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Az oERG Kft. szolgáltatási területén olyan technológiai utasítás kidolgozása vált

szÜkségessé, amely Összefoglalja a kÖvetelményeket, megfelel a minőségirányítási rendszer
előírásainak és megfelelő útmutatást ad a szakembereknek.

Ez a technológiai utasítás egységes szerkezetbe foglalja a kis-, közép- és nagykÖzépnyomású gázelosztőhálózaiok Üzemeltetésével, karbantartásával és rekonstrukciójával
kapcsolatos műszakitechni kai kérdéseket.

_

A technológiai utasítás célja, hogy a tudnivalók Összefoglalásával a fogyasztók igényeinek
magasabb szinten'tÖrténő kielégítését,
a gázszolgáltatás nagyobb biztonsággal való
biztosítását tegye lehetővé.
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Ezen technológiai utasítás hatálya kiterjed az oERG Kft. szolgáltatási terÜletén Üzemelő kis-'
közép- és nagykÖzép nyomású gázelosztó vezetékek és tartozékaik Üzembe helyezésére,
üzeme ltetésére, karbantartására, j avítására és rekonstru kciójára.
Nem terjed ki hatálya a gázfogadó és nyomásszabályozo állomásokra, ezekről a ''TU-C'' jelű
technológiai utasítás rendelkezik.
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Biztonságtechnika: szervezési és műszaki intézkedések,valamint eszkÖzok rendszere,
amelyek megakadályozzák a veszélyes Vagy ártalmas termelési tényezők hatását a
dolgozókra.

Bontás: az a múvelet, ha a gázvezeték vagy berendezés folyamatos kapcsolatának
megszÜntetése és gázmentesítése után azt az eredeti helyérol eltávolítják, leszerelik.

Gsővég lezárás: a csővég lezárása arra alkalmas eszközzel'
Elárasztási zóna: az a terulet, melynek határa mentén gázszivárgás vagy gázÖmlés esetén a
talajban, illetve a felszínen a gázjelenléte megfelelő műszerrel kimutatható.
Ellenőrzési bizonylat: a hálózatellenőrzés tényét,a kÖzben tett észrevételek és szükségessé

vált intézkedésekmegtételétdokumentáló nyomtatvány.

Ellenőrzési kategória: a gázvezetékek ellenőrzési szempontjából azuzemi nyomásuktól, a
kivitelezés időpontjától és módjától' a csőanyagtól, műszaki állapotától, stb..' fÜggő besorolás.
Ellenőrzési pont: az a hely, amelyet a hálózatellenőrzés során az esetleges gázszivárgás,

gázÖmlés felderítésecéljából minden esetben ellenőrizni kell.

Fáklya: az a magasan fÖldfelszín felett kiépítettméretezett égető berendezés, amely a
valamely okból feleslegessé vált gázokelégetéséreszolgál.
Műszaki vezető: a gázÜzemi tevékenység irányítására kinevezett Vagy megbízott vezető, a
1212004. (ll.13.) GKM rendelet melléklete szerint.
Felhagyás| az a művelet, ha a gázvezeÍék vagy berendezés folyamatos kapcsolalát a gáz
betápláló rendszerrel véglegesen megszÜntetik és gázmentesítik, de bontása valamilyen ok
miatt nem tÖrténik meg.

Főelzárő: az a szerelvény, amely az egészfogyasztási hely Vagy a fogyasztói berendezés
gázszolgáltatását megszü nteti.
Földzárlat: a villamos áramút záródása földelő vezetőn keresztül, ami a feszültség alatt lévő
villamos vezető meghibásodása miatt jÖn létre.

Gáz alá helyezés: a gázvezeték gázzal való feltÖltése.
Gázelosztó vezetékI az a csővezeték tartozékaival egyÜtt, amely a gázátadó állomás kilépő
oldalától indul és a fogyasztó telekhatáránál ér véget.
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CéIvezeték:a foldgáztermelóhöz, határon túli fÓldgázrendszerhez, a szállító-,
elosztóvezetékhez Vagy a tárolőhoz kÖzvetlenÜl csatlakozó olyan fÖldgázvezeték, amely
kizárőlag egy felhasználo egy felhasználási helyének ellátására szolgál és nem része az
egyÜttműkodő fÖldgázrendszernek.

Gáz_levegő elegy: a gázelosztó vezetékben Üzembe helyezés elótt lévő levegő gázzal
tÖrténő kiszorításakor a gáz és levegő keveredésével keletkeztk, bizonyos határok kÖzÖtt
robbanásveszélyes'

GázömIés: a gázelosztó vezeték olyan mértékűmeghibásodása, melynél akiáramlo gáz
jelenléte egyértelműen (pl. erős gázszag, kiáramlást kísérő hangjelenség' stb'..)
megállapítható.

Gázszivárgás: gázvezeték túInyomásos zárt gázteréből azáro felÜleten, tÖmítésen,csófalon

át kiszivárgó gázmennyiség.

-

Gáztalanítás: nyomáskiegyenlítés után a vezetékrendszerben maradt gázinerigázzalvagy
levegővel való kifúvatása.
Hibahely: agázelláló rendszer azon pontjai, ahol szivárgás, Ömlés, elzáródás, fojtás

keletkezett.

ldeiglenes javítás: a meghibásodott vezetékszakasz, szerelvény meghatározott időtartamra

szóló javítása, mely a végleges javítási, vagy technológiai munkafolyamat elvégzéséig
biztosítja a hibahely gáztÖmÖrségét.

ldeiglenes üzemen kívÜl helyezés: a meghatározott vezeték leválasztása, gáztalanítása,
melyet szÜkség esetén ismételten Üzembe lehet helyezni. A leválasztás elzáró szerelvény
lezárással, peremek kÖzé helyezett teletárcsával, stb... történhet, melynél a megtápláló
rendszerrel a folyamatos kapcsolatot nem szÜntetik meg'

Javítás: az a technológiai folyamat, amely során a gázellátó rendszer adott pontján

Üzemnyomás alatt vagy gáztalanított állapotban a hibát ideiglenesen Vagy véglegesen
megszÜntetik.

Karbantartás: karbantartás az a rendszeres felügyeleti és javítási tevékenység,amely a
műkÖdőképesség biztosítása érdekébenszÜkséges' Üzembe helyezéstől a kiselejtezésig.
Karbantartási utasítás: a termelo berendezések és az eszközÖk biztonságos használatához,
megbízhatóságának helyreállításához, illetőleg fenntartásához szükséges munkák
e lvégzésérevonatko ző, a karbantartó dol gozók számár a készü lt el ő írás.
Kerülő vezeték: a folyamatos gázszolgáltatást biztosító, a munkavégzés helyét meg-, ki,vagy elkerÜló stb..., a munkavégzés idejére felszerelt vezeték.

Kezelési utasítás: valamely gép, gépi Vagy nem gépi berendezés rendeltetésszerű és
b

iztonságos Üzemeltetését me ghatáro zo, a kezel őre vonatkozó

el

őírás.

Kóboráram: rendeltetésszerűen nem áramvezetésre használt szerkezetekben folyó áram.
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Kollektív védőeszközök: a termelő berendezéS Vagy a termelési folyamat veszélyes (vagy

ártalmas) termelési tényezoinek megakadályozására vagy csÖkkentésérekialakított eszkÖz
vagy berendezés és a védelem a védőeszkÖz hatótávolságán belÜl tartózkodó minden
személyre kiterjed.

Lefúvató: a lefúvató vezeték végénelhelyezett fÜggőleges csószakasz, melyen át a csőben
lévő kÖzeg elégetésnélkül vezethetó a légtérbe.

Lefúvatási azafolyamat, amikor a csőben lévő kÖzeget elégetésnélkül a lefúvató vezetéken

a légtérbevezetik.

Légszennyezés:a légszennyező anyagok levegőbe juttatása'
Légszennyező anyag: minden olyan anyag, amely az élő szervezetre és az anyagra jellemző

koncentrációban hat az élővilágra és/vagy annak kÖrnyezetére.

LégzésvédókészÜlék:. az emberi szervezetet károsító anyagok belégzésétfizikai vagy
kémiai úton megakadályozo, illetve a légzéshez szükséges tiszta levegot egyéb módon
biztosító személyi védőfelszerelés.

Munkavédelem: tÖrvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségÜgyi
előírások és intézkedésekrendszere, amelyek célja a biztonságos munkavégzésfeltételeinek
a megteremtése, a dolgozók egészségénekés munkaképességénekmegóvása a
munkavégzéssorán'
Műveleti utasítás: a technológiai folyamatok Önálló műveleteinek vagy a technológiai
folyamatba nem tartozó műveletek elvégzésimódját meghatározo, a műveletet végzőkre
vonatkozó eloírás.
Nyomásfokozatok:

.
.
.

Kisnyomás: legfeljebb 100 mbar (10 kPa) névleges üzemi nyomás.
KÖzépnyomás: nagyobb, mint 100 mbar (1o kPa) és legfeljebb 4 bar (400 kPa)
névleges Üzemi nyomás.
NagykÖzép nyomás: nagyobb, mint 4 bar és legfeljebb 25 bar (2500 kPa) névleges
üzemi nyomás.

Nyomásmentesítés: a csővezetékben lévő nyomás lecsÖkkentése atmoszférikus nyomásra'
Nyomólevegős, tömlős készülék: a légsűrítő, sűrített levegos palack, stb... által 0,2-0,8 MPa
nyomású, légzésrealkalmas tisztaságú levego a tömlőn keresztÜl jut az adagolószerkezethez
(szabály ozószelep v. tÜdoautomata).
Nyomvonal térkép:az 1 .500, 1 :1000 méretarányú helyszínra1z, mely tartalmazza a
gázvezeték és szerelvényei nyomvonalát, ill. pontos helyét' valamint a gázvezeték biztonsági
Övezetét érintő valamennyi kÖzművezeték és szerelvényei nyomvonalát és pontos helyét,
célszerűen az ellenőrzési pontokat, jelzótáblák kÜlteruleti helyeit.
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Porkoncentráció: az elosztővezetékben áramló gázÉrtogategységébenjelenlévő szilárd
szennyeződés tÖmege (mgim3, g/m3)'

Rendeltetésszerrj használat: a rendeltetésszerű használat azt jelenti, hogy a berendezést
csak arra lehet hasznáIni, amire készült, csak olyan mértékben terelhető, amilyen
igénybevételre méretezték. Ha gépről van szó, úgy kell indítani, leállítani, kezelni és
karbantartani, ahogyan azl a kezelési és karbantartási utasítás megszabja.

Robbanási koncentráciő: az éghető gáz és a levego olyan térfogat-százalékos keveréke
amelynél az alső és felső robbanási határ kÖzÖtt a gáz és a levegő keveréke gyújtóforrás
hatására robban, földgáz esetén: 5-15 térf. % közölt.

Szaglócső: védőcsővel ellátott szakaszok elejére és végérea talajszintig vagy fÖlé
merőlegesen felhozott cső, melynek felso végéna gázszivárgást szaglással is észlelni lehet.
Személyi védőeszközök: a dolgozó által használt vagy viselt eszkÓzÖk, amely
megakadályozzák vagy csÖkkentik a veszélyes (vagy ártalmas) termelési tényezők hatását és
a védelem csak a használóra, viselőjére terjed ki.

Szigetelő közdarab: acél csővezetékben elhelyezett szerelvény, amely a csővezeték villamos
folytonosságát megszÜnteti' Lehet pl. KPE acél átmeneti idom vagy szabványos méretű
hegtoldatos acél karimákból elóre gyártott szigetelő karimapár.

Tűzoltő készülék: olyan eszköz, amelybol az územbe helyezéskor felszabadított vagy
fejlesztett hatóanyag (gáz) nyomása az oltóanyagot irányíthatóan lÖvelli ki. Kisebb tÜzek
oltására alkalmas, hordozható készÜlék.
Üzembe hetyezés: az afolyamat, mely során a szabványok és jogszabályok előírásait
kielégítőmódon megépített gázvezetéket megfelelő biztonsági előírások mellett gázzal
feltÖltenek, beszabályoznak és rendeltetésénekátadnak (GVMBSZ, MSZ 7048, MsZ7487)'
Üzemzavar: A berendezés, illetve gázvezeték, előre nem látott hibája kÖvetkeztében előállott
működésképtelenség, Vagy műkÖdőképesség csÖkkenés.

Végleges javítás: a meghibásodott vezetékszakasz, szerelvény javítása olyan anyaggal,
eszközzel, mely meghatározatlan ideig biztosítja a hibahely gáztÖmÖrségét'

Végleges üzemen kívül helyezés: adott vezetékszakasz gázmentesítés utáni leválasztása a
megtápláló rendszerről oly módon, hogy a folyamatos kapcsolat megszűnik és a vezeték
tÖbbé nem lesz gázalá helyezve.

Veszélyes hulladék: a termelési vagy egyéb tevékenységsorán visszamaradt anyag,
aminek, Vagy amelynek bármely bomlásterméke az emberi életre, egészségre, ill. az

élővilágra kÖzvetlenül vagy kÖzvetve azonnal vagy késleltetetten károsító hatást fejthet ki
(mérgezhet vagy fertőzhet) és amelyet a termelő, ill. a tevékenységetvégzó nem használ fel
Vagy nem értékesít.

Veszélyes (vagy ártalmas) termelési tér: az a termelési tér, ahol a veszélyes (vagy
ártalmas) termelési tényezők hatása érvényesÜl.
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Veszélyes munka: a gázipari gyakorlatban a dolgozőraveszélyes és ártalmas

munkafolyamat, ezért írásos engedélyhez kÖtött. Nyílt téren, illetve nyitott munkaárokban
történő munkavégzésnélcsak abban az esetben, ha a munkaterÜlet természetes szellőzés
által nem veszély mentesíthető és így a teljes munkaterÜleten huzamosabb ideig a gáz
jelenlétévelszámolni kell.

Veszélyeztetett zőna: az a terÜlet, amely gázzal szennyeződhet, és emiatt robbanásveszély
alakulhat ki.

Za1: olyan hang' amely nemkívánatosnak vagy kellemetlennek minősÜl.

Zajvédelem:. a za1nak a határérték alá szorítása, ill' a za1ártalom megszüntetésére vonatkozó
ntézkedésekÖsszessége.
i
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4.1. Az ellenőrzés célja és módszere
4.2. Az ellenőrzés végrehajtása

4.3. Gázhálozat ellenőrzési kategóriái, az ellenorzés gyakorisága
4'4' A hálőzatellenorzés dokumentálása
4.5' Szaghatás ellenőrzés
4'5'1' Az ellenőrzés célja
4.5'2' Vizsgálati módszerek
4.5'3. Szagosítás ellenorzésének gyakorisága

1. sz. Melléklet: Szaghatás ellenőrzési pontok listája

4.1. Az ellenőrzés célja és módszere

A gázeloszto vezetékek rendszeres ellenőrzése során fel kell tárni az elosztóvezetékek és
tartozékalk h báit, h ányosság ait, bal esetveszélyességét.
i

i

Az ellenőrzés tÖrténhet műszerrel, szemrevételezéssel és érzékeléssel.
4.2.

Az ellenőrzés

vé g re

h

ajtása

4'2'1 ' A gázelosztő hálőzat ellenőrzését a gázÜzemi dolgozó, illetve a műszaki vezető által
kijelÖlt személy végzi.
4.2.2. Az ellenórzés során szemrevételezéssel ellenőrizni kell:

.
.
o
.

a légvezetékihálózatok csővezetékeinek állapotát, sérÜlésmentességét,a
korrőziőv édő festés épségét;
a beépítettszerelvények, műtárgyak állapotát, műkÖdőképességét;
a CSot€lrtók, oszlopok, bilincsek megfeleloségét;
a fÖldbe fektetett vezetékek foldtakarásának megfelelőségét, a felszínen elhelyezett
m űtárgyak meg étét'hozzáf érhetőségét.
l

4'2'3' A nyomvonal bejárásakor ellenőrizni kell a megvalósulási tervek helyességét,a
biztonsági Övezetre vonatkozó valamennyi tilalom és korlátozás betartását, a jelÖlótáblák,
szimbólumok meglététés helyességét.
4.2.4.A hálózat ellenorzés során az adott feladat elvégzésérealkalmas műszerrel a vezeték
nyomvonalának teljes hosszában ellenőrizni kell az elosztóvezeték tömÖrségét.

.

