, ahol robbanásveszélyes környezetben tÖrténik a munkavégzés pl. vezeték megbontása, iefúvatás, rákÖtés'

A művelet során tilos alkalmatlan, a követelményeknek nem megfelelő

eszkÖzÖket,

berendezéseket, gépeket, alkatrészeket, szerszámokat alkalmazni, felhasználni'

6.8. Az alkalmazható eszkÖzÖk meghatározása és előírása

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe és az MsZ EN 60079-10 szabvány
szerinti 2-es zona besorolású helységbe, valamint a gázveszélyes munkavégzések
során a8t2O02. (ll. 16.) GM rendelet szerinti, legalább ll. alkalmazási csoport/3. kategóriájú eszkÖzÖk

al kal

mazhatók.

Az eszközöket jellegÜk

illetve sajátosságuk szerint rendszeres felÜlvizsgálatnak kell
alávetni, hogy alkalmasságuk igazolható legyen.

6.9 A kommunikáció biztosítása

A gázveszélyes munka, munkaművelet végrehajtása során az irányítást végző sze-

mélynek folyamatosan biztosítania kell a kommunikációs kapcsolatot a munkátvégző
személyzet tagjaival, beleértve a kÜlÖnbÖző helyszínek kÖzÖtti hírkÖzlésikapcsolatokat.

6.10 Az előírt eszkÖzÖk, védőeszkÖzÖk rendelkezésre állása
A gázveszélyes munka csak abban az esetben kezdhető meg, illetve végezhető, ha
az előírásoknak megfelelő, műkÖdőképes eszközök, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre állnak a személyzet szabályosan viseli a rendelkezésre álló védőeszkÖzÖket.

A gázveszélyes munkához elóírt fontosabb eszközÖk:

-

Robbanásbiztos védelmi móddal ellátott gázkoncentráció méró műszer, vagy
védelmi rnód nélküli gázkoncentráció érzékelő műszer,
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-

antisztatikus, lángálló munkaruha, antisztatikus védősisak, védőkesztyű, csuklya (szÜkség szerint), védőszemÜVeg, antisztatikus műanyag kaplis bakancs, vagy
gumicsizma,
minimum 2 darab 6 kg-os porraloltó készülék, vagy azzal egyenértékűtűzolto
készÜlék,
tiltótáblák, elkorlátozó eszkÖzÖk (''Dohányzás, nyílt láng használata tilos'', forgalomelterelő táblák),
szikramentes szerszámok, csavarkulcsok, bronzkalapács.

-

6.1'l A potenciálisan robbanásveszélyes és a robbanásveszélyes környezet behatárolása, elzárása, jelzése

A robbanásveszélyes

kÖrnyezet behatárolásának funkciója azon kÖrnyezet (terület,
tér) meghalározása' amelyen belül az elárasztási zóna, Vagy a veszélyeztetett zőna
(robbanóképes légtér)kialakulhat' így robbanásveszélyes kÖrnyezetnek tekintendo.
A behatárolás alapja az also robbanási határértékek alapján meghatározott koncentráció értékek,amelyek a veszélyességszintjét adják.
6

.

1

2 G ázkon

ce

ntráciő érzékelése,

m

érése

(

l

égtére

l l

en

őrzés )

Gázkoncentráció méró, vagy érzékeló műszer alkalmazásával meghatározhatóvá
válik a foldgáz-levegő elegy metántartalmának koncentrációja. Ezen információ alapján megállapítható a munkaterületnek a gázkiáramlás miatt veszélyesnek minősített
kÖrnyezete.

gázkoncentráció érzékelőműszer esetében rendelkezésre kell állnia a termók
megfeleloségéttanúsító dokumentumnak, illetve a kalibrálási bizonyítványnak. A
gázkoncentráció mérő műszer esetében, az elobbieken túlmenően a robbanásbiztos
védelmi módra vonatkozó tanúsító dokumentumnak is rendelkezésre kell állnia.

A

Az MSZ-09-57.0033-199o szabvány előírásai szerint, abban az esetben ha a munkavégzésemberi tartózkodásra nem tervezett kÖrnyezetben tÖrténik (beszállással járó
munkavégzés), akkor a légtérellenőrzésrecsak olyan műszer alkalmazható, amely
számszerúen kijelzi a munkát/felÜgyeletet ellátó személy részérea mérhető gázkoncentráció értékétés riasztási funkcióval rendelkezik.
Folyamatos légtérellenőrzéstkell alkalmazni minden olyan gázveszélyes munka esetében, (fÜggetlenÜl attól, hogy a munkavégzés szabadban, vagy zárt téren belÜl tÖrténik) amikor a gáztechnológiai rendszer megbontásra kerÜl, Üzemzavar elhárítással
kapcsolatos tevékenységvégzésekor, beszállással végezhető munka esetében'
Légtérellenőrzéstkell alkalmazni abban az esetben is, ha a nyomásszabályoző állomásban, lletve annak kÖrnyezetében, ellenőrzés, munkavégzéstÖrténik.
i

A robbanásveszélyes kornyezetben tÖrténő munkavégzés során mindig gázkoncentráció mérő műszert kell alkalmazni
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7. A menekülési útvonalak biztosítása
A gázveszélyes munkavégzéssorán a

munkateruletet úgy kell kialakítani, hogy a
rendellenességek, az 2ooÁ ARH fölÖtti gázkoncentráció észlelésekor a személyzet
menekÜlése a - lehető legrövidebb idon belül - biztosított legyen'
Ennek érdekébena munkálatok megkezdése előtt a munkairányító kÖteles ellenőrizni
munkagÖdrÖk szabályos kialakítását és a menekÜlési útvonalak meglététés azok
szabályosságát.

