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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
A mellékletek nem képezik a nyilvános változat részét

TÉRKÉPEK, HELYSZÍNRAJZOK jegyzéke
A térképek, helyszínrajzok nem képzik a nyilvános változat részét

JELMAGYARÁZAT
Az elemzés során született lényegesnek ítélt megjegyzés, észrevétel

Az elemzés során született javaslat, általában valamilyen pótlandó hiányosság er
vagy eszköz oldalon

Az elemzés során feltárt hiányosság, amely megoldása véleményünk szerint feltétele
az engedélyezhet ségnek

Szövegközi kiemelés jelent sebb részeredmények összefoglalására

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
9/184 oldal
2021 október

0. El zmények
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának (2131 Göd, Schenek István utca 1.)
veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító katasztrófavédelmi
engedélyének alapjául szolgáló biztonsági dokumentációja 2020. augusztusban készült.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Hatóság) 36300/34931/2021.ált. számú határozatban a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.-t biztonsági
jelentésének soron kívüli felülvizsgálatára kötelezte.
A tárgyi felülvizsgálat keretében a biztonsági jelentést és a bels védelmi tervet
módosítjuk az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet szerint is, melynek jogszabályban
megadott határideje 2021. december 31.
A biztonsági dokumentáció el
változatának elkészítése óta több korábban építés alatt
álló - veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítménynek nem min sül - épület megépült,
használatbevételük részben meg is történt. Ezen épületek/létesítmények felsorolás
szer en:
II. Sprinkler gépház és tartályok (212)
Modul-Pack épület (201)
Kantin épület (202)
ILT épület
Használt NMP tároló épület (203)
II. Cellasemlegesít épület (204)
II. teszt épület (206)
Az alábbi veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények is megépültek
Generátor épület (40)
Veszélyes hulladék üzemi gy jt hely - b vítés - (05b)
Toxic material warehouse (205)
Kazánházi b vítés (35)
A tárgyi felülvizsgálat készítésekor a gyár területén építésre
katasztrófavédelmi engedély birtokában épülnek az alábbi létesítmények

feljogosító

épület 64 M b vítés
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Alapanyag raktár (220)
épület (301)
Utility épület (303)
Új elektrolit tároló
Ezen felsorolásban szerepl építmények használatbavétele veszélyes anyagokkal
kapcsolatos tevékenység végzésének céljára csak a biztonsági jelentés újabb
módosításával - kiterjesztésével - lehetséges.
Jelen biztonsági jelentés 2021. szeptemberi állapotnak megfelel en mutatja be a gyár
állapotát.
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1. Súlyos balesetek megel zése
1.1.

Szervezet és személyzet

A társaság alapadatai:
Név:

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.

Székhely:

2131 Göd, Schenek István utca 1.

Adószám:

12627884-2-44

Cégjegyzék szám:

13-10-040717

Képvisel :

Hongbum Shin

Központi telefon:

06 27 887 120

1.1.1.

Veszélyes ipari történet bemutatása

A SAMSUNG vállalat a 2000-es években több lépcs ben magvalósuló képcs gyártó
üzemet építtetett Göd Újtelep ipari besorolású területén. A közel 29 ha-os terület
ingatlanon kb. 92.000 m2 összterület létesítmény valósult meg 2007-ig. Id közben a
gyártott f termék is megváltozott, a képcs gyártó üzem összeszerel üzemmé alakult.
2014-ben ez a funkció is átalakult, a technológia elszállításra került.
2016-ban döntés született arról, hogy a SAMSUNG tulajdonában lév Gödi ipari
területen egy új lítium-ion akkumulátorok gyártására szolgáló gyár fog felépülni. A
gyárban az európai és a világpiacon jelenleg hiányt képez elektromos autók
akkumulátorait fogják gyártani. Az építkezés során a korábbi tevékenységhez használt
épületek és közm vek egy részét megtartották, részben új épületek és új
infrastrukturális elemek is kiépültek.
A tárgyi biztonsági jelentés el zmény dokumentumai:
A gyár els 219/2011 (X.20.) Korm. szerinti biztonsági dokumentációja, a 2017
novemberében készült biztonsági elemzés volt. A gyártás során felhasznált alapanyagok
egy része veszélyes. A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik a katód aktív
anyag (NCM) besorolása SEVESO H2, továbbá az akkumulátorgyártáshoz használt
elektrolit is SEVESO P5.c. A gyár iparbiztonsági szempontú jogi besorolását a katód aktív
anyag mennyisége határozza meg, amelynek jelenlév legnagyobb mennyisége alapján a
gyár mint alsó küszöbérték veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem kért és kapott
katasztrófavédelmi engedélyt.
A gyár biztonsági dokumentációjának következ módosítására az elektrolit tároló
vítése okán került sor. A gyárban a kezdetben kizárólagosan küldeménydarabos
formában érkez elektrolit fogadását tartányossal kívánták felváltani. A tartányos
fogadáshoz szükséges építmények megépítéséhez az építési engedélyezési eljárás
keretében katasztrófavédelmi engedély, a létesítmény használatbavételéhez a gyár
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veszélyes anyagokkal végzett tevékenységre feljogosító engedélyezésének ismételt - az
új elektrolit tároló által jelentett veszélyeztetéssel egységes szerkezetbe foglalt
változatát kellett elkészíteni.
A következ jelent s változás volt, hogy 2019 IV. negyedévére elkészült a f épületnek az
a b vítése, amely lehet vé tette a gyártási kapacitás jelent s növelését. A
kapacitásb vítés szükségessé tette a gyártási alapanyagok mennyiségének a növelését
is.