Légvezetékihálózatoknál a vezeték és a műszer érzékelője közÖtt legfeljebb 0,5 m
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ellenőrzést
Azon vezetékszakaszok ellenőrzését, amelyeknél a fent megh atározotttávolság a
fÖldről, csohídról, kezelopódiumról nem biztosítható, min. 2 fő kell, hogy végezze, és a
vezeték megkÖzelítéséhezmegfelelő méretű létrát, illetve hordozható állványt kell
alkalmazniuk.
FÖldbe fektetett hálozat esetén az elzárotól legfeljebb 10 m-re kialakított
kémlelőlyukakon kell a méréseketelvégezni.

4'2'5. Fokozottan ellenőrizni kell a

.
.
o

szaglócsövek csapszerelvényének gázmentességét;
a beépítettszerelvények és kÖtéseik szivárgásmentességét;
a.Zegyedi nyomáscsÖkkentők és szerelvényeik szivárgásmentességét'

4.2.6. Ahálőzatellenőrzés során földgázjelenlétének észleléseesetén azonnal fel kell mérni
a veszélyhelyzetet. Amennyiben lehetséges, meg kell szüntetni azt. Ha nem lehetséges, az
Üzemzavar elhárítási szabályzatban leírtak szerint kell eljárni.
4.3. Gázhálőzat ellenőrzési kategóriái, az ellenőrzés gyakorisága
4.3.1. l. Ellenőrzési kategória

Ellenőrzési gyakoriság: egy alkalommal tÖrténó rendkívüli
lde tartoznak:

.
.
.

el

lenőrzés.

Valamennyi vezeték Üzembe helyezés utáni '14 napon belüli ellenőrzése;
Valamennyi vezeték javítása, átalakítása, rekonstrukciója, illetve;
egyéb vezeték megbontássaljáró munkák utáni 7 napon belÜli ellenőrzése.

4'3'2. ll. Ellenőrzési kategória
Ellenőrzési gyakoriság: negyedévente egy alkalommal.
lde tartoznak:

r
.
o

? l1á$lközép-nyomású acélanyagúelosztóvezetékek;
kÖzépnyomásúacélanyagúelosztóvezeték;
na$}kÖzép-nyomású PE anyagú elosztóvezetékek.

4.3.3' lll. Ellenőrzési kategória
Ellenőrzési gyakoriság: félévenkéntegy alkalommal.
lde tartoznak:

.
.
.

kisnyomásúacélanyagúelosztóvezetékek;
kisnyomású PE anyagú elosztóvezetékek;
kÖzépnyomású PE anyagú elosztóvezetékek.

4.3.4. A ll' és lll' ellenőrzési kategoriára vonatkozóan az üzemviteli- és karbantartási
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részlegvezető minden évben havi bontású ütemtervet készít'
4.3.5' A fent leírt ellenőrzéseken felul az Üzemviteli- és karbantartási részlegvezeto írásban
bármikor elrendelheti bármely vezetékszakasz rendkívÜli ellenórzésének végrehajtásáI, az
ellenőrzést végző személy és határidő megjelÖlésével.
4.4, A hálózatel lenőrzés dokumentál ása

A hálózatellenőrzést a MF 7.5.1. Gázelosztó vezetékek üzemeltetése című folyamatleírás
5.4.1. pont által előírt 751m9 sz. mellékletben rögzített űrIap kitÖltéséveldokumentálni
kell' A dokumentumokat a folyamatleírás szerint kell őrizni.
4.5. Szaghatás ellen őrzés
4.5.1 Az ellenőrzés célja

A szaghatás ellenőrzés célja a fizikailag színtelen és szagtalan fÖldgáz jelenlétének
észlelésea mesterségesen adagolt szagosító anyag jelenléténekmegállapításával. A
szaghatás ellenórzés tÖrténhet érzékszerviés műszeres úton. A gáz szaghatását, illetve
szagosító anyag tartalmát az átadás-átvételi pontok kozelében, a kijelÖlt
szabályzoállomásokon, az elosztóhálózat végpontjainak kÖzelében kell ellenőrizni.
Az ellenőrzési pontokat az 1' sz' melléklet tarÍalmazza.
4.5.2. Vizsgálati módszerek
4.5.2.1. Szaghatás ellenőrzése érzékszerwelaz alábbiak szerint tÖrténik:

.
.
.
.
.

A szaghatás ellenórzését két dolgozó végzi, melyek egyike a gázÜzemi dolgozó.
A megfelelő kialakításúfúvókát a mintavételi helyre folszerelik.

A fúvókán keresztul a gázt 13 sec-ig a szabadba áramoltatják és egymástól
fÜggetlenül orron keresztül való beszippantással ellenőrzik a szagintenzitást.
A kiáramlás helyétől előbb 0,5 m-re, majd 1 méterre, akiáramlás irányában a fúvóka
vízszintes síkjától fÖlfelé 45 fokos szÖgben 2-3 szippantással kell ellenőrzést végezni.
A méréskiértékelésea két személy egybehangzó véleményealapján az alábbi
táblázat használatáva l tö rtén k:
i

Szagérzet

Eszlelési
távolság
(m)

,i

a."n'.'n,

határozott

igyenge
ieros

lhatározott

a-

i

o,s

igyenge

léppen érezhető
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4.5.2.2. Szaghatás ellenőrzése műszerrel

A műszerrel tÖrténó szaghatás ellenőrzés elvégzéseelőtt az ellenorzésértfelelős vezetőnek
meg kell vizsgálnia, hogy a műszer gépkÖnyvében szereplő ellenőrizhetó kÖzegek
megfelelnek-e a foldgázban adagolt szagosító anyag minőségének.

A műszeres ellenőrzést csak a szagosító anyag minőségének megfelelő műszerrel lehet
elvégezni.

A műszerrel a kezelési utasításban vagy gépkÖnyvében rÖgzített módon kell a mérést
végezni és a mérésieredményt kiértékelni.
4.5.3' Szagosítás ellenőrzésének gyakorisága, dokumentálása
4.5.3.1. A szagosítás ellenőrzésél az utasítás mellékletébenmegadott ellenőrzési pontokon
havi rendszerességgel kell elvégezni.

4'5'3.2. A szagosítás ellenorzéséta7.5.1 eljárás 5.4'3.2 pontban hivatkozott751m7 sz'
mel lékletében szereplő dokumentumok kitÖltésévelkell bizonylatozni.
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l]tasításai Kiadás:

Gázelosztó vezetékek üzemeltetése
fejezet B-o4. Gázelosztóvezetékekrendszeresellenőrzése,
nyomvonal, szivárgás, szaghatás ellen őrzése

Módosítás''

Ellenőrzési pont helye

pont kódja

1.
2.
3'
4'
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erőmű nyomásszabályoző

állomás elosztó dob feszméró csapja

Durvai nyomásszabályoző

állomás elosztó dob feszmérő csapja

Samotti nyomásszabályoző

állomás elosztó dob feszmérő csapja

Sárli telepi nyomásszabályoző állomás elosztó dob feszmérő csapja
Csépányi Járműjavító nyomásszabályozó
csapja

SB

1

állomás elosztó dob feszmérő

vezeték végpontján lévő mintavevő csonk

SC 2 vezeték végpontján lévő mintavevő csonk
D 02 vezeték végpontján lévó szellőzteto az oxigéngyár terÜletén

EP 5 vezeiex uegpontján lévó mintavevó csonk
EY 2 vezeték végpontján lévó mintavevő csonk

TII

2
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dokumentálása, dugulás elhárítás
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Kiadás:

Módosítás'.

A

Kiadva: 2013'1220.

Biztosítandó feltételek
Ellenorzési pontok
Eseti ellenőrzés
Az ellenőrzés kiértékelése
Dugulás elhárítás

5.1 Biztosítandó feltételek

A gázeloszto vezeték Üzemeltetése során a gázszolgáItatónak biztosítania kell, hogy a
b iztonságo s gázellátáshoz szÜ kséges Üzem i nyomás a hálőzat valamen nyi csatl akozási
_ ..rontján folyamatosan rendelkezésre álljon.
5.1 '1 '

5.1.2. A biztonságos gázellátáshoz szukséges Üzemi nyomás azMSZ7048-1 alapján:

.
.

kisnyomású gázelosztó vezetéken 28-35 mbar;
kÖzép- és nagykÖzép-nyomásu gázelosztó vezetéken a névleges Üzemi nyomás
legalább 1l3-a.

5.2. Üzemi nyomás ettenőrzése

5'2'1' Az előírt Üzemi nyomások betartását folyamatos, rendszeres és eseti ellenőrzések
végrehajtásával kell kontrollálni.
5.2.2. Az ellenőrzés a gázfogadón és a kÖrzeti nyomásszabályozo állomásokon elhelyezett
nyomásmé rő műszerekkel tÖrténi k.

-

5'2.3. A gázfogadó állomáson a nyomásmérők leolvasásával és Üzemnaplóba való rögzítésével
megtÖrténik a belépő és kilépo nyomásértékekrendszeres ellenőrzése.
5.2.4. A kÖrzeti nyomásszabályoző állomások Üzemviteli ellenőrzése során a nyomásmérők
által mutatott értékekleolvasásával és jegyzőkÖnyvben valő rögzítésével megtÖrténik az üzemi
nyomások rendszeres el lenőrzése.
5.2.5. Eseti nyomásellenőrzést a gázelosztó hálőzat kritikus pontjain a feltehetően legnagyobb
gázfogyasztás idején kell végrehajtani.
5.3. Eseti ellenőrzés

5.3.1' Eseti ellenorzést a leghidegebb téli hónapokban (január, február) kell végreha1tani az
üzemviteli- és karbantartási részlegvezető utasítása alapján.
5.3'2' Az utasításban rÖgzíteni kell a nyomásmérés végrehajtóinak nevét, a mérésidejét és a
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mérésipontok helyeit.
5.3'3. A nyomásmérést legalább 1,6 osztálypontosságú manométerre kell végrehajtani.

5.3.4.A mérésieredmény ről jegyzőkÖnyvet kell felvenni.
5.4. El len őrzés kiértékelése
5.4'1. Az ellenőrzések során tapasztalt nem megfelelő nyomásértékek esetén azúzemviteli- és
karbantartási részl eg v ezető kÖtel es hal adéktal an ul ntézked n i.
i

5.4.2. A hiba elhárítása tÖrténhet:

.
.
.

á flYor'násszabályozó kimenó nyomásánakcsÖkkentésével;
á oYOÍllásszabályozó cseréjével;
kapacitásnÖvelő vezetékcserével.

- j.5. Dugulás elhárítása
5.5.1 . A gázeloszto hálozat Üzemeltetése során előfordulhat, hogy a fogyasztó
nyomáscsÖkkenést jelez, illetve a fogyasztői hálozaton végzett munkák során a karbantartók
nyomáscsÖkkenést tapasztal nak.

5'5'2.llyen esetben meg kell vizsgálni a nyomásszabályozo állomáson a nyomást. Amennyiben
megfelelő, az elosztőhálőzaIleágazásaiba építettelzárókhoz csatlakoztatott nyomásmérő
segítségévelmeg kell keresni azt a vezetékszakaszt, amelyen a nyomáscsÖkkenés létrejÖn.

5.5.3' A nyomáscsÖkkenést okozhatja a vezetékbe beépítettszerelvény meghibásodása Vagy a
vezetékbe kerÜlt idegen anyag, ami elzárja a gáz út1át'

5.5'4. Ha a vizsgált szakaszba valamilyen szerelvény van beépítve,annak szétszerelésével
illetve kiszerelésétkÖveto vizsgálatával meg kell győződni megfelelő műkÖdoképességéról.Ha
a nyomáscsÖkkenést a hibás elzárő okozta és nem javítható, ki kell cserélni.
5.5.5. Amennyiben a vizsgált vezetékszakaszban nincs szerelvény, iltetve az jol műkÖdik, a
vezetékszakaszt le kell választani a gázhálozatrol'
5'5.6. A vezetékszakasz egyik végétnyitott állapotban hagyva a másik végéről 1,5 * Pu , de
legalább 1 bár nyomású levegővel meg kell prÓbálni kifÚvatni. A kifúvatás kÖzben a vezetéket
óvatosan végig kell kopogtatni, a nyitott végen pedig biztosítani kell, hogy a vezetékből
esetlegesen kirepulő tárgyak ne okozzanak sérÜlést.
5.5.7 . Amennyiben a dugulás kifúvatással nem szűntethető meg, a csovezetéket csótisztítóval
végig kell tisztítani'

5.5.8. Ha a dugulás elhárítása csőtisztítóval sem sikerÜl, a tisztítófej elakadásának helyén a
csővezetéket el kell vágni, és a dugulást okozó anyagot el kell belőle távolítani.
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TU-B Gázelosztó vezetékek üzemeltetése
vezetékek meghibásodásának,
a os.9á'elosztó
üzemzavarának el hárítása

súlyos

MÓdosítás:

Gázfogadó vagy nyomásszabályozo állomások meghibásodása
Gázelosztóvezetékekmeghibásodása
Szagosítás nem megfelelősége

. Uzemzavarokról által ában

1.1. Az uzemzavarok okai

A meghibásodás vagy súlyos Üzemzavar bekÖvetkezhet:

.
C
.
.
.
.
.
''l
.2.

technológiai Üzemzavarből;
?Z elosztóhálózat jelentős meghibásodásából származo gázömlésből,
gázszivárgásból, tűzesetből;
természeti eredetű okból (fÖldrengés, árvíz, fÖldcsuszamlás' stb...);
egyéb okból (pl. baleset, tÖbb dolgozó súlyos testi sérÜlése);
kÖzlekedési vagy légi katasztrófa esetén épÜlet, építmény,berendezés beomlása;
gázelosztó vezeték kÖrnyezetében végzett gondatlan munkavégzésból.

Az

Üzemzavar

el

hárítás sorrendje

Az Üzemzavarok, meghibásodások során a tevékenységek sorrendje az alábbi'.

1'
2.

3.

4'
1

.

az emberélet mentése;
további veszélyeztetés megelőzése;
Üzemzavar, meghibásodás megszÜntetése, tűz megel őzése, tűzoltás;
műszaki hibaelhárítás, szolgáltatás megindítása.

3. Meg

h

i

básodások, Üzemzavarok dokumentál ása

Jelen utasításban előírt nyomtatványokat azMF 7.5'1. "Gázelosztó vezetékek Üzemeltetése''
c. műszaki biztonsági irányítási folyamatleírás mellékletei tartalmazzák. Gázeloszió vezeték
meghibásodás és Üzemzavar elhárítási tevékenységvégzéséreaz ellenórzés során észlelt
hibák, valamint hibabejelentések alapján kerÜlhet sor. A hiba elhárítása - a bejelentéstől az
elhárításig - a751m3 ''Nyilvántartás hálőzati hibákhoz'' és a 751 m1 ''Munkalap'' c.
nyomtatvány felhasználásával kÖvetheto nyomon.
Vezetékrongálás esetén a ''Vezetékrongálás helyszíni vizsgálatijegyzőkÖnyv'' c.
nyomtatványt kell kitÖlteni. A jelentési kÖtelezettséget az MU 7.5'1.1. "Üzemzavar elhárítás''
c. minoségirányítási folyamatleírás által hivatkozott"Üzemzavar Elhárítási Szabályzal"
1/8

A
2

Kiadva:2.13 .12.20.

Az uzemzavarokról általában

1

1
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határozza meg.
2. Gázt ogad ó vagy nyo máss zab ály oző

.
o
o
.
.

ál

l

omás

o

k me

gh

i

básod ásai

szolgáltatásmegszűnése;
?Z Üzemi nyomás a szekunder rendszerben a megengedett értékalatt van;
?Z üzemi nyomás a szekunder rendszerben a megengedett értékfelett van;

gázÖmlés;
túz, robbanás.

2.1.Üzemzavar elhárítás gázfogadő Vagy nyomásszabályozo állomások meghibásodása
esetén
Általános feladat:

o
.

l1}oÍTtásszabályozó állomáson elhelyezett ellenórző és regisztráló műszerek
szemrevételezése a meghibásodás idejének, valamint okának megállapítása céljából
műszeres ellenőrzés, kivéve tűz esetén.