8.

A nyomásszab ályozó szabadtéri környezetének besorolása

Kibocsátó források:
Normál üzemben a nyílt térben lévő szerelvények és kÖtéseik gáztÖmÖrek,
ezért a kÖrülÖttÜk lévő térben robbanóképes gázkÖzeg várhatóan nem
íordulhat elő.
A kÖrÜlÖttÜk levő térségnem robbanásveszélyes térség.
Üzemzavari állapotnak (nem normál üzemi kÖrülménynek) kell tekinteni a
lefúvató műkÖdését.
Szabadtéri kibocsátó forrásnak kell tekinteni a nyomásszabályozó állomás
lefúvató vezetékéneka szabad térbe kivezetett végét.

-

_

Az elárasztási zóna kiteriedése:

Azőna kiterjedését és méretéta kibocsátási mértékek szerint határoztam meg A zó-

na méretek értelmezéseaz alábbi ábrán látható.
Amennyiben a lefúvató kibocsátási értékeinem egyeznek a táblázat gázkibocsátási
értékeivel,úgy a hozá legkÖzelebb eso eggyel nagyobb gázkibocsátási értéketés
az ehhez tartozo zőnamér ete ket ke l a ka m azn i.
A lefúvatón kibocsátott gáz tÖmegáram és a leíúvató cső méretének fÜggvényében a
robbanásveszélyes zóna méretei
l

l

l

:
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A zónaméretek és a lefúvatás jellege akkor megfelelő, ha a lefúvató vezeték végén
nincs olyan szerelvény elhelyezve, amely a fÜggólegesen felfele irányuló kiáramlást
akadályozná. A kiáramlási pont magassága a kÖrnyező térszinttól legalább 3 [m] magasan legyen. A lefúvató vezeték végződéséneka kialakítása az ábra szerinti legyen.

A nvomásszabálvozó állomások robbanásveszélves zónáinak meohatározása:
A nyomás szabály ozó ál lomás azonos ítása:
a.)Nyomásviszony: Ibar] / [bar]
Típus jele:
Névleges térfogatáram: [Nm3/h]
b.) Szellőzés:
A szellőzés típusa: természetes szellőzés.
Nyomásszabályozó állomások szellőzője úgy van tervezve, hogy azon 10 Co-os hőmérsékletkÜlÖnbségesetén S-szÖrÖs légcsere valósul meg óránként.
llyen szellőzésnél a szekrény belsejében nem alakul ki az ARH 20 %-nál magasabb
koncentrá ciőjú gázkÖzeg normál üzemben.
A szellőzés fokozata ezért' "közepes'', mert szabályozza akoncentrációt, olyan stabil
állapotot biztosítva, amelyben a koncentráció és zonahaláron kívül folyamatos kibocsátás esetében is az ARH értékealatt van, és ahol a kibocsátás megszűnése után
nem marad fenn jelentős mennyiségű robbanóképes gázközeg'
A szellőzés Üzembiztonsága jó, mert a szellőzés gyakorlatilag folyamatos.
A szabályozó helyiségének,szekrényének alapterÜlete: ...... lm2l
Alsó szellőzők együttes felÜlete: ... '.[m2]
Felsó szellőzőkegyÜttes felÜlete: .. [m2]
Összes szellőző felÜlet / helyiség alapterÜlet x 100= ' Í%")

c.) Lefúvató típusa, mérete:
[mm]
Nyitási nyomása: [mbar]
Legnagyobb gázkibocsátása: kg/s]
Lefúvató cső mérete: '... [mm]
Lefúvató cső kibocsátási magassága a térszinttől:

.'..

[m]

A robbanásveszélyes szabadtér besorolása: ''2''-es zőna
Azőna típusa: ''2"-es, mely olyan térség,amelyben, normál Üzemben robbanóképes
gázközeg várhatóan nem fordul elő, és ha mégis előfordul, akkor várhatóan csak rit
kán és csak rÖvid ideig marad fenn.
A nyomásszabályozó szekrény belseje ''2"-es zőnába tartozik.

Azona méretei:

ft=
H-

[m]

11

[m]

=

h-

[m]
[m]
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Éohetó anvaook listáia és tulaidonsáoai:
Eohető anvao
Megneveosszeté- Lobbanásoont
tel
zés
< 0 ['c]
Földgáz
CH4
(metán)

ARH
Ikg/m

3t

0,033

ITérfogat

Relatív
sűrűség

Gyulladási
hőmérséklet

0,6

>

%1

5

300 ['c]

A veszélyességi Övezeten belÜl tilos minden tÜzet okozo, szikrát keltő tevékenység
folytatása. A veszélyességi Övezeten belÜl esetleg létesítendő illetve használandó
villamos berendezések csak azMSZ EN 60079l14 szerinti robbanásbiztos kivitelűek
lehetnek.
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