A tárgyi felülvizsgálat során dokumentált állapot szerint több kiszolgáló épület
elkészülése mellett megtörtént a modul-pack épület használatbavétele (201), valamint a
modul és pack készítési tevékenység áttelepítése ebbe az épületbe. A f épületben
felszabaduló területen a cella összeszerelési tevékenység b vült. Ezt b vülést
terjesztette ki a f épület "É"-i b vítése is. A felfutó termeléssel összefügg en
megtörtént a kazánház b vítése, a utility épületben meglév tartalék áram fejlesztési
kapacitás növelése érdekében új kis épületben (40) újabb áramfejleszt t helyzetek
üzembe. A dolgozói állomány növekedésével összefügg en külön kantin épület létesült,
és hulladékgazdálkodási területek is növekedtek.

A jelen felülvizsgálat készítésekor közel kész állapotban van a f épület 64 M-es b vítése,
és folyik a 220 jel alapanyag raktár és a 301 számú II. f épület szerkezet építése. Ezen
épületekben/épületrészekben veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység nem
végezhet mindaddig, amíg az üzemeltet tevékenység végzésre jogosító engedélyt nem
kér és kap a Hatóságtól.

1.2.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. jelen biztonsági jelentés keretében elvégzett
kockázatelemzés során meghatározta azokat a tényez ket, amelyek a 2131 Göd,
Schenek István utca 1. alatti üzem biztonságára hatással lehetnek. A kockázatok
értékelése során valamennyi kockázati tényez nél a tényez összes, gyakorlatban
lehetséges hatása, vagy következménye meghatározásra került.
A gyár egészére kiterjed elemzés eredménye alapján kerültek meghatározásra azon –
súlyos baleseti szempontból meghatározó – tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó
létesítmények, amelyekre a további részletes elemzések vonatkoznak.
A súlyos balesetek lehet ségeinek felmérésére alkalmazott módszer jelen biztonsági
jelentés 7. fejezetében kerül b vebben bemutatásra.
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1.3.

Üzemvezetés

A súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. vezetése és minden, a telephelyen dolgozó alkalmazottja,
alvállalkozója tisztában van a társaság által folytatott tevékenység és a tárolt anyagok
veszélyességével, környezeti-, egészségi- és biztonsági kockázataival. A gyár területén
dolgozó munkavállalók belépéskor, majd aztán éves rendszerességgel bels védelmi terv
oktatásban részesülnek.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. vezet sége kiemelt feladatának tekinti a biztonsági
feltételek figyelemmel követését, a szükséges intézkedések meghozatalát, a célkit zések
eléréséhez indokolt er források biztosítását.
A társaság a meglév veszélyforrásokat folyamatosan feltárja, azok kockázatát elemzi,
értékeli, és figyelembe veszi a megel
és módosító tevékenységek meghatározásánál,
tervezésénél és végrehajtásánál. A fejlesztések és módosítások során a veszélyforrások
csökkentésére, a biztonság növelésére törekszik.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos
irányítási és szervezési feladataihoz szükséges pénzügyi források biztosításáért és a
végs döntéshozatalért az igazgatóság felel. Az igazgatóság a vállalati EHS szervezet
döntés el készítési munkája alapján hoz döntéseket.
Az EHS vezet munkáját vállalat saját dolgozói állományába tartozó EHS csoport és
küls s t z-, munka-, környezet- és iparbiztonsági szakért , továbbá veszélyes áru
szállítási biztonsági tanácsadó segíti. A súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos
vállalati aktivitás az alábbi lényeges elemekb l tev dik össze.
Id szakos munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági szemlék technológiai
eljárás és a tárolási szabályok biztonsági el írásainak betartásának
ellen rzésére.
Új belép knek munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági oktatások megtartása
Ismétl
munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági oktatások megtartása.
Hatóság el tti felülvizsgálatok a megfelelés és a szükséges jó gyakorlat
megtartottságának bizonyítása céljából.
Korábbitól eltér (a gyár területén új) veszélyes anyagok tárolási igényére
vonatkozó megel
t z, munka, környezet és iparbiztonsági kockázat
értékelése.
Korábbitól eltér min ség és vagy mennyiség anyag tárolása esetén, a tárolt
anyagok jelentette veszélyeztet képesség függvényében a soron kívüli
felülvizsgálat szükségességének értékelése, és szükség esetén soron kívüli
felülvizsgálat elvégeztetése.
Új gyártás (vagy meglév
gyártási eljárás módosítása) esetén az
eljárásbiztonságra vonatkozó t z, munka, környezet és iparbiztonsági
kockázatok értékelés, a biztonságos termeléshez szükséges el írások gyártási
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folyamat leírásban történ megadása.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. biztonságos m ködését, valamint mindennek a
dokumentált megvalósulását a fenti pontok szerinti sz kön megvizsgált, azzal
harmonizált eljárási és m veleti utasítások szabályozzák.