További feladatok a meghibásodás illetve a jelenség azonosítása után az alábbiak lehetnek:

o
.
r
.
.

o oYoÍT'|ásszabályozo állomás belépő oldali főelzárő szerelvényeklezárása',
gázfogadó állomás esetén az áÍadőállomás Vagy a gázszállítő rendszer
Üzemeltetőjének értes ítése;
á l'l}oÍT1ásszabályozó utáni vezetékrendszer lefúvatása, ha nem megengedheto
túlnyomás alatt van;
ha a szekunder rendszer a megengedett nyomásnál nem nagyobb nyomású, a
kimeno oldali főelzáro lezárása;
gázömlés esetén:
szerelvények lezárása;
" főelzáró
szerelvény hiba esetén az elláto rendszer szakaszolása, lefúvatása;
"o főelzáró
a me$hibásodás helyének és jellegének pontos meghatározása után a TU-C.
Gázfogadó és nyomásszabályozo állomások címu Technológiai Utasítás típusnak megfelelő - eloírásai szerint aztel kell hárítani, valamint a
nyo mássz ab ály ozot,jjr a uzembe ke l he yezn
o ?Z Üzembe helyezés során azMF 7.5.1."Gázelosztó vezetékek Üzemeltetése''
mellékleteit kell kitÖlteni;
líiz esetén:
o ?Z ellátórendszer szakaszolása;
o Íűzoltás megkísérlése;
o tűzoltóságértesítése.
l

.

l

i

;

3. Gázelosztó vezeték meghibásodása

A gázelosztő vezelék meghibásodása (gázszivárgás, gázömlés) adódhat a hálózaton
végbemenő természetes folyamat (korrózió, tÖmítésekelÖregedése) valamint külső behatás
(rongálás) eredményeképpen.Az elhárítás folyamata mindkét esetben azonos, kivéve a
hibahely felderítését,amely rongálás esetén adott'
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Általános feladatok:

.
.
.

meghibásodásfelderítése;
lehetőség szerinti kiszakaszolás',
ideiglenes Vagy végleges helyreállítás.

3.1. Meghibásodások felderítése

Légvezetékekesetében általában hallható és látható a gázömlés, a fÖldalatti vezetékek
esetében a gázömlés helyén, külÖnÖsen teljes csőtÖrésnél a gáz utat talál a talajfelszín felé
és a kisebb ellenállású helyek felé áramlik. A helyszínre érkező gázszerelő megfelelő
műszerrel meggyőződik arról, hogy a környező épÜletek talajfelszín alatti helyiségek, aknák
gázzal szennyeződtek-e. Ha a műszer a legminimálisabb gázmennyiséget mutatja ki,
dohányzás és nyílt láng használatát megtiltja.
Ha a gázkoncentráció az alsó robbanási határ 20o/o-át meghaladja, a helységben a
tartózkodást, a felvonó és minden villanymotor használatát megtiltja, majd teljes
áramtalanítóst rendel el. Tovább felÜgyel arra, hogy a gázzal szennyezett terÜleten szikrát
okozo tevékenységetsenki se folytasson. Amennyiben szükséges a veszélyeztetett
személyek kilakoltatásáról is intézkedik.

A veszélyeztetett terÜletről el kell távolítani minden olyan tárgyat, szerszámot, melyek
használata kozben szikra keletkezhet. A helyiségek szellőztetését meg kell kezdeni.
Csatorna vagy kábelszekrény gázzal való feltÖltodése esetén műszeres vizsgálattal kell
lehatárolni azt a csatorna vagy kábelszakaszt, amelyben még a gáz jelenléte kimutatható, és
az illetékes kÖzműveket azonnal értesíteni kell. A hiba elhárításáig az egyéb kÖzművek
munkát nem végezhetnek'

A helyszínre érkező gázuzemi dolgozónak a veszélyeztetett terÜlet lezárásáről gondoskodnia
kell, és meg kell akadályoznia illetéktelen személyeknek alezártterületre való bejutását.
3.2. SérÜlt vezetékrész kiszakaszolása

A meghibásodás felderítéseután a helyreállítást elsősorban a sérült vezetékszakasz
kiszakaszolásával kell megkezdeni. Erre a célra az elosztó vezetékhálőzatba beépített
kÜlÖnféle típusúszakaszolő elzárőkszolgálnak' A kiszakaszolandó vezetékszakaszt úgy kell
meghatározni, hogy a hibahelyhez legkÖzelebb eső elzárók segítségévela lehető
legkevesebb fogyasztőnál szűntessÜk meg a szolgáltatást.

Amennyiben a helyreállítás módja és ideje' valamint a szakaszolő elzáro állapota indokolja,
az elzáro pereménél vaktárcsás elzárást is alkalmazni kell.

3'3' Gázelosztó vezeték meghibásodásának helyreállítása
A gázelosztő vezeték helyreállításának módját csak a hiba megállapítását követoen lehet
meghatározni. olyan esetekben, amikor a meghibásodott vezetékszakasz nem
szakaszolható ki - Vagy a meghibásodás jellege ezt indokolja (pl. lyukadás) -, Üzemi
nyomáson ideiglenes elhárítást kell végezni, majd alkalmas időpontban csökkentett
nyomáson vagy üzemszÜnet során végleges helyreállítást kell végezni.
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3.3.1. Acél vezetékek meghibásodásainak helyreállítása
3.3.1

.1

. ldeiglenes bilincs felhelyezése

Kis, kÖzép és nagykÖzép-nyomású acélvezeték lyukadás jellegű hibáját ideiglenesen bilincs
felhelyezésével szÜntethetjÜk meg. A bilincs vázrajzát az 1 . számÚ ábra ÍarÍalmazza'
Műveleti sorrend:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

a vezeték korrózióvédelmi bevonatának lehántása a hibahely kÖrnyezetében;
a lyukba keményfa dugót kell beültetni és azt a csőpalást szintjéig lemunkálni;
a lyukadás kÖzvetlen kÖrnyezetén a cső palástfelÜletének megtisztítása;
a tÖmÖrítő gumigyűrű Vagy gumilemezt rá kell helyezni a lyuk fÖlé, és ideiglenesen
kÖtÖzo huzallal Vagy gyorsan kÖto műanyagragasztóval rÖgzíteni;
fel kell helyezni a bilincset, és a szorítócsavarok szimmetrikus meghúzásával a
tÖmítéstrászorítani a csőpalástra,
amikor a gáz kiáramlása már nem érzékelhetó, habzószer vizes oldatával
beecseteljÜk a bilincset, meggyőződÜnk a tÖmÖrségről.

A bilincselés, mint ideiglenes gázÖmlés-elhárítási mód legtovább 90 napig maradhat fent, ez
idő alatt gondoskodni kell a végleges vezetékjavításról. A bilincselt hibahelyet hetenként
ellenőrizni kell (fÖldtakarás 0,5m).
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1' sz. ábra

3.3'1.2. Kisebb lyukadás javítása kÚpos acélcsavarral (max' 3 KPa Üzemi nyomás).

Az 5 mm átmérő alatti lyukadás megszÜntethető a2' számu ábra szerinti kúpos menetes
acélcsavar behajtásával és kÖrbehegesztésével, vagy acélkarmantyúráhegesztésével és
dugózásával.
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2. sz. ábra
3.3.1 '3. Vezetéklyukadás javítása acélkarmantyú felhegesztésével (max.3 KPa Üzemi

nyomás)

Az 5 mm-nél nagyobb átmérőjű lyukadás Vagy nagyobb kiterjedésű korróziós bemaródás,
javítását 1'' vagy 2'' méretű acélkarmantyú felhegesztésével majd dugőzásával végezzÜk el.
Műveleti sorrend:

1'
2.
3.

4.
5.
6.
7.

hibahelyen az elosztocső megtiszlítása',
acélkarmantyúhomlokfelÜletének illesztése az elosztócso palástfelÜletéhez lángvágással Vagy nagyoló reszeléssel;
acélkarmantyúhozcsatlakoztatunk kb. 600-800 mm hosszú acélcsövet, melynek
másik vége visszalobbanás gátlóval van ellátva'
az acélkarmantyúta lyuk fÖlé a vezetékre helyezzukés a kiára mlő gáztmeggyújtjuk;
a karmantyút három ponton az elosztocsőhöz rögzítjük elektromos ívhegesztéssel,
majd kÖrbevarrjuk;
a felhegesztett karmantyúból kicsavarjuk az acélcsovet és az acéldugót hajtjuk bele,
melyet kÖrbehegesztünk;
a tÖmÖrséget habzóSzeres próbával ellenőrizzuk.

Ezt ajavítási módot vázlatosan a 3' számu ábra szemlélteti'

sl8
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Acél karmanytús javítás

3. sz. ábra
3.3'1 '4' Varratrepedés javítása Varratvédő karmantyú (hordó) felhegesztésével (max' 3 kPa

Üzemi nyomás)

Ezt ajavítási módszert a varratok megerősítésénkívül lyukadás jellegű hibák elhárítására is
alkalmazható, ha előzőleg a gázömlést ideiglenesen megszÜntették.
Műveleti sorrend:

1'

2'
3.
4.

két félből álló karmantyút a hibahelytől 800-'1000 mm távolságban a csőre helyezzÜk
és hosszvarratokkal egyesítjÜk;
a karmantyút a hibahely folé toljuk, aláhelyezzÜk a távtartó gyűrűket, majd végeit
me eg ítve a gázv ezetékre el osztócsőre haj l ítj u k ka apáccsal
a karmantyút a gázvezetékhez hegesztjÜk kÖrvarratokkal;
tÖmorség ellenőrzése Üzemnyomáson habzőszeres próbával.
l

l

;

Nagyobb átmérők esetén előre gyártott karmantyút alkalmazzák! Amennyiben a gázÖmlést
ideiglenesen nem tudják elhárítani a műanyag szigeteloszalagos módszerrel, a kiáramló gáz
elvezetésére az egyik karmantyúfélre 1l2"-os dugóval elzárhato furatot kell készíteni.A
kiáramló gázt a furathoz csatlakoztatott kilevegőztető csövÖn (6. számú ábra) vezessék ki a
karmantyú alól, amit el kell égetni'
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6. sz' ábra

A karmantyú felhegesztéie után a furatot acéldugóval le kell dugózni és lehegeszteni,
tÖmÖrségéthabzőszeres próbával Üzemnyomáson leellenőrizni. A hibajavításnak ezt a
módját vázlatosan a 4. számu ábra szemlélteti.
Varratvédő karmantyú (hordózás)

4. sz. ábra
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3.3.2. PE vezetékek meghibásodásának helyreállítása

PE anyagÚ gázvezeték meghibásodása esetén a helyreállítást minden esetben a
vezetékszakasz kiszakaszolásával és elektrofitting alkalmazásával kell végrehajtani. Abban
az esetben, ha a meghibásodás jellege lehetővé teszi, 1 db elektrofitting fÖlhelyezésével,ha
ez nem lehetséges, a meghibásodott szakasz kicserélésévelés mindkét végénelektrofitting
alkalmazásával kell a hibát elhárítani.
Műveleti sorrend:

.
C
o
.
o
3.3.

hibahely feltárása, a szÜkséges munkagÖdÖr elkészítése;
3 YaZaték elvágása, illetve a cserélendő vezetékszakasz bontása;
?Z elektrofitting(ek) fÖlhegesztése a hegesztési technológia szerint;
a javított szakasz gáz alá helyezése és a javítás helyének tÖmÖrségi ellenorzése
Üzemi nyomáson;
ÍT'lut"tkágÖdÖr betakarása.

3. Szerelvények tÖmsze lencéjénekszivárgása

A szerelvények tÖmszelencéjének kisebb szivárgását a leszorító csavarok óvatos, szakaszos
újrahúzásával kell megszÜntetni, szÜkség esetén tÖmítéscserével lehet a szivárgást
elhárítani.

3'3.4. Szerelvénytörés vagy korróziós lyukadás
SzerelvénytÖrésből vagy korróziós lyukadásból adódó meghibásodás elhárítását a 3.3.1
pontban leírtak szerint kell végezni.

.

4' A szagosítás nem megfelelősége

-

Amennyiben szaghatásra vonatkozóan bejelentés érkezik, Vagy a szaghatást ellenőrző
dolgozó a normálistól tÖrténő eltéréstjelez, aztÜzemzavarnak kell tekinteni' Az alul-, illetve
túlszagosítás tényétazonnaljelezni kell a gázérlékesítőfelé. Az alulszagosítás során a
földgáz veszélyes koncentrációban lévo jelenlététcsak gázérzékeló műszer jelzi. lgy a
robbanásveszélyes koncentráció kialakulhat anélkÜl, hogy azfizlkallag észlelhető lenne. A
túlszagosítás során esetleges enyhe szivárgás esetén is pánik hangulat alakulhat ki. Ez nagy
tÖmegeket befogadó létesítményekbensúlyos kÖvetkezményekkel járhat. A szagosítás
korrigálása után ismételt szaghatás ellenőrzést kell elvégezni a teljes érintett gázeloszto
hálózaton. Az ellenőrzés során tapasztaltakat az MF 7.5.1 . Gázeloszto vezetékek
üzemeltetése című műszaki biztonsági irányítási folyamatleírás 7 . számú melléklete szerint
''Szaghatás ellenórzési napló''-ban kell rÖgzíteni'
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1. Áttatános előírások

2'

Előkészítő műveletek

3. Gáz-levegó elegy kifúvatása
1.

Altalános eIőírások

1.1. A gázelosztó vezetékbe csak a rendeltetési célnak és a technika általánosan elismert
szabályainak megfelelő termék építhetőbe (GVBSZ ll. Fqezet 1 .1 . pont).
1.2. A létesítéskorfelhasznált anyagoknak, csőidomoknak és szerelvényeknek ki kell
elégíteniÜk az adott vezetékszakaszon beépítettcsőszálakra vonatkozó minőségi
követelményeket.
1.3. A beépítettanyagokat minőségi bizonyítvánnyal kell igazolni.

1.4. Gázelosztó vezeték nyomásszabályozo állomással vagy aleágaző csatlakozó vezeték
elzáro szerelvényei utáni vezetékszakaszával egyszerre nem helyezhető Üzembe. Ezeket
Üzembe helyezéskor a gázelosztó vezetékről le kell választani.
1.5. Gázelosztó vezeték Üzembe helyezésétcsak a fÖldgázelosztási engedélyes
(továbbiakban fÖldgázelosztó) végezheti el.
1.6. Gázelosztó vezeték Üzembe helyezéséta területileg illetékes Bányakapitányság
engedélye alapján Vagy a fÓldgázelosztó által kiadott használatbavételi engedély és
megvalósulási dokumentáció birtokában szabad megkezdeni.
1.7. Az Üzembe helyezési munka irányítására felelős vezetőt kell kijelölni, aki biztosítja a
munka szakszerú elvégzését'a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartását.
1.8. A vezetőnek megfelelő szakmai képesítésselés gyakorlattal, valamint érvényes
munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.
1.9. A munka nagyságának, várható időtartamának, veszélyességének,valamint az érintett
fogyasztók számának ismeretében az illetékes vezetőnek kell arról dÖnteni, hogy jelen
szolgálati utasításon kívül az Üzembe helyezésre kell-e műveleti utasítást, készítenivagy
nem.

2. Előkészítő műveletek
2.1. Az üzembe helyezési munka irányítására az üzemviteli- és karbantartási
részlegvezetőnek az MF 751m11 ''Engedély beszállással végzett munkához" címú
nyomtatványt kell kitÖlteni.
2.2. Az Üzembe helyezés megkezdése előtt meg kell győződni ahasználatba vételi engedély
és a megvalósulási dokumentáció meglétéről.
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2.3. Amennyiben a sikeres nyomáspróba után a gázelosztó vezeték 6 hónapon belÜl nem
kerÜlt Üzembe helyezésre, ismét tÖmÖrségi nyomáspróbát kell végezni.

2.4. Ha 1 éven belÜl nem kerÜl Üzembe helyezésre tömörségi és szilárdsági nyomáspróbát
kell végezni' (MSZ 1141315' szerint)
2.5. Fel kell szerelni a vezeték végéreaz elzárő szerelvénnyel ellátott fÜggőleges lefúvató
csonkot' A lefúvatás biztonsági Övezetét szÜkséges esetén le kell határolni, a lehatárolás
szÜkségességétés a határokat a munkát irányító dÖnti el, illetve szabja meg. A lefúvató
vezeték átméróje minimum NA 20 legyen. Hurkolt hálőzat esetén a betáplálási ponttal
ellentétes végénlévő leágazo vezetéket is fel lehet használni lefúvatásra.
2.6. Ellenőrizni kell a munkavégzés során használandó felszerelések, szerszámok állapotát,
használhatóságát.
3. Gáz-levegő elegy lefúvatása
3.1. Az Üzembe helyezés alkalmával a vezeték teljes hosszán biztosítani kell a
kapcsolattartást. Látó- és hallótávolságon belül a személyes kapcsolattartást jelzésekkel,
azon kívül egyéb hírközlő eszkÖzÖkkel kell biztosítani.
3.2. Az Üzembe helyezést végző csoport elhelyezkedése után - a helyek kijelÖlését a felelős
vezető végzi _ meg kell kezdeni a vezetékből a levegő, illetve a gáz-levegő elegy kifúvatását,
a vezeték gáz alá helyezését.

A gázáramlást a gázvezeték lefúvató csonkjával ellentétes végénazárőszerelvény

3.3.

nyitásával (tolózárnyitás, vaktárcsa kiemelés) meg kell indítani.

3.4. A nyomásszabályozőval
1

.

2.
3.

_

egyÜtt épult vezeték esetében azÜzembe helyezés sorrendje:

nyomásszabályozó előtti vezetékszakasz;
nyomásszabályoző állomás;
nyomásszabályozo utáni vezetékszakasz.

3.5. A gáz alatti vezetékbol a gáznyomás szabályozotol (gázforrás) lassú áramoltatással kell
a gázt az Üzembe helyezendő vezetékbe engedni. A betáplálással egy időben a lefúvató
oldalon nyitni kell az elzáro szerelvényt, amelynek nyitásávalzárásával kell a lefúvatás
sebességét szabályozni. A nyomásszabályozonál felÜgyeletet kell biztosítani.
3.6. A lefúvatást mindaddig kell végezni, amíg a vezetékből levegómentes gáz nem távozik.
A teljes kiÖblítéshez a csővezeték űrtartalmának megfelelő kb. háromszoros gázmennyiség
szÜkséges. A lefúvatás alatt folyamatosan ellenőrizni kell a gáz-levegő elegy Összetételét.
Csak levegó és szennyezőanyag nélkÜli gáz esetén szabad a lefúvatást befejezni.
3.7. A lefúvatás befejezésével az elzárő szerelvényt el kell zárni, le kell szerelni és a
vezetékvégetgáztÖmÖren le kell zárni.
3.8. A megbontott kÖtések gáztÖmÖr zárását üzemi nyomáson habzoszeres próbával vagy
gázkoncentrációt jelző műszerrel el enőrizn i ke l.
l

l
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. Gázelosztó vezetékek karbantartása

1 .1

.V

ezetékek karbantartása

A karbantartási munkák tervezésének, illetve végzésénekalapja a rendszeres
hálózatellenőrzés és hibabejelentések során tapasztalt hiányosságok vizsgálata.
A karbantartási munkákat áz éves karbantartási terv szerint vagy az eseti felmerÜlés alapján
kell végrehajtani.

A nyomvonal ellenőrzés során megállapított hiányosságokat a karbantartás folyamán a
műszakilag lehetséges legrÖvidebb idón belÜl pótolni kell. A javítható, pótolható
berendezéseket, alkatrészeket cserélni kell'
1

.2. Elzár ok karbantartása

A g áze os ztő hálőzat sza kaszo ását, lezár ását b ztos ító elzár ók m ű kÖdő
műkÖdtetési próbával évente kétszer szerelvényenként ellenőrizni kell.
l

l

i

ké pessé g ét,

Ha a műszeres ellenőrzés elzárónál gázszivárgást jelez, akkor a szivárgást meg kell szÜntetni
az oldható kÖtés utánhúzásával, a tÖmítéscseréjévelvagy az elzárő cseréjével.

Aknában elhelyezett elzárőnál tapasztalt szivárgás esetén az akna fedelének levétele után
műszeres gázkoncentráció méréstkell végezni. A gázkoncentráció értékénekrobbanásbiztos
határértékre csÖkkentése után az elzáró tÖmszelencéjének, karimájának szivárgását meg kell
szÜntetni, max. 3 KPa nyomáson vagy szÜkség szerinti nyomásmentesítés mellett. Szükség
esettín azelzárőt kell cserélni.
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.3. J elzőtáblák ka rba ntartás a

A gázeloszto vezeték, illetve műtárgyait jelÖló táblákat ahálozat ellenőrzés során ellenórizni
kell. A táblák rÖgzítésihiányait pótolni kell, a kilazult Vagy eltűnt jelÖléseket cserélni kell' Ha a
karbantartás során zománcozott tábla cserére szorul, akkor lehetőleg műanyag jelzőláblával
kell helyettesíteni. A tÖrÖtt műanyagtáblákat cserélni kell.
1.4. Csapszekrények

A megvalósulási terv szerint ellenőrzött csapszekrények hiányát, ahálőzatellenőrzés alapján
pótolni kell. A tÖrÖtt, sérüIt csapszekrényeket cserélni kell. A csapszekrények felületét évente
legalább két alkalommal le kell tisztítani. A csapszekrény fedelek eltávolíthatóságát ellenőrizni
kell' A csapszekrények karbantartása során a szaglócsÖvek és elzárokkezelószárának
épségét,funkcióképességétbiztosÍtani kell'
1'5. Házi nyomásszabályozók

és szűrők

Legalább Ötévente egy alkalommal ellenőrizni kell a házi nyomásszabályoző szűrők tisztaságát.
SzÜkség esetén a szűrőket cserélni kell. A háztartási szabályozók elé helyezett szűrőket
Vegyszeresen tisztítani kell az ismételt felhasználás előtt. A szabályozó kÖtésnél észlelt
szivárgást tÖmítéscserével, oldható kÖtés utánhúzásával meg kell szüntetni.
1.6' FÖld feletti vezeték
A fÖld feletti gázvezetékeket, acélműtárgyakat szemrevételezéssel ellenőrizni kell. FÖld feletti
vezetékek rögzÍtő elemeit, tartóoszlopait, védőkorlátjait sérÜlés esetén javítani, illetve pótolni
kell.
2.

Kis, középés nagyközép_nyomású vezeték tisztítása

A lefúvatási hely kÖrnyezetét a helyi körÜlményektolfüggően (beépítettség,forgalom,

meteorológiai sajátosságok) biztosítani kell. El kell helyezni a forgalomelterelő és tiltó táblákat,
tűzoltó készülékeket, meg kell kÖvetelni az egyéni védőeszközökhasználatát'

A lefúvatási helyhez legkÖzelebb lévő nyomásszabályozo állomáson felÜgyeletet kell tartani a
lefúvatáshoz szÜkséges gázmennyiség biztosítására. Ahálőzati nyomást tartani kell a kerÜlő
vezetéken lévő elzárószerelvény megfelelo mérvű nyitásával.

A lefúvatási hely kÖzelében lévő nyomásmérésre alkalmas pontra fel kell szerelni azellenőző
nyomásméro műszert. Erről a helyről az állando megfigyelést végző személynek kell a
kapcsolatot tartania a nyomásszabályozóban
idótartama alatt.

a nyomást biztosító személlyel a lefúvatás teljes

A lefúvató vezeték felszerelése és rÖgzítéseután az elzárőt óvatosan nyitni kell és 5-10 percig
lefúvatni, ma1d az elzárőt le kell zárni. 5-10 perc után ismét kezdeni kell a lefúvatást és azt
szakaszosan végezni 3-5, vagy tÖbb alkalommal a porosodástól fÜggoen.
A gáz szennyezőanyag tartalmát a mintavevő csonkon lévő gömbcsap nyitásával kell
ellenőrizni. Amennyiben az áramló gáz porszennyeződést nem tartalmaz, zárt elzáro állás
mellett a lefuvató vezetéket le kell szerelni, a teletárcsát visszaszerelni az elzárora és nyitott
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elzárő állásnál a gáztÖmÖrséget Üzemnyomáson habzószeres próbával ellenőrizni , majd az
elzárot ismét zárni kell.

A lefúvató vezeték leszerelése után a csapszekrényt helyre kell állítani, a felszerelt ellenőrző
műszert leszerelni, a csatlakozási helyre zárokupakot új tÖmítőanyaggal ellátva visszahelyezni
és habzószeres próbával a tÖmÖrtelenséget ellenőrizni kell.
A lefúvató elzárőnál a gáztÖmÖrséget 24 órán belÜl műszerrel ismételten ellenorizni kell.
3. GázeIosztó vezetékek javítása

A gázelosztő vezetékek javítása során felhasznált anyagok feleljenek meg a javítandó
csoszakas z biztonsági és m nőség i kÖvetel mé nye nek.
i

i

A javítás során felhasznált anyagok minóségi bizonyítványát és a dokumentumokat az
e osztóvezeték doku mentáci ójához kel l csatol n i.
l

A javítás befejeztével habzószeres ellenőrzést kell végezni Üzemi nyomáson.

4. Gázelosztó vezetékek átalakítása, bővítése

A gázeloszto hálőzatok átalakítását, bővítésétfogyasztói igénynÖvekedés illetve rekonstrukciós
szÜkséglet alapján kell meghatározni'
A gázeloszto vezeték átalakítását és bővítéséta vonatkoző szabványokban és előírásokban
rögzített védótávolságok és keresztezési távolságok betartásával kell végezni.
A gázeloszÍő vezetékek átalakítása és bővítése során a létesítésrekészített TU-A: Gázelosztő
vezeték létesítésecímű technológiai utasítás elóírásait be kell tartani.
5. A

tevékenységekdokumentálása

A tevékenységeket azMF
kell dokumentálni.
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oERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás:

TU-B Gázelosztó vezetékek üzemeltetése
- ^ Gázelosztó hálózatba és nyomásszabályozó
fejezel B-09'
állomásokba épÍtett sz(trőkcseréje, tisztítása

kötet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módosítás'.

A
2

Kiadva.2O13.12.2o.

Altalános előÍrás
GázszŰrők beépítése,cseréje és tisztítása általános előírások
Gázszűrőktisztítását, illetvecseréjét megelőző műveletek
Szűrőbetétekcseréje, tisztítása
Befejező munkák
Munka- és tűzvédelmi utasítások

t. Általanos etőírások
A gázfogadó és nyomásszabályoző állomásokon beépítettszűrőket évente a felÜlvizsgálat
alkalmával kell ellenőrizni' A szűrők tisztítását, illetve cseréjéta szennyezódés, illetve az
elhasználódás mértékénekfigyelembe vételévelkell elvégezni'

2.

Gázszűrők beépítésének,cseréjének és tisztításának általános előírásai

A gázszűrőket

a fogadóállomásokon, a nyomásszabályozok primer oldalán, a nagy
porkoncentrációs kÖrzetekben egyes porra érzékeny ipari fogyasztó-berendezések előtt kell

2.1.

elhelyezni.

2.2' A szŰrők állapotát (a tÖmődés mértékét)nyomáskulÖnbség méréssel,annak hiányában
szétszerelést kÖvető szemrevételezéssel kell ellenorizni. Az ellenőrzés gyakorisága helyi
kÖrülményektől fÜgg és az üzemviteli részlegvezető határozza meg'
2.3. A szŰrők eltÖmődése esetén gondoskodni kell azok cseréjérol,illetve tisztításáról ebben a
technológiai utasításban foglaltak szerint.

2.4' A gázban áramló por szemcseméretétől fÜggően kell a beépítettszűrők típusát, méretét
kiválasztani.
2.

hazai gáziparban

5.

^

l

eg

gyakrabban

al kal

mazott porszű rők:

1. szálas

2.
3.
4.
5.
6.

betétű szűrők (pl.: Gaselan GFGR tip.);
hengeres gázszŰrók (kerámia betétes);
bronzbetétes szűrők (pl.: M03 KOGAZ);
impregnált papírbetétesszűrők (pl.: SZ12, 13, stb.._);
műanyag paplanbetétes szűrők (pl.: KSZ tip. KOGAZ, Fiorentini texíilt betétes);
szinterbronz betétes szíirők(pl.: SZ1,2,3, stb..., rcÖcÁz;.

A kéntartalmú,szárazföldgázt szállítő vezetékekben és szerelvényekben pirofóros anyagok
rakódhatnak le a cső, illetve a szerelvények falán . Ezek az anyagok a levegővel való néhány
perces érintkezésután (külső hevítésnélkÜl) felizzanak Ahol magas kéntartalm,j szárazgáz
szállítása tÖrténik, a szűrőház fedelet és falait kibontás után azonnal be kell nedvesíteni, majd
a nedves lerakódást óvatosan lekaparva kell eltávolítani.
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Gázszűrők tisztítását, illetve cseréjétmegelőző műveletek

Két szabályzó ággal Üzemelő nyomáSszabályoző állomás esetében a gázellátást a második
ágon kell biztosítani, a második ágat a szabályozó állomás technológiai utasításának
megfeleloen kell üzembe helyezni.

A tartalékág Üzembe helyezése után a szabályozó ág első és utolsó zárőszerelvényét le kell
zárni. A kiszakaszolt vezetékből és gázszűrőból agázta beépítettszellőző vezetékben Vagy
nyomásmérő csonkon le kell fúvatni és meg lehet kezdeni a szűrő tisztítását, illetve a cseréjét.
Ha a szabályoző egy ággal és kerÜlóággal Üzemel, a szolgáltatást a kerÜlőágon kézi
szabályozással kell biztosítani. A kerülőágon előszÖr a belépő oldali, majd a kimenó oldali
zároszerelvényt kell nyitni úgy, hogy a kilépó nyomásérték az előírt értékekkÖzÖtt maradjon. A
kerÜlő ág üzembe helyezése után a szabályozóág szűrő előtti és utáni szerelvényétle kell
zárni, a gázt le kell fúvatni.

A kerÜlo ág elzáro szerelvényét- amellyel az álbocsátott gázmennyiséget szabályozzák
nyomásváltozáskor kézzel utána kell állítani. Akézi szabályozást 1 fő végezheti. A
megengedett nyomásérték tartását a kilépő oldali nyomásmérőn kell ellenőrizni.

-

Egy ágas, kerÜlővezeték nélküli nyomásszabályoző esetében a szúrőI csak ÜzemszÜnet
mellett lehet cserélni' A kerÜlővezeték nélküli szabályozó belépó és kilépő zárő szerelvényétle
kell zárni, a kiszakaszolt vezetékből a gáztle kell fúvatni, ezután lehet megkezdeni aszűrő
tisztítását, illetve cseréjét.

4. Szűrőbetétek cseréje' tisztítása
4.1. MŰszálbetétes szűrők (du 80, du 100;

.
.
.
.
.
.
.

1.

sz' ábra)

A szűrőház alján Összegyúlt szennyeződést a leeresztő csavar kicsavarása után el kell
távolítani. Ha nincs leereszto csavar, akkor felÜlről gépronggyal kitÖrolve kell
eltávolítani.
Ellenórizni kell a betétrÖgzítőrugókat.
A szűrőházba új szűrobetétet kell behelyezni úgy, hogy a kitámasztó rugók a belépo
oldal felol legyenek.
A tÖmítéstellenorizni kell, csak ép tomítés használható tovább. A sérÜlt tÖmítést
cserélni kell a felfekvo és tÖmítő felÜleteket le kell tisztítani.
A szűróházfedelét rögzítő csavarokat le kell csavarozni, a fedél leemelése után a betét
kiemelhető.
A fedelet a helyére kell tenni és a rögzítő csavarokat egyenletesen meg kell húzni. A
leeresztő csavart is a helyére kell tenni és meg kell huzni.
Az elszennyeződött szűrőbetétet a kijelÖlt gyűjtőhelyre kell szállítani tisztítás vagy
tárolás céljából.
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1. sz. ábra

2. sz. ábra

4.2. Gépszöv szúrő DN 50 alatti méret'Ű (2' sz' ábra)

.
.
.

Ferde kiképzésűszŰrőházfedelét ki kell csavarni és a szűrőbetétet ki kell Venni.
A szűrőbetétet, amely műszál, kerámia vagy szinterbronz, ki kell cserélni.
A fedelet visszaszerelve a tÖmÖrséget ellenőrizni kell.

4.3. Fiorentini gyertyás szűrő
A gázfogadó állomás mindkét ágába 1-1 db 3 szűrőelemes gyertyás szűró van beépítve.A
textilbetétek nem tisztíthatók, elhasználódásuk esetén cserélni kell azokat.
AszŰrő nyomásmentesítéséta lefúvató gyorszárakon kell elvégezni, így ellenőrizhető az
Összegyűlt szennyeződés nagysága.
A szűrőbetét cseréjéheza zárofedelet fÖl kell bontani és a betétet ki kell emelni.
A perforált csőbe húzott szűrőelemeket ki kell cserélni.
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5. Befejező munkák
A szúrő elotti tolózárat lassan meg kell nyitni és a gázt a szűrő után elhelyezett lezárt tolőzárig
kell engedni.