1.4.

Változások kezelése

Új veszélyes anyag (és keverék) tárolása, felhasználása addig nem végezhet , ameddig
a változást az EHS szervezet veszélyes anyagok nyilvántartásáért felel s tagja jóvá nem
hagyta. Amennyiben a változás olyan mérv , a változáshoz/fejlesztéshez a szükséges
hatósági engedélyeket is be kell szerezni.
A változtatás igényének jelzése az EHS szervezet felé a változással érintett részleg (vagy
részlegek) vezet jének kötelessége.
A változtatás mértékének el zetes értékelését követ en a további esetleges hatósági
engedélynek szükségességének megítélése az EHS vezet . Az EHS vezet a vállalati EHS
szervezet és a küls s EHS szakért kb l álló csoport szükségszer en megválasztott
tagjainak javaslata alapján hoz döntést.
A gyárban végzett tevékenységet szabályozó m szaki biztonsági, katasztrófavédelmi,
környezetvédelmi, munkavédelmi és t zvédelmi jogszabályok, ágazati m szaki
biztonsági szabványok követése az EHS vezet felel sége.

1.5.

Védelmi tervezés

A lehetséges balesetek következményeinek mérséklésére a SAMSUNG SDI Magyarország
Zrt. a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelel bels védelmi
tervet készített, amely jelen biztonsági jelentés mellékletét képezi.
A védekezésért felel s személyek oktatását a veszélyes ipari védelmi ügyintéz szervezi.
A védekezésért felel s személyek a dolgozói oktatáson túl b vített védelmi terv
oktatásban részesülnek. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendeltbe foglalt el írásoknak megfelel en éves rendszerességgel bels védelmi terv
gyakorlatot tart, amit minden esetben 30 nappal el re bejelent a Hatóság hivatalos
elérhet ségein.
Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet
intézkedéseit érint rendelkezéseit a társaság vezetése azonnal foganatosítja.
A bels védelmi terv felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a biztonsági jelentés
soros/soron kívüli felülvizsgálata esetén valósul meg. A veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a bels
védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja.
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A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, üzemzavarok okai minden esetben részletes
kivizsgálásra kerülnek. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. egy esetleges ilyen
eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel
intézkedéseket hoz az ismételt
el fordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethet más balesetek elkerülése
érdekében, illetve amennyiben azok bekövetkeznek, a következmények
minimalizálására. Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és
aktualizálásra kerülnek a vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási és megel zési
tervek és szabályok. SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. soron kívül felülvizsgálja a
biztonsági jelentését, amennyiben:
az üzemben olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növel
vagy a védelmi rendszert érint hatása van,
a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a
szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére;
a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb
módszerek erre okot adnak.
súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén.
A Hatóság felülvizsgálatra való kötelezése esetén

1.6.