A megbontott vezetékszakaszt a téríogataháromszorosának megfeleló gázmennyiséggel

ki

kell levegőztetni, majd a kilevegozteto csÖvet le kell zárni'

A megbontott szerelvények gáztÖmÖrségétÜzemi nyomásonhabzőszeres próbával ellenőrízni
kell.

A tömÖrségi próba után - amennyiben a rendszer tÖmÖr - a nyomásszabályoző
utasítása szerint a szabályozőág Üzembe helyezhető.

Az állomás ellenórzési naplójába a karbantartás

_

-

kezelési

tisztítás - elvégzésétbe kelljegyezni.

6. Munka_ és tűzvédelmi utasítások

A szűrőbetétek kiemelésétés tisztítását gázveszélyes munkának kell minősíteni, amit az
Üzemviteli- és karbantartási részlegvezető rendelhet el írásban azMF 7.5.1. számú
Minőségirányítási folyamatleírás és a TU-C jelű Technológiai Utasításban foglaltak szerint.
Gázveszélyes munkát minimum két fő végezhet, akik érvényestűzvédelmi szakvizsgával
ren del keznek, egészség eg és szakma ag al ka masak (szaki rányú szakképzettség ).
i l

i

l

l

A nyomásszabályozó fokozottantŰz és robbanásveszélyes - ''A'' tŰzveszélyességi osztályba
sorolt - létesítmény,munkát végezni csak a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával
szabad.

A gázvezetékbol tÖrténő lefúvatást és kilevegoztetést szabadba vezeto fáklyacsÖvön kell

'

végezni. A lefúvatás és kilevegőztetés során gondoskodni kell arról, hogy a kiáramló gáz meg
ne gyulladjon. Lefúvató vezetékkel nem rendelkező, meglévő rendszereknél a szŰróházban
lévő gázt állandó szellőztetés mellett a szabadba kell lefúvatni. A lefúvatás alatt a
gázkoncentrációt mérni kell, amelynek mértékenem haladhatja meg az alsó robbanási
határérték20 %-át'
Munkavégzés során a dolgozóknak a Munkavédelmi TÖrvény alapján a munkáltató által
meghatározott egyéni védóeszkÖzöket kell használni.
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Gázelosztóvezetékeküzemeltetése

Gázvezetékek és tartozékainak üzemen kívül
helyezése, bontása, felhagyása

Kiadás:

Módosítás''

A

Kiadva: 2013.12.20.

Általános előírások, kÖvetelmények
A munkafolyamat leírása
E osztóve zeték fel hagyása
FÖldbe fektetett elosztóvezeték bontása
Légvezetésű elosztóvezeték bontása
Nyomásszabályozo állomás Üzemen kívÜl helyezése
Nyomássz abályozo ál lomás bontása

1.

2.
3.
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4.
5.

6.
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Altalános előírások, követelmények

1.1. Üzemelő gázelosztó vezeték végleges üzemen kívül helyezéséről kiviteli tervet kell
készíteni.Amennyiben a gázelosztó vezeték bontása, felhagyása új vezeték létesítésével
kapcsolatos, úgy az új kiviteli tervdokumentációnak kell tartalmaznia a végleges Üzemen kívÜl
helyezési tervet' A terven léptékhelyesen ábrázolni kell a felhagyásra, illetve bontásra kerÜlő
vezetéket' Műszaki leírásban kell meghatározni azÜzemen kívÜl helyezés módját és
amennyiben szükséges, forgalomszabályozási tervet is kell készítenia tervezőnek.
1.2. Gázelosztó vezeték, valamint tartozékainak, így a vezetéken Üzemeló
nyomásszabályozo állomás felhagyását, bontását a vonatkoző előírások figyelembevételével
kell végezni' A létesítésiengedélyhez kÖtÖtt létesítményfelhagyását' bontását, a
használatbavételi engedélyre való hivatkozással előzetesen be kelljelenteni az illetékes
Bányakapitányságnak.

A bejelentésben utalni kell azokra a műszaki intézkedésekre,melyeket a kÖrnyezet későbbi
károsodásának megelőzése, az élet- és vagyonvédelem biztosítása, valamint a terÜlet
újrahasznosítása érdekében foganatosítani kell'

A gáznyomás alatt végzendő munkálatok veszélyes munkavégzésnek minősÜlnek, ezérL
azMF 7.5.1. Gázelosztó vezetékek üzemeltetése című folyamatleírás 751m11 sz. mel|éklete

1.3.

szerinti ''Engedély beszállással végzett munkához'' szerint beszállási engedélyt kell kiadni a
munka megkezdése előtt. Amennyiben a munka jellege megkÖveteli az MF 7.5.1. Gázelosztó
vezetékek Üzemeltetése című folyamatleírás751m10 sz. melléklete szerinti ''Engedély
túzveszélyes munka végzéséhez"szerinti engedélyt is ki kell adni a munkavégzés
megkezdése előtt.
1.4. Amennyiben az Üzemen kívÜl helyezés során agáz'felhasználásban korlátozni kell a
fogyasztókat, akkor a korlátozási Ütemterv vonatkoző előírásait kell betartani.
1.5. A véglegesen üzemen kívÜl helyezett gázelosztó vezetéket, valamint tartozékait el kell
bontani, ill' le kell szerelni. Amennyiben ennek műszaki- vagy gazdaságossági akadályai
vannak, a felhagyást kell elvégezni.
1.6, Az üzemben tartónak a kÖzterÜleti gázvezetékek és tartozékaik végleges Üzemen kívÜl
U5
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helyezésével,felhagyásával, bontásávaljáró változásokat ahálőzati térképen,
helyszínrajzokon is át kell vezetni. Az. átvezetést a Vagyonnyilvántartásban is el kell végezni.
2.

A munkafolyamat leírása

2.1. Gázelosztó vezeték üzemen kívül helyezése:

Elosztóvezeték Üzemen kívÜl helyezésekor az érintett szakaszon az Összes fogyasztót le kell
kapcsolni az elosztovezetékről. A vezeték gáztomÖr lezárását, nyomásmentesítésétés
levegővel való kifuttatását vagy inert gázzal tÖrténő átÖblítésétüzemnyomástól fÜggően a
kÖvetkezők szerint kell végezni'
2.2. PE vezeték esetén csószorítással tÖrténő kiszakaszolás.

A PE vezetéket (160 mm átmérőig), amennyiben lehetséges csőelszorítással is üzemen kívÜl
helyezhetjük. Elszorítás csak +10 Co-os csőhőmérséklet felett végezheto. Alacsonyabb
csőhőmérséklet esetén meleg vízzel kell a csÖvet legalább '1 m hosszban temperálni. Fel kell
helyezni a csőszorító berendezést a gázvezetékre, majd hidraulika vagy a csavarok
váltogatva tÖrténő meghÚzásával elszorítjuk a gázvezetéket. A csoszorító berendezést min.
10 D távolságra kell elhelyezni az Üzemen kívÜl helyezendő vezetékszakasztól. Az elszorítás
befejeztével kézi fűrésszel vágunk a vezetékbe, s amennyiben gáz jelenléte tapasztalható, a
hidraulika rányomásával, ill. a csavarok utánhúzásával kell megszÜntetni a gázkiáramlást.

Azily módon szakaszolt és megbontott vezeték, ha a műszeres gázkoncentráció mérésa
munkaárokban, ill. a hegesztés kÖrnyezetében megfelelő értéketmutat - a gáz alső
robbanási határértékének20 o/o-áI 11 tf o/ol nem haladja meg - szétvágható és mind a
véglegesen uzemen kívÜl helyezendő vezetékre, mind az elszorított üzemelő vezetékre egy
PE végelzárót kell felhegeszteni a Technológiai Utasítás PE hegesztés követelményei
szerint.
2.3. Tolőzárral és teletárcsával tÖrténő kiszakaszolás:

Nyomás alatti vezeték megbontása esetén gáztÖmÖr lezárásra a Íolozárat, mint egymagában
alkalmazott elzárást nem szabad használni.
Közép- és nagykÖzép-nyomású vezeték esetén a kiszakaszolandó vezeték megtápláló
rendszere felől a lehetőségeknek megfelelóen nyomáscsÖkkentést kell végezni 0,3 kPa-ra
/0,003 kplm2l vagY az alá. A nyomáscsÖkkentés helyét abeszállási engedélyt kiadó vezető
jelÖli meg a helyi kÖrÜlmények figyelembevételével.
NyomáscsÖkkentést, amennyiben mód vanrá, a nyomásszabályozó
létrehozni, ahol a kívánt gáznyomás állandó értékentartható.

állomáson kell

Ha ilyen lehetoség nincs, akkor szakaszolő tolozárral való fojtással kell a nyomáscsokkentést
létrehozni.
nem tervezlk, ugy a vezeték Üzemnyom ására
Ha a gázelosztó vezeték további építését
méretezett megfelelő vastagságú fenéklemez felhegesztésével vagy telekarimás
megoldással kell lezárni az acélvezetékvéget:
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A vezeték lezárása előtt meg kell vizsgálni a csővéget, amelynek merolegesen levágottnak
kell lennie.

A hegesztési munkálatokat mindig az érvényben lévő Technológiai Utasítás szerint kell
végezni.

KÖrvezeték esetén a kiszakaszolandó vezetékszakasz mindkét végénlévő tolozárat, míg
egyoldali megtápláló vezeték esetén csak a táplálási oldal felolit kell lezárni . A
szlkraképzódés megakadályozása miatt acél vezetéknél atolőzár előtti és utáni csőszakaszt
sodrott rézkábellel elektromosan össze kell kÖtni.

A kötőcsavarok meglazítása után, csak annyi csavart kell kivenni, amennyi a lyukastárcsa
kivételéhezszÜkséges (4 karimacsavarnál kettőt, 8 karimacsavarnál négyet). Lyukastárcsa
csőkarima szétfeszítő készÜléketcélszerű
hiánya esetén a peremek szétfeszítéséhez
használni.

A teletárcsa behelyezésénélfeltétlenÜl ügyelni kell arra, hogy a karimatÖmítésaz elzáro
szerelvény gáz alatti oldalán maradjon. A behelyezett teletárcsát a peremek kÓzé a
kÖtőcsavarok meghúzásáv al kel l rÖgzíteni'
2.4. A vezetékszakasz lezárása után gázkoncentráció méréstkell végezni, és ha a mért érték
1 tf o/o értéknélnem nagyobb, a lezárl szakaszt két végpontján a Íolőzárak elé az
acélvezetékrefel kell hegeszteni a 3/4 ''-os belső menetes karmantyút, a vezetéket meg kell
fúrni. A vezetékszakaszban lévő gázt a karmantyúhoz csatlakoztatott kilevegőztető csÖvÖn
keresztÜl kell elvezetni és a csőcsonkokon keresztÜl a vezetéket levegővel kell kifúvatni vagy
inert gázzal átÖblíteni. Majd újra gázkoncentráció mérésétkell végezni'

A kiszakaszolandó csőszakasz hossza, átmérője' ill. a helyi kÖrülmények figyelembevételével
atervező kilevegőztető cső nélkÜli gázmentesítést is előírhat.
3. Elosztóvezeték felhagyása
3.1. A felhagyandó vezeték minden végpontját véglegesen gáztömÖren le kell zárni:

.
.

A megbontás során a véglegesen Üzemen kívÜl helyezendó vezetékszakasz
kapcsolatát legalább 1 m hosszú vezetékszakasz eltávolításával kell megszÜntetni az
üzemben maradó vezetéktől.
Kétszeres csőátméronyi hosszban cementdugó alkalmazásával vagy acélanyagú
vezetéknélfenéklemez felhegesztésével is elvégezhető a lezárás.

A cement kitÖltés készítéseelőtt a cső belsejébe olyan tÖmítoanyagot (pl. vizes ruhát) kell
behelyezni, amely a cső faláhoztapad, és a cementdugó kialakításához megfelelő
ellentámaszt ad.
A felhagyás legbiztonságosabb formája - amennyiben technikai feltételei adottak - a
vezetéket cementtejjel' vagy híg betonnal teleÖnteni, ill' teleinjektálni, így ''Üres'' vezeték nem
marad a fÖldben.
3'2. Útburkolat alatt lévő felhagyott vezetéket a leágazo vezetékeken minden végponton
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zÖldsávban Vagy járda alatt kell lezárni'

3.3. A felhagyott vezeték felszíni műtárgyait le kell bontani (a csapszekrény fedelet el kell
távolítani és az útburkolat alatt a csapszekrényt betonnalfel kell tÖlteni, a jelzőtáblát el kell
távolítani).

Atolozárat, szaglócsÖvet el kell távolítani, és a felszínre vezető részeket (pl. vízgyűjtők,
vízzárakszárait) az útburkolaton kívÜli vezetéknélle kell bontani, azelosztő vezetékig, és a
vezetéket zárolemez fel hegesztésével Vagy cementdugóval le keII zárni.
A tolózáraknát fÖlddel be kell temetni, fedelét el kell távolítani, és ha Útburkolat szÜkséges,
azt helyre kell állítani.
4. Földbe fektetett elosztóvezeték bontása
4.1. Az elbontandó vezetékszakaszt nyomvonalán munkaárkot kell létesítenia vonatkoző
TU-A jelű Technológiai Utasítás előírásai szerint. A munkaárok létesítésesorán Ügyelni kell a
bontási terven feltÜntetett egyéb kÖzművekre. Amennyiben a tervről egyértelműen nem
határozható meg azok pontos helye, úgy kutatóárkot kell létesíteniaz árokásás előtt.

A vezeték bontását műtárgyainak folyamatos eltávolításával kell végezni. Először a peremes
csókÖtéseket kell megbontani, majd a vezetékszakaszt fémfűrésszel,gÖrgős csővágóval
vagy lángvágással kell olyan szakaszokra vágni, hogy a későbbiekben kÖnnyen
mozgathatóak és szállíthatóak legyenek'
4.2. A bontási munkák végzésesorán kibontott és leszerelt anyagok selejtezéséről,
gondoskodni kell.

5. Légvezetésű elosztóvezeték bontása
5.'l. A légvezetésűelosztóhálozatokvégleges megszűntetéséta vezetékek lebontásával kell
elvégezni' A bontás során a csővezetékeket szállítható méretű szakaszokra kell darabolni. A
csőtartókat és tartóoszlopokat, amennyiben más Üzemelő közmij nem húzódik rajtuk, szintén
össze kell darabolni. A bontás során keletkezett fémhulladékot az oERG Kft telephelyére,
illetve fémhulladék-kereskedőhÖz kell szállítani.

A tartóoszlopok betonalapjait a talajszintig le kell vésni, és a tÖrmelék elszállítását, valamint a
terep rendezésétel kell végezni.
5.2. Az elbontott eszkÖzÖket a tárgyi eszkÖzÖk nyilvántartásából ki kell vezetni, illetve le kell
selejtezni.

6. Nyomásszabályoző állomás tizemen kívtil helyezése
6.1. Amennyiben az eloszlovezetékkel egyÜtt kerÜl bontásra, úgy a rendszer gáztömÖr
zárását és gáztalanítását az elosztóvezetékkel együtt kell végezni.
6.2. Amennyiben csak a nyomásszabályozo állomás bontását kell elvégezni, ugy a
kÖvetkezók szerint kell eljárni:
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.

A nyomásszabályoző állomás túlnyomását a lefúvató vezetéken el kell vezetni. A
g áztÖm Ör zár ás biztos ításá a a tolozárat, m nt egym a gában a kal mazott
elzároszerelvényt nem lehet használni, így a peremes kÖtés kÖzé teletárcsát kell
ideiglenesen beépíteni.
Az elzáro szerelvények gáztöm or zárása és a gázkoncentráció műszeres ellenőrzése
után a primer és szekunder oldali nyomásméro csonkhoz csatlakoztatott kilevegőztető
csÖvön és a lefúvató vezetéken keresztÜl a nyomásszabályozó rendszert levegővel
kell fuvati vagy inert gázzal átÖblíteni, és el kell végezni a kiáramló gáz műszeres
gázkoncentráció mérését'
r

.

i

l

6.3. A gázkoncentráció műszeres ellenorzése után a primer és szekunder oldalon a
tolőzáraknál az elosztó- és célvezetéketmeg kell bontani és elsoként a továbbÜzemelő
vezetékvégetkell gáztÖmÖrenlezárni, atolőzárak peremeihez csatlakoztatott és az
Üzemnyomással telekarimával kell lezárni a vezeték végét.

7. Nyomásszabályoző állomás bontása
7.1. Az Üzemen kívÜl helyezett nyomásszabályoző állomás szerelvényeit a peremes kÖtések
oldásával kell egyenként leszerelni majd a menetes kÖtések oldásával kell az impulzus
vezetéket szétbontani.

Az Összehegesztett vezetékszakaszokat, ha szÜkséges el kell vágni, úgy, hogy kÖnnyen
mozgathatók és szállíthatók legyenek.
7.2. A kibontott és leszerelt anyagok selejtezéséről gondoskodni kell
7.3. A nyomásszabályozo állomás acélszerkezeIét a szerelvények eltávolítása után le kell
bontani. A bontásnál be kell tartani a vonatkozó biztonságtechnikai szabályokat.
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t. Általános előírások
2' Személyi és tárgyi feltételek
3' Védóeszközök
4. Egyéb munkabiztonsági intézkedésekés feladatok
t. Általános előírások

Az oERG Kft. gázeloszÍő hálőzatának üzemeltetése és karbantartása során a munkavállalók
kötelesek betartani az alább felsorolt, kiadott és részükre oktatott előírásokat:

o
e
.
o
o

a gázeclosztó hálózatra vonatkozó jogszabályok, szabványok (lásd: Munkabiztonsági
Utasítás 1. sz' Függeléke);
á lTlUl']kavédelemről szóló 1993. évi XCllltÖrvény 2s (3) bekezdése alapján készult,

érvényesMunkabiztonsági Utasítás;
Üzemzavar Elhárítási Szabályzat;
QZ 1996 évi XXXI' tÖrvény, valamint a28l2o11.(lX.6.) BM rendelet alapján készÜlt
érvényesTűzvédelmi Utasítás;
?Z Üzemeltetés és karbantartás során használatba kerÜlő munkaeszkÖz és egyéni
védoeszkÖz kezelési, használati és karbantartási utasítás előírásai.

2. Személyi és tárgyi feÍtéteIek
2'1 .

A gázeloszto hálőzat Üzemeltetése során alkalmazott munkavállalók általános személyi

feltételeit a Munkabiztonsági Utasítás Ill. fejezete szabályozza.

2'2' Gázveszélyes munkavégzésegyéb személyi és tárgyi feltételeit (riasztás, mentés,
munkaszervezés, stb...) az oERG Kft. fÖldgázrendszerére és létesítményeirevonatkozó
HAVÁRA TERV írja elő (lásd: Tűzvédelmi Utasítás 4. sz. melléklet 2-8 pont). Ezek betartása
kÖtelező.

3. Egyéni védőeszközök
A fÖldgázrendszer Üzemeltetésén, karbantartásán foglalkoztatott munkavállalók egyéni
védóeszkÖzeita Munkabiztonsági Utasítás 14. pontja és az 5' számú fÜggelékben
meghatározottak szerint kell biztosítani.
4. Egyéb munkabiztonsági intézkedések és feladatok
4.1' A munkaterületen csak a munkát végzőkés őket irányító vállalati dolgozók, valamint az
ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. A munkaterÜletet idegenek elől el kell
zárni.
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4.2. Egy méternélmélyebb munkaárokban, munkagÖdörben elmozdulás ellen rögzített
támasztólétrával kell biztosítani a le- és feljárást Vagy a munkaárkot kifutó, meneküló
rézsűvel kell kialakítani.

A munkagÖdrÖt védókorláttal kell bekeríteni' Közlekedési útvonalba eső munkagÖdÖr
védőkorlátját szÜrkÜlettol napkeltéig ki kell világítani.

A munkahely világítására robbanásbiztos lámpát Vagy a villamos veszélyességiÖvezeten
(9 m) kívül elhelyezett nagy fényerejű reflektort kell használni.

4'3. Gázveszélyes munkavégzésnéla veszélyforrástól minimum 9 m-es sugarú körben meg
kell akadályozni a nyílt láng használatát, a dohányzást, és szlkraképződéssel járó
tevékenységet'A tilalmat jól látható helyen elhelyezett MsZ 15631 szerinti táblákon kell
jelezni és felÜgyeletet ellátó dolgozókkal kell betartatni.

4'4' Aközép- és nagykozép-nyomás alatt lévő gázvezetéken hegesztést csak szakaszosan
szabad végezni úgy, hogy annak felmelegedéséből adódóan vezeték lyukadás,
gázkiáramlás ne kÖvetkezzen be.

ill.

4.5. NyomáscsÖkkentéssel végzendo munkánál a munkahely és a nyomáscsÖkkentés helye
kÖzÖtt hírközlési kapcsolatot kell létesíteni a munka idótartamára.
4.6. ldeiglenes Vezeték üzemeltetésének időtartama alatt a vezeték mentén fokozott
műszeres gázszivárgás ellenorzést kell végezni' Az ellenőrzés gyakoriságát a felelős
műszaki vezető határozza meg.
4.7. Minden ideiglenesen alkalmazott elzárőszerelvényt Úgy kell beépíteni, hogy
illetéktelenek ne tudják műkÖdtetni (pl. tolózárkerék leszerelés, lelakatolás, stb...).
4.8. A szagosítás ellenőrzésénélműszeres méréshezhasznált vizsgálócsoveket használat
után az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben kell tárolni, majd a veszélyes
hulladékgyűjtő helyre le kell adni. A szagosítási vizsgálatok e|végzésesoÉn a veszélyességi
Övezeten belül '' NYíLT LÁNG HASZNÁLATA ÉsDoHÁNYáS SZ|GoRÚAN TlLoS!''.
4.9. Az elektromos üzemű gépek közül csak az Üzemeltethető, amelyik a vonatkozó
biztonsági kÖvetelményeknek megfelel, az elóírt érintésvédelembiztosított.

4'1O' Az elektromos munkakábelt a veszélyeztetett szakaszon védőcsőbe kell helyezni.
Használatbavétel előtt a villamos csatlakozások, kábelek használhatóságáról, épségéról
szemrevételezéssel meg kell győződni. KÖzúton átvezetett villamos kábel takarásáról,
rÖgzítésérőlszabályosan gondoskodni kell.

4'11. LefÚvatás, nyomás aláhelyezés ideje alatt a vezetéken más munkátvégezni tilos! A
munkavégzés időtartama alatt az egyes munkahelyek (szakaszolási hely, nyomásszabályozo
stb...) közÖtt telefonos kapcsolatot kell létesíteni.
Lefúvatás ideje alatt a lefúvatási hely kozelében lévő lakások ablakait be kell zárni.
Lefúvatás során az uralkodő szélirányt figyelembe kell venni.
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A lefúvató csonkot és a fáklyát három irányban rÖgzíteni kell.
Ha a kÖrnyezet biztonsága indokolja, a kifúvatott gáz elégetésérefáklyát kell kiépíteni.
A fáklya létesítésének,
begyújtásának módjait afáklya tervezése során kell meghatározni'
4.12. A gázszolgáltatás folyamatosságának érdekébenkézi szabályozást Üzemzavar esetén
a műszaki vezető vagy az üzemviteli- és karbantartási részlegvezető rendelhet el.

Kézi szabályozáshoz legalább 2'Íő szukséges, 4 orás váltással. Ennek biztosítására avezető
berendelés útján intézkedik.
4.13. Akézi szabályozás okát, kezdetét és végétaz Üzemnaplóba kell bejegyezni, a munkát
irányító aláírásával. Csapadékos időben a munkagÖdÖrben dolgozókat sátor felállításával
kell védeni, melynek áÍszellőzése biztosított és a vezetékből kiáramlő gáz, hegesztéskor
keletkezó gázok szabadba való kiÖmlésétnem akadályozza.

-

4'14. Aknában végzett gázveszélyes munkánál az akna fedelét teljes keresztmetszetében el
kell távolítani a múnka megkezdése előtt.
4.15' A gázveszélyes munkáknál az 1 ,5 m-nél mélyebb munkagÖdörben dolgozókat mentőés jelzőkÖtéllel kell felszerelni.

4'16. Gázveszélyes munkahelyen minimum 2 db 6 kg-os porral oltó készüléket kell a
helyszínen tartani, de a munkát engedélyező személy a veszélyhelytől függoen ennél
nagyobb és más elven műkÖdő fűzoltókészÜlék elhelyezését is megkÖvetelheti.
4.17. Üzemelő vezetéken végzett munkálatok megkezdése elott a munkagÖdörben
hordozható gázkoncentráció méró műszerrel ellenőrzést kell végezni, a vezetéken lévő
esetleges gázszivárgás felderítésére.Ha a műszer szivárgást jelez, a hibát meg kell keresni
és ki kelljavítani.
4.18. Az ideiglenes vezetéket "Gázveszély'' feliratú kordonnal kÖrÜl kell keríteni' Ahol a
vezeték fÖlÖtt átjárást biztosítani kell, korláttal ellátott át1árőt kell elhelyezni,
gépjárműforgalom esetén megfeleló teherbírású h ídprovizóriumot kel l kial akítani.
4.19. Személyi áljáro egyirányú kÖzlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú kÖzlekedés
esetén 1,0 m széles legyen. Az átjárotel kell látni 1 m magas, kétsoros korláttal és
lábdeszkával, éjszakára ki kell világítani.

4.20. Gázveszélyes munkavégzésnélaz alábbi felszereléseket kell biztosítani:
1

.

2.
3.

porral oltó készÜlékekvagy azzal egyenértékű tűzoltó készülék,gázérzékelő műszer;
tiltótáblák (''Dohányzás, nyílt láng használata tilos'', forgalomeltereló táblák, stb...);
egyéni védo és mentófelszerelések.

4.21. A3t2oo3. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyÜttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
kÖrnyezetben levó munkahelyek minimális munkavédelmi kÖvetelményeirol előírásainak
alkalmazása céljából a társaság a 811ml sz. mellékletben foglalja Össze a munkáltatóra
háruló felelósségek teljesítéséhezszÜkséges intézkedéseket.
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai l]tasításai
kötet TU_B Gázelosztő vezetékek üzemeltetése
fejezet B_'l'|. Munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások
B1

1.

1

m1

Kiadás:
Módosítás:

Robbanásvédelmi dokumentáció

Bevezetés

3l2o03.

(lll. 11)

szükséges intézkedéseket.

Az oERG Kft. által végzett üzemeltetési tevékenységsorán, a potenciálisan
robbanásveszélyes kÖrnyezetben és a robbanásveszélyes környezetben történő
munkavégzések(továbbiakban gázveszélyes munka) kÖvetelményeinek
szabályozására valamint a robbanóképes légtérkialakulásának és a robbanás

megelőzésére, elhárítására vonatkozó szabályozások és előírások elsődlegesen
ezen dokumentációban találhatóak.
A technologizált és a biztonságos munkavégzésezen dokumentációban a
minőségirányítási rendszer dokumentumaiban valamint a technológiai utasításokban
elóírtak betartásával biztosítható

2. Hivatkozások
3l20o3. (lll. 11.) FMM-ESzCsM együttes

rendelet a

robbanásveszélyes kÖrnyezetben lévő
kÖvetelményeiról

potenciálisan
munkahelyek minimális munkavédelmi

rendelet a

potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben
tÖrténő aIkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és
tanúsításáról
812002' (ll. 16.) GM

8012005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztő vezetékek biztonsági kÖvetelményeiről
és a G ázel osztó Vezeté ke k B izto nsá g i Szabály zala kÓzzététel é rő l

1993. évi XClll. tÖrvény a munkavédelemről
5i1993. (Xll.26.) MÜM rendelet a munkavédelemrol szóló 1993. évi XClll. tÖrvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
65/1999. (Xll. 22.) EÜM rendelet a munkavállalók munkahelyen tÖrténő egyéni
egészségvédelmi
védőeszkÖz használatának minimális biztonsági
kÖvetelményeiről
építésimunkahelyeken és az
4t2oo2' (ll. 20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet
munkavédelmi kÖvetelményekről
minimális
építésifolyamatok során megvalósítandó
18t2oo8. (Xll' 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszkÖzÖk kÖvetelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

és

az
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FMM-ESzCsM egyÜttes rendelet a potenciá|isan
robbanásveszélyes kÖrnyezetben levo munkahelyek minimális munkavédelmi
kovetelményeiről előírásainak alkalmazása céljából a társaság jelen
dokumentációban foglalja Össze a munkáltatőra háruló felelósségek teljesítéséhez
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1996. évi XXXI. tÖrvény a Íűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
tűzoltóságról
28l2o11. (lX.6.) BM rendelet azországos Tűzvédelmi Szabályzatről

és a

MSZ-o9-57.oo33-199o Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással
végzett munkák biztonságtechnikai kÖveteIményei
kÖzegek. Robbanásmegelőzés és
MSZ EN 1127-1 Robbanóképes
robbanásvédelem. 1 ' rész'' Alapelvek és módszertan
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 gázkÓzegben. Általános
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: Térségekosztályozása. Robbanóképes
gázkÖzegek
MSZ EN 60079-'t4 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. Villamos
berendezések létesítéserobbanás-veszélyes térségekben(a bányák kivételével)
3. Fogalom meghatározások

Robbanóképes légtér.az éghető gázok, gőzök, kÖdÖk (aerosolok) vagy porok
levegóvel alkotott olyan keveréke, amelyben normál kÖrulmények kÖzÖtt,

gyújtóhatásra az égésátterjed az egész keverékre;

Potenciálisan robbanásveszéIyes környezet: a munkatérnek az

robbanóképes légtérkialakulhat.

a

része, ahol

Védőtávolság: a gázvezeték építményektol,nyomvonalas létesítményektőlés más
objektumoktól meghatározott távolság Im], amely biztosítja állaguk kÖlcsÖnös
megóvását, és lehetővé teszi biztonságos üzemelésÜket [80/2005. (X. 11.) GKM
rendeletl.

Biztonsági övezet:

a

gázelosztő vezetékek biztonságos Üzemeltetésére előírt
védőtávolságokon belÜli tér [80/2005' (X 1 1.) GKM rendelet].

Védőzóna: szabadban elhelyezett felszíni berendezésekhez kapcsolódó,

a
kijelÖlt
kialakított,
gázkiáramlás módjának és valószínűségének figyelembe vételével
tér. A védőzona tere magában foglalja a robbanásveszélyes zónákat [80/2005 (X.
11.) GKM rendeletl.

Robbanóképes légtér:az éghető gáz levegóvel 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
2lr5
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(MSZ EN 60079-14), azazjelen dokumentáció értelmezésébenNem veszélyes az a
tér: amelyben a mérheto legnagyobb gázkoncentráció 0,01 tf. % alatti, így bármilyen
munka végezhető.

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

-,

berendezés a tervezési jellemzőinek
határértékein belÜl Üzemel (MSZ EN 60079-10). A gázeloszto vezetékhálőzat és a

Normál üzem: olyan állapot, amikor

a

hozzá tartozo technológiai berendezések (rendszer) tekintetében tervezési jellemző,
illetve paraméter a gáztömÖr Üzemelés, vagyis ez a normál üzemállapot.

Rendellenes üzemállapot: olyan állapot, amikor

a

berendezés a tervezési

jellemzőinek határértékeitmeghaladó módon üzemel. A gázeloszto vezetékhálőzat
és a hozzá tartoző technológiai berendezések (rendszer) tekintetében rendellenes
Üzemállapotban gázszivárgás van, vagyis a tervezési jellemzot, illetve 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' o/o feletti. pc. elárasztási zőna magában foglalja a
v

eszély eztetett zónát.

Veszélyeztetési zóna'' gázkiáramlással járő rendellenes üzemállapot esetén
kialakult olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a mérhetó legnagyobb
gázkoncentráció az 1 lf ' %-ot meghaladja. A veszélyeztetett zőna kialakulása esetén
számítani kell a robbanóképes légtérkialakulására, ezérÍ'a zona határán belul
tartózkodni és munkát végezni tilos!

Beszállássa! 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 (MSZ09-57.0033-1 990).

A zóna kiterjedése: a kibocsátó forrástól bármilyen irányban mért távolság addig a
pontig, amelynél a gáz és a levegő keveréke az also 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 robbanóképes (MSZ EN 60079-10).

Felső robbanási határ (FRH): az éghető gáznak azon koncentrációja a levegőben,
amely fÖlÖtt a gázközeg nem robbanóképes (MSZ EN 60079-'10)'
Robbanásveszétyes állapot: az ,,A" Vagy ,,B" tŰzveszélyességi osztályba tartozo

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'
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Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égésfeltételei kÖzül egy kivételével
mindegyik adott, és várható, hogy a hiányző égésifeltétel bármelyik pillanatban
létrejÖhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás kÖvetkezhet be.

Gázkoncentráció érzékelőműszer: olyan mérőseszköz, 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 alkalmazható.

Gázkoncentráció mérő 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 térben egyaránt használható gázkoncentráció mérésére.A műszer a
méréstartományában meghatározott értékhez (gyárilag beállított 20% ARH, Vagy a
kezelő által beá ított érték)rende lt ri asztás
l l

i fun kci

óval rendel kezi k'

A földgáz (metán) fizikai_kémiai jellemzői és az azokból eredő
hatások értékelése

4.

A földqáz fizikai és kémiai tulaidonsáqai:
Szi ntel en, szagtal an, gáz halmazállapotu, ég hető anyag.
Forráspont: - 161 "C
Gyulladási hőmérséklet: 595 "C
Alsó robbanási koncentráció: 5lf %
Felső robbanási koncentráció: 15 tf o/o
Relatív sűrűség: 0,56 - 0,75 g/cm3 (15 oC -on, 101325 Pa-on)
Fűtóérték: 34,00 -37,7 MJ/Nm3

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: ,,Fokozottan túz- és robbanásveszélyes''.
Jele: A
5.

A kockázatok értékelése'a munkabiztonsági és munka-

egészségügyi szempontból várható Veszélyek:
M un

ka-egészség Ügyi szem pontbó l várható veszé ly a f öldgáz belélegzése.

A fÖldgáz belélegzése5 tf % alatt nem mérgező. Nem tartalmaz jelentos mérgezó

komponenst' A zárt térben tÖrténó hosszúidőn keresztül való belégzése, ha a levegőt
kiszorítja fulladást okoz (aknában, pincében, zárt helyiségben)'
llyen típusúrosszullét esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni. A sérultet friss
levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell
lazítani. Akadozó légzésnél,légzés-kimaradáskor azonnal légzéstámogatást, vagy
lélegeztetokészuléket,lehetőség szerint oxigén-belélegeztetéstkell alkalmazni.
Tilos vizet, vagy egyéb folyadékot itatni, ha fennáll az eszméletvesztés veszélye, a
sérültnek gÖrcsei vannak Vagy eszméletlen. Eszméletvesztés veszélye esetén a
sérÜltet rÖgzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és azonnal mentőt kell hívni a sérÜlt
személyhez.
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Munkabiztonsági szempontból várható veszélyek:

A nyomás alatt lévő gázelláÍo rendszer veszélyesnek minősÜl abban az esetben

is,

amennyiben a normál Üzemállapot áll fent'
normál Üzemállapotot jellemző paraméterek határértékeit meghaladó eltérések
esetében rendellenes Üzemállapot, azaz Üzemzavar léphet fel.
A rendellenes Üzemállapot jellemző veszélyforrása lehet a foldgáz és a levego
elegyéből létrejövo robbanóképes légtér.

A

A foldgáznak (veszélyforrás) a kÖrnyezetbe (a gázeloszto hálőzat kÖrnyezetében a
technológiai berendezések kÖrnyezetében, építményekbenés azok környezetében)
kerÜlése és terjedése.
Robbanásveszélyes környezet alakulhat ki.
Elárasztási zona, Vagy Veszélyeztetett zóna (robbanóképes légtér)alakulhat ki.

A vezeték hálőzat megbontása során fellépő elektrosztatikus jelenség.

Ae. Üzemeltetési, karbantartási, uzemzavar elhárítási tevékenység során fellépő
gyújtóhatás.

A beszállással tÖrténő munkavégzés.
Beszállással végzett munkának minősÜl a nyomásszabályzo 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 minósÜl beszállással végzett

tevékenységnek.

Nem tekinthető zárt aknának

a

lolózárakna, amennyiben teljes felü|etéről

eltávolították a fedlapot, ilyenkor nyílt munkaárokként kezelendő.

Nyitott munkaárokban tÖrténő munkavégzéscsak abban az esetben minősül
beszállással végzett munkának, ha a munkaterÜlet természetes szellőzés álta| nem
veszély mentesíthető és így a teljes munkateruleten huzamosabb ideig a gáz

jelenlétévelszámolni kell.

Az

elózőekben részletezett és felsorolt kockázatok felméréseés értékeléssorán
meghatározhatő a tevékenységekkét fő csoportba torténő besorolásának
lehetősége:

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 a védőzonát'

2' A

rendellenes üzemállapot esetén amikor nem üzemszerűen létrejÖvő
gázkiáramlás tÖrténik. Ekkor a munkavégzésrobbanásveszélyes kÖrnyezetben

tÖrténik.

biztonságos munkavégzéshezszÜkséges intézkedésekés a kÖvetelmények
kidolgozása során alkalmazott koncepció lényeges eleme akockázatok és veszélyek

A
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elkerÜlése illetve minimális (elfogadható mértékű)szintre

csÖkkentése.
Ennek megfelelően értékelttényezők az alábbiak.
o A gázvezelék hálozat és tartozékai elemeinek értékeléseés a terek, zonák
meghatározása (a veszélyes kÖrnyezet kialakulásának és fennmaradásának
valószínűsége, annak időtartama).
. A veszélyes kÖrnyezetben alkalmazhato technológiák és munkaműveletek
valamint ezek elvégzéséhezszÜkséges létszám meghatározása.
. Az elosztórendszerben és a munkavégzéssorán alkalmazott berendezések,
szerelvények, anyagok, munka- és védőeszkÖzÖk.
. A gyújtóhatások, gyújtóforrások értékelése.
. Az estelegesen bekÖvetkező következmények és károk értékelése'

Az értékeléseredményeként deklarált megállapítások és intézkedésielvek:

o olyan

technológia

és műveletek

alkalmazása, amellyel

kÖrnyezetbe kerü lése megakadályozható.

a

földgáz

o

olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a fÖldgáz és

o

olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a kÖrnyezetbe
kerÜlt földgáz veszélytelen mértékűrevaló hígítása biztosítható, a

levegő keveredése a technológiai rendszeren megaka dályozhatő.

munkavégzés helyén a

o
o
o
o

megakadályozható.

olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a kÖrnyezetbe

került földgáz szervezett elvezetése és meghatározott esetekben annak
elégetésebiztosítható, a munkavégzéshelyén a robbanóképes légtér
ki al aku lása megaka dály ozhalo.
olyan technológia és műveletek alkalmazása, amellyel a munkavégzés
helyszíne és annak kÖrnyezete felÜgyelet alatt tartható, ellenőrizhető.
olyan ellenőrzés (légtérellenőrzés)biztosítása, mellyel a
v eszély eztetett zonáb an tÖ rté nő m u n kavé gzés e kerÜ h ető.
olyan mértékűlétszám alkalmazása, mellyel a technológiai és
m u n ka m űve etek b iztonságosan és az előírt' m nőség ben e lvége zhetők,
a munka irányítása és ellenőrzése biztosított.
olyan technológia, műveletek, berendezések és eszközÖk alkalmazása,
amellyel a technológiai rendszeren belul és/vagy kívül kialakult
veszélyeztetett zőnában gyújtóforrás ne alakulhasson ki, illetve ne
kerülhessen be.
l

o

o
o

l

i

l

o

robbanóképes légtérkialakulása

olyan védelmi intézkedések, korlátozások, elkerítésekalkalmazása,

mely az esetlegesen mégis kialakuló robbanásveszélyes kÖrnyezetben,
Vagy veszélyeztetett zőnában való véletlen, Vagy illetéktelen
tartózkodás biztonságos megelőzésére, mielőbbi megszÜntetésére
alkalmas
olyan védelmi intézkedések, eszkÖzÖk, védőeszkÖzÖk alkalmazása,
mely az esetlegesen bekÖvetkező robbanás hatásainak, káros
kÖvetkezményeinek csÖkkentésére alkalmasak.
olyan képzésiés oktatási rendszer kialakítása ahol a munkavállalók
el sajátítha t1ák az al kal mazott tech nol ó gi ák és m űve etek készségszi ntű
használ atát és megfe el ő kom peten ciát szerezhetnek.
l

l
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ellenorzési és megelőzési módszerek alkalmazása amelyek

hatására megelőzhetó a rendellenes uzemállapot kialakulása

6.

A munkáltató általános feladatai

A

munkáltató által meghozott intézkedésekcélja, hogy az egészségetnem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából műszaki, illetve szervezési
intézkedésekkela robbanóképes légtérkialakulás át megelőzze'
Az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekébenaz
intézkedésekvégrehajtását rendszeresen ellenőrizni kell, kÜlÖnÖsen akkor, ha a
potenciálisan robbanásveszélyes kÖrnyezetben lévő munkahelyen a robbanóképes
légtérjellemző tulajdonságaiban (p|' szellőzés mértékénekváltozása, éghető
gázkoncentráció, gáz relatív sűrűsége) változások kÖvetkeztek vagy kÖvetkezhetnek
be.

A fentiek biztosítása érdekében a
dokumentált eljárásba.

6.1 .

munkáltatő

az alábbi intézkedéseketfoglalja

A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítéseés rendelkezésre állása

A 3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM rendeletben foglalt kÖvetelményeknek megfelelően
és a 80i2005' (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
tevékenységektechnologizálása.

technologizálás során az alkalmazott berendezések, eszkÖzök' anyagok,
munkaműveletek, eljárások, létrehozott objektumok, műtárgyak, stb' egymásra
gyakorolt hatásait is figyelembe vevő, az Összehangolt rendszerben való

A

azh atósá got

a l ka l m

A

b

iztos ító szab ály ozás kerü lt

m e g -h atá r

ozásr a'

szabályozási rendszer az OERG Kft' minőségirányítási rendszere foglalja
magában. Ezen rendszer felÜgyeletében megjelenő folyamatleírások és utasítások,
technológiai utasítások (TU) egységes dokumentációként alkotják a vonatkozó
kÖvetelményrendszert beleértve a tűzveszélyes, a gázveszélyes és az egyéb
veszé yes m u n ká kra vo n atkozó szabály ozásokat.
l

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, gozÖk vagy kÖdÖk (aerosolok) levegővel
alkotott keverékéből álló robbanóképes légtérállandóan, hosszú időtartamban

vagy gyakran van jelen.
1' zóna'.
Az a munkatér, ahol normál üzemi kÖrÜlmények kÖzÖtt az éghető gázok, gőzök
vagy kÖdok (aerosolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér
fordulhat eló'
2. zőna:
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Az a munkatér, ahol normál Üzemi kÖrülmények kÖzÖtt az éghető gázok, gőzök

vagy kÖdÖk (aerosolok) levegovel alkotott keverékébolálló robbanóképes légtér
ritkán és rÖvid időtartamban Van jelen.

Technológiai létesítésszempontjából
60079-'1 0 szabvány szerint:

a

kÖrnyezet zónákba sorolása

az MSZ EN

0. zona'.
olyan térség,amelyben gáz-, gőz- Vagy kÖdállapotú égheto anyag levegővel
alkotott keverékéből álló robbanóképes kÖzeg van folyamatosan, vagy hosszú
ideig, vagy gyakran jelen.
1

-

zőna:

olyan térség,amelyben, normál Üzemben' várhatóan, esetenként gáz-, gőzVagy kÖdállapotú éghető anyag levegóvel alkotott keverékéből állo
robbanóképes kÖzeg fordul elő.

2. zőna'.
olyan térség,amelyben, normál Üzemben' gáz-, gőz- vagy kÖdállapotú éghető
anyag levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes kÖzeg várhatóan nem
fordul elő, de ha mégis előfordul, akkor csak rÖvid ideig marad fenn.

A

gázeloszto vezeÍék és a kÖrnyezetében lévő más nyomvonali létesítmények,
objektumok kÖzÖtt a Bo/2005. (X. 11.) GKM rendeletben biztonságtechnikai
szempontok alapján előírt védotávolságok kerÜltek meghatározásra' Ezen
védőtávolságokat, kÖrÜlhatárolással biztonsági ovezetként kell alkalmazni abban az
esetben, ha gázkiáram lás tÖrtén k.
i

A gázelosztő hálózat részétképező nyomásszabályozo állomások MSZ EN 6007910 szabvány szerinti zónabesorolása, épület esetén az épÜlet belső kÖrnyezete,
szekrényes kivitel esetén, a szekrény belső kÖrnyezete'' 2' zőna.

A

nyomásszabályoző állomások biztonsági lefúvató berendezésénekszabadba

vezetett csonkjának kÖrnyezete szintén 2. zóna.

A nyomásszabályozó állomások kÖrnyezetében tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó
és figyelmeztetó táblákkal kÖrÜlhatárolt védőzona kerÜlt kialakításra. A
robbanásveszélyes zőnahatára nem lehet a védőzonán kívÜl.
4 [bar] bemenő nyomás esetén, a házi nyomásszabályozot tartalmazó védoszekrény
határoló felÜletétől vízszintesen minden irányban, fÜggőlegesen lefelé mérve 1
méter, fÜggőlegesen felfelé mérve 1,5 méterig terjedő kornyezet MSZ EN 60079-10
szabvány szerinti besorolás a 2. zőna.

a

A

100m3/h-nál nagyobb névleges
9/2008. (ll. 22.) oTM rendelet szerint
teljesítményű gázmérók helyiségei ,,Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes'' fiele: A)
tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva'
6'3.1 A robbanásveszélyes kÖrnyezetben elhatárolható terek és zőnák határértékei a
munkavégzésszempontjából.
.,,nem veszélyes'' az a zona, vagy tér, amelyben a talajszint felett mérhető
legnagyobb gázkoncentráció alsó robbanási határértéke0,2o/o ARH (0'01 tf. %
= 100 ppm) alatti, így bármilyen munka végezhetó,
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,,eláraszlási zőna", olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a talajszint
felett mérhető legnagyobb gázkoncentráció o,2oÁ ARH (0,01 lf ' oÁ = 100 ppm)
.

feletti,

Az 50Á ARH-ig (0,25l|f . oÁ = 2500 ppm) szennyezett légtérben, ha egyértelmű,
hogy a munkavégzés során ez nem változhat, akkor tűzveszélyes munka
.

végezhető.
. Az 50Á - 10% ARH-ig (0,25

. o/o-től0,5 tf. oÁ-ig = 2500 ppm-tól 5000 ppm-ig)
szenynyezett légtérben tűzveszélyes munka (nyílt láng, szikrát adó
szerszámok, gyújtóforrás stb. bevitele, használata) nem végezhető.
.A10o/o -20% ARH-ig (0,5 tf. o/o-től 1tf. o/o-ig = 5000 ppmtol 10000 ppm-ig)
szenynyezett légtérbencsak vizsgálat' ellenőrzés, tisztítás céljából
engedélyezhető a munkavégzés.
.,'Veszélyeztetett zona", olyan robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a
talajszint felett mérhető legnagyobb gázkoncentráció 20% ARH (1 tf . %o = 10000
ppm) meghaladja. Ebben az esetben semmilyen munka nem végezhető, vagy
engedélyezhetó, mivel az éghető gáz levegővel alkotott keveréke
robbanóképes légtér_ már normál kÖrÜlmények kÖzÖtt is, gyújtóhatás esetén
átterjed az egész keverékre.

6.4 A

Íf

munkavégzéshezszÜkséges személyi állomány

meghatározása

és szakképesítés

Gázveszélyesnek minosülő munkavégzésesetén meg kell határozni a szÜkséges
létszámot, amely a 80/2005. (X 11.) GKM rendelet szerint két fónél 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 ellenőrzóse.

Az MSZ-O9-57.oo33-"199o szabvány előírásai szerint, amennyiben a munkavégzés
olyan környezetben torténik, amelyet emberi tartózkodásra nem terveztek
(beszállással végzett munka), akkor a munkavégzésideje alatt legalább két,

kizárőlag 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 megfigyelését és a légtér
gázkoncentrációjának ellenőrzését jelenti'
Gázveszélyesnek minősÜlő munkavégzés esetén a felÜgyeletet és a munkát végző
személyzet, az alábbi feltételek teljesÜlése esetén kerÜlhet megbízásra:
- érvényesorvosi igazolással rendelkezlk, egészségileg alkalmas,
- rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavé g zéshez szÜ kség es szakképes ítéssel,készséggel és jártassággal,
- munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesült,
- ismeri a felügyelet során alkalmazott gázkoncentráció mérő vagy érzékelő
műszer műkÖdését, illetve a műszer által mutatott vagy jelzett figyelmeztetést
és/vagy gázkoncentráci ó értékjelentését.
- képes megítélnia normál Üzemállapotban tÖrténő műkÖdést és annak
feltételeit,
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adott munkakÖrnyezetben, az elárasztási zőna, Vagy a
veszélyeztetett zőna (robbanóképes légtér) kialakulása esetén végrehajtandó
műveleteket.

- ismeri az

gázvezeték megbontásával járo munkavégzés esetén a munkavállalónak
rendelkeznie kell a ,,gázvezeték- és készÜlékszerelő" Vagy a ,,gázfogyasztő

A

berendezés és csőhálózat-szerel ő'' o KJ -s képes ítésekval ame

lyi

kével.

Amennyiben a munkavállalónak a gázvezeték megbontásakor nyílt lánggal
(hegesztés) járő tevékenységet is kell végezni, akkor a ,,gázvezeték- és
készÜlékszerelő" Vagy a ,,gázfogyasztó berendezés és csőhálőzat-szerelő" oKJ-s
képesítésekvalamelyike mellett tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkeznie kell. A
munkavállalónak alkalmasnak kell lennie a munkavégzéshez szÜkséges
védőfelszerelések viselésére,és viselnie is kell a rendelkezésére bocsátott
védőfelszereléseket'

Beszállással járő munkát csak olyan személy végezhet, aki

gázv eszélyesnek

m

i

nősÜlo munkára alkalmas.

a

fentiek szerinti

Beszállással végzett munkánál irányítást és ellenőrzést csak az erre a feladatra
alkalmas, szakmailag és biztonságtechnikailag, felkészítetthelyismerettel rendelkező

vezető (vagy vezetőijogkÖrrel felruházott) szakember láthat el.

A munkavégzéssorán tilos az

illetéktelenek munkaterÜleten tÖrténő tartózkodása,
tilos nem megfelelően felkészílett személyzet alkalmazása Tilos a személyzetet
kijelÖlt munkairánytó nélkÜl dolgoztatni.

A robbanásbiztos védelmi móddal ellátott villamos berendezések kezelését, Üzembe

helyezését,karbantartását és az MSZ EN 60079-17 szabvány szerinti felülvizsgálatát
a 21l201o' (V. 14') NFGM rendeletben előírtaknak megfelelően a ,,sújtólég- és
robbanásbiztos villamos berendezés kezelője'' vagy a ,,robbanásbiztos berendezés
kezelője" o KJ -s képes ítéssel re n de k ező személ y vé g ezh eti.
l

6.5 A képzésekrendszere

Az oERG Kft. rendszeres képzéskeretében gondoskodik arről, hogy a munkavállaló
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama 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

lehető legkisebb mértékűek

legyenek, a gázveszélyes munkák előkészítésére,elvégzésérekülönÖs figyelmet kell
fordítani. Ennek biztosítására a vonatkozó szabályozások és ezen dokumentációban
foglalt kovetelmények áttekintése szükséges, a munkát elrendelő személy részéről'
A kÖvetelmények és az elvégzendő munka ismeretében a munka előkészítésesorán
írásos utasítást kell kiadnia munkavállalók részére'
Az írásos utasítást feladata a műveletek sorrendjének, egymásutániságának,
Összehangoltságának dokumentált biztosítása.
A gázveszélyes munkákat írásban kell elrendelni.
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Az oERG Kft. az írásos elrendelést tűzveszélyes 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) valamint

az

egyszerre tobb helyszínen tÖrténik a

munkavégzésÖsszehangolására és ellenőrzésére vonatkozó utasításokat.

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

A veszélyeztetett zőna

(robbanóképes légtér)kialakulását kell feltételezni minden
esetben, amikor aföldgáz a kornyezetbe 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:
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
ruházat (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. KülÖnos tekintettel az olyan műveletekre, ahol
robbanásveszélyes kÖrnyezetben tÖrténik a munkavégzéspl. vezeték megbontása,
lefúvatás, rákÖtés'

A művelet során tilos alkalmatlan, a kÖvetelményeknek nem megfelelő

eszkÖzÖket,

berendezéseket, gépeket, alkatrészeket' szerszámokat alkalmazni, felhasználni.

6'8. Az alkalmazható eszkÖzÖk meghalározása és előírása

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe és az MsZ EN 60079-10 szabvány
szerinti 2-es zona besorolású helységbe, valamint a gázveszélyes munkavégzések
során a 812002. (ll. 16.) GM rendelet szerinti, legalább ll. alkalmazási csoporV3.
kate

g ó ri áj

ú eszkÖzÖ k alkalmazh ató k.
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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
személynek folyamatosan biztosítania kell a kommunikációs kapcsolatot a munkát
végző személyzet tagjaival, beleértve a kÜlÖnbÖző helyszínek kÖzÖtti hírkÖzlési
kapcsolatokat.

6.1O Az elóírt eszkÖzok, védóeszkÖzök rendelkezésre állása

A gázveszélyes munka csak abban az esetben kezdhető meg,

az

illetve végezheto, ha
munkavégzés helyszínén
személyzet szabályosan viseli a rendelkezésre álló

előÍrásoknak megfelelo, műkÖdőképes eszkÖzök,

rendelkezésre állnak

védőeszkÖzÖket.

a

a

A gázveszélyes munkához előírt fontosabb eszkÖzÖk:

-

Robbanásbiztos védelmi móddal ellátott gázkoncentráció mérő műszer, Vagy
védelmi mód nélkÜli gázkoncentráció érzékelő műszer,
antisztatikus, lángálló munkaruha, antisztatikus védősisak, védőkeszlyŰ,
csuklya (szükség szerint), védőszemÜveg, antisztatikus műanyag kaplis bakancs,
vagy gumicsizma,
minimum 2 darab 6 kg-os porraloltó készülék, Yagy azzal egyenértékutűzoltó
készülék,
tiltótáblák, elkorlátozo eszközÖk (''Dohányzás, nyílt láng használata tilos'',
forgalomelterelo táblák),
szikramentes szerszámok, csavarkulcsok, bronzkalapács.

6.11

A

potenciálisan robbanásveszélyes
behatárolá sa, elzárása, jelzése

és a

robbanásveszélyes kÖrnyezet

A robbanásveszélyes kÖrnyezet behatárolásának funkciója azon kÖrnyezet

(terület,
tér) meghatározása, amelyen belÜl az elárasztásizona, Vagy a veszélyeztetett zona
(robbanóképes légtér)kialakulhat, így robbanásveszélyes kÖrnyezetnek tekintendő.
A behatárolás alapja az alsó robbanási határértékekalapján meghatározott
koncentráció értékek,amelyek a veszélyességszintjét adják.
6.

1

2 Gázkoncentráció érzékelése, mérése( égtérel enőrzés)
l

l

Gázkoncentráció mérő, vagy érzékelő műszer alkalmazásával meghatározhatővá
válik a fÖldgáz-levegő elegy metántartalmának koncentrációja. Ezen információ
alapján megállapítható a munkaterületnek a gázkiáramlás miatt veszélyesnek
m

i

nósített kÖrnyezete.

A gázkoncentráció érzékelő műszer esetében rendelkezésre kell állnia a termék
megfelelőségéttanúsító dokumentumnak, illetve a kalibrálási bizonyítványnak. A
gázkoncentráció mérő műszer esetében, az elóbbieken túlmenően a robbanásbiztos
védelmi módra vonatkozó tanúsító dokumentumnak is rendelkezésre kell állnia.
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MSZ-09-57.0033-199o szabvány előírásai szerínt, abban az esetben ha a
munkavégzésemberi tartózkodásra nem tervezett kÖrnyezetben tÖrténik
(beszállással járó munkavégzés),akkor a légtérellenőrzésrecsak olyan műszer
alkalmazható, amely számszerűen kijelzi a munkátifelügyeletet ellátó személy
részérea mérhető gázkoncentráció értékétés riasztási funkcióval rendelkezik.

Az

Folyamatos légtérellenőrzéstkell alkalmazni minden olyan gázveszélyes munka
esetében, (fÜggetlenül attól, hogy a munkavégzésszabadban, vagy zárt téren belÜl
tÖrténik) amikor a gáztechnoló9iai rendszer megbontásra kerÜl, uzemzavar
elhárítással kapcsolatos tevékenységvégzésekor, beszállással végezhető munka
esetében.

Légtérellenorzéstkell alkalmazni abban az esetben is, ha a nyomásszabályozo
állomásban, illetve annak kÖrnyezetében, ellenórzés' munkavégzéstÖrténik'

A

robbanásveszélyes környezetben torténo munkavégzéssorán mindig

gázkoncentráciő mérő műszert kell alkalmazni

7. A menekülési útvonaIak biztosítása
A gázveszélyes munkavégzéssorán a

munkaterÜletet úgy kell kialakítani, hogy a
rendellenességek, az 20oÁ ARH fÖlÖtti gázkoncentráció észlelésekor a személyzet
menekÜlése a - lehető legrÖvidebb idon belul - biztosított legyen.

Ennek érdekébena rnunkálatok megkezdése elott a munkairányító kÖteles ellenőrizni
munkagÖdrÖk szabályos kialakítását és a menekÜlési útvonalak meglététés azok
szabályosságát.

8.

A nyomásszab ályoző szabadtéri környezetének besorolása

Kibocsátó források:
Normál Üzemben a nyílt térben lévó szerelvények és kÖtéseik gáztÖmÖrek,
ezért a kÖrülÖttük lévő térben robbanóképes gázkÖzeg várhatóan nem
fordulhat elő.
A kÖrülÖttÜk levő térségnem robbanásveszélyes térség'
Üzemzavari állapotnak (nem normál Üzemi kÓrÜlménynek) kell tekinteni a
lefúvató műkÖdését.
Szabadtéri kibocsátó forrásnak kell tekinteni a nyomásszabályozó állomás
lefúvató vezetékéneka szabad térbe kivezetett végét.

-

-

Az elárasztási zóna kiteriedése:

A

zóna kiterjedésétés méretéta kibocsátási mértékekszerint határoztam meg A
zóna méretek értelmezéseaz alábbi ábrán látható.
Amennyiben a lefúvató kibocsátási értékeinem egyeznek a táblázat gázkibocsátási
értékeivel,úgy a hozzá legkozelebb eső eggyel nagyobb gázkibocsátási értéketés
az ehhez tartozó zonaméreteket kell alkalmazni.
13115
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A lefúvatón kibocsátott gáz tÖmegáram és a lefúvató cso méretének fÜggvényében a
robbanásveszélyes zóna méretei

:

t_
I

R;

!:
!i
liI'
.l

lr

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

A nvomásszabálvozo

ál

lomások robbanásveszélves zónáinak meqhatározása:

A nyomás szabály ozó ál lomás azonosítása:
a')Nyomásviszony: Ibar] / [bar]
Típus jele:
Névleges térfogatáram: INm3/h]
b') Szellőzés:
A szellőzés típusa: természetes szellőzés.

Nyomásszabályoző állomások szellőzője úgy van tervezve, hogy azon 10 Co-os
hőmérsékletkÜlönbség esetén S-szÖrÖs légcsere valósul meg óránként.
llyen szellőzésnél a szekrény belsejében nem alakul ki az ARH 20 o/o-nál magasabb
koncentrá ciőju gázkÖzeg normál Üzemben.
A szellőzés fokozata ezért "kÖzepes'', mert szabályozza akoncentrációt' olyan stabil
állapotot biztosítva, amelyben a koncentráció és zonahatáron kívul 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: ..' '.. lm2]
Alsó szellőzők egyÜttes felÜlete: .. . .. [m2]
Felső szellőzőkegyÜttes felÜlete: ..'' [m2]
Összes szellóző felÜlet / helyiség alapterÜlet x 100= .
l%]
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c.) Lefúvató típusa, mérete:
[mm]
Nyitási nyomása:
[mbar]
Legnagyobb gázkibocsátása: kgis]
Lefúvató csó mérete: ...... [mm]
Lefúvató cső kibocsátási magassága a térszinttol: ..'...

[m]

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

Azőna méretei:

ft= [m]
fl = [m]
11 = [m]
h- [m]

Éohető anvaook listáia és tulaidonsáoai:
Eohető anvao
Megnevezé osszetéte Lobbanáspo
s
FÖldgáz
(metán)

I

CH4

nt

.0

['C]

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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f$ezeL B_12. Környezetvédelmi előírások

A

Módosítás''

2

Kiadva: 2013J220.

1' Veszélyes hulladékok
2' Levegotisztaság-védelem

3. Egyéb kÖrnyezetvédelmi előírások
4' Za1védelem
1.

Veszélyes hulladékok

Útburkolat felbontásnál

.

:

bontott aszfalt.

Csőelőkészítésimunkálatoknál

.
.

:

csotisztítási munkákra használt folyadékok maradékai és gÖngyÖlegei;
valárnint a folyadékok felitatására használt rongy vagy papír.

Festési munkáknál:

.
.
.

felÜlettisztításra használt folyadékok maradékai és gÖngyÖlegei;
festékek maradékai és göngyÖlegei, valamint a festékes rongy;
hígító maradéka es gÖngyÖlegei.

Szigetelési munkálatoknál:

.

butilalapozó maradéka és gÖngyÖlegei.

Csővezeték tisztításnál

.

:

csőtisztításihulladék.

Vezetékjavításnál, csőfelújításnál

.
.
.

:

oldószerek maradékai, göngyÖlegei;
használt tÖmítés(gumi és műanyag);
fémvezetékekszigetelő anyagai.

A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos
tevékenységeta 9812001 ''(Vl.15.) Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésénekfeltételeirol'' című Korm. rendelet és a 1612001. (Vll:18.) KÖM rendelet ''A
hulladékok jegyzékéről'' határozza meg.
A veszélyes hulladékok gyűjtését,tárolását' besorolását, nyilvántartását az aktuális vállalati
kÖrnyezetvédel m i e őírások részletesen tartalm a zzák.
l
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2. Levegőtisztaság védelem

vonatkozó engedélyezési eljárás során (környezetvédelmi
Gázvezeték létesítésére
hatásvizsgálati eljárás ésivagy létesítésiengedélyezésieljárás) tisztázni szÜkséges a
tevéke nysé g (fá kl yá zás, lef uv atás ) kÖrny ezeti hatása t.
i

A2112001. (ll.14.) Kormányrendelet és a 9/199o' (Vl.30.) KVM. rendelet értelmében a
gázlefúvatás és fáklyázás felÜleti forrásból származő légszennyező hatású művelet.

A tevékenységmegkezdése elott

.

.

írásbeli bejelentést kell tenni lakott területen, Vagy ahhoz közel végzett lefúvatás
esetén az első fokú területileg illetékes kÖrnyezetvédelmi FelÜgyelőség
Levegővédelmi osztálya (Észak-Magyarországi KÖF) és a teruletileg illetékes ANTSZ
(gázelosztőhálőzatok létesítése,Üzemeltetése esetén a Városi lntézetek, gázszállÍto
rendszerek létesítéseés Üzemeltetése esetén a Megyei lntézetek) felé.
A bejelentéseknek tartalmaznia kell a tevékenységhelyét, időtartamát, nyomását.
Szintén írásbeli bejelentést kell tenni a már említett intézmények felé fáklyázás
esetén, fÜggetlenul attól, hogy lakott vagy lakatlan terÜleten történik a tevékenység,
továbbá csatolni kell a Tűzoltóság állásfoglalását is. A bejelentésnek tartalmaznia kell
afáklyázás helyét, idejét, felelős műszaki vezeto nevét, afáklya magasságát. A
bejelentések egy példánya lefűzendő'

Automatikus lefúvatása esetén éves összesítésben kell bejelentést tenni, - szóban vagy
írásara - a terÜletileg illetékes KF határozat alapján.
3. Egyéb környezetvédelmi előírások

A munkavégzésre kÖtÖtt szerződésben meghatározolt felosztás szerint terhelik a szerzódő
feleket a kÖrnyezetvédelemmel kapcsolatos előírások betartása, így a 412001 (ll.23) KÖM.
rendelet a hulladékok kezelésének részletes szabályairól, és a 1612001 (Vll:18') KÖM
rendelet a hulladékok jegyzékérol.

A2012001. (ll'14.) Korm. rendeletben szereplő tevékenységekre kÖrnyezetvédelmi
hatásvizsgálatot kell készíteni.
4. Za1védelem

Az építésimunkahelyeken gondoskodni kell arról, hogy az építésitevékenységsorán a
munkahely kÖrnyezetében a 8l2o02. (lll.22.) KöM-EÜM. rendeletben előírt zajszintet ne
lépjéktúl. Amennyiben várható a za1szint túllépése,ugy az építésimunkák megkezdése előtt
a kÖrnyezetvédelmi hatóságtól - rendszeresített űrlapon- zajkibocsátási határérték
megállapítását kell kérni.
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