Bels audit és vezet ségi átvizsgálás

A biztonsági szempontok megfelel teljesülése érdekében a feltárt vagy más módon
felszínre került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az el írásoknak megfelel
állapotok visszaállítására és a problémák ismételt el fordulásának megakadályozására
helyesbít intézkedéseket foganatosítanak. A feltárt nem megfelel ségeket, valamint az
újbóli el fordulás lehet ségét megszünteti. Ennek érdekében meghatározza a nem
megfelel ségek kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás
csökkentésére tett javító intézkedéseket, továbbá helyesbít és megel
tevékenység
kezdeményezésére és végrehajtására vonatkozó felel sségi- és hatásköröket.
A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben
részletes kivizsgálásra kerülnek, az eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel
intézkedések kerülnek megvalósításra az ismételt el fordulás, illetve a hasonló okokra
visszavezethet más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden
esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó bels szabályozók.
Baleset, kvázi baleset be nem következése esetén a bels audit, vezet ségi átvizsgálás
gyakorisága éves.
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása
2.1.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetére vonatkozó
elemzés elveinek és terjedelmének bemutatása

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának biztonsági jelentésében elvégzend
elemzési eljárás elvei és szerkezete kapcsán a 2011. évi CXXVIII. törvény, a 2012/18/EU
irányelv és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által megfogalmazott követelményeket
tartja szem el tt.
Ennek érdekében a t le elvárható körültekintéssel és gondossággal értékeli a
környezetében más veszélyes létesítményt üzemeltet k esetleges súlyos baleseti
eseménysorai által veszélyeztetett területeket (lásd: 2.3 fejezet).
Ezzel párhuzamosan a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. összes érintett létesítményére
kiterjed adatgy jtést, az adatok célzott szempontok szerinti rendszerezését,
értékelését valósítja meg. Ezt követ en elfogadott eljárás keretében kiválasztja a súlyos
baleseti veszélyeztetés lehet ségének szempontjából veszélyes üzemrészeit. A
kiválasztott üzemrészek esetében olyan részletességgel elemezi, majd dokumentálja az
alkalmazott technológiát, hogy az alkalmas legyen valamennyi üzemhatáron túl terjed
hatás bekövetkezéséhez szükséges és elégséges összes feltétel feltárására. Ezen
feltételek ismeretében bemutatja azon eseménysorokat, ún. szcenáriókat, amelyek
ingatlanhatáron túl terjed nem kívánt hatással járnak. Nemzetközileg elfogadott
elemzési módszerrel meghatározza az egyes szcenáriók bekövetkezési gyakoriságát.
Következményelemzés keretében elvégezi a kiválasztott veszélyes anyagokkal foglalkozó
létesítményekben kijelölt szcenáriók bekövetkezésének következményeit. Ezt követ en
a következmények ismeretében meghatározza a veszélyes üzemben folytatott
tevékenység egyéni, majd társadalmi kockázatát. A kockázat ismeretében értékeli a
veszélyeztetést. A következmények ismeretében megalapozott védelmi tervezést valósít
meg.

2.2.

Az üzem környezetének településrendezési elemei

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyára a város lakott területeir l DK-i illetve K-i
irányban helyezkedik el, Újtelep városrész közvetlen szomszédságában. A gyár jelenleg
az M2-es gyorsforgalmi útról Újtelepen keresztül, a Fóti úton haladva közelíthet meg.
Döntés született arról, hogy a gyárnak helyt adó telek D-i részével határosan kialakításra
kerül egy új csomópont, ahonnan lakó terület érintése nélkül lesz megközelíthet a gyár.
Ezen felül a telek D-i és a Ny-i határa mentén is összeköt út fog létesülni, továbbá a Fóti
út technikai értelemben vett meghosszabbításával is összekötik a már meglév
úthálózatot és a kapukat.
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A gyár É-i része lakott terület határán fekszik, közvetlen szomszédságában más ipari
létesítmény nem található.
A gyárnak helyt adó Göd külterület 056 telek területén folyamatban lév gyárb vítések
a 141/2018. (VII. 27.) Korm. alapján kiemelt beruházásnak min sülnek.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának területe a 294/2020. (VI. 18.) Korm.
rendelettel kijelölt különleges gazdasági övezet területén fekszik.

A 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelettel kijelölt különleges gazdasági övezeti terület

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
18/184 oldal
2021 október

A gyárnak helyt adó terület, valamint a különleges gazdasági övezetbe sorolt egyéb
telkek beépítésére vonatkozó szabályokat els sorban a 294/2020 (VI. 18) Korm. rendelet
határozza meg. Göd városának hatályos településrendezési eszközei erre a területre
csak akkor alkalmazhatóak, ha azok nem ellentétesek a 294/2020 (VI. 18) Korm. rendelet
rendelkezésével.

Az M2 autóút K-i oldalán a kijelölt gazdasági övezeten kívüli területen általános
mez gzadasági, védelmi rendeltetés erd terület, és különleges beépítésre nem szánt bánya területek találhatóak. Ugyan ebben a zóbában az M2 autóút K-i oldalával
közvetlenül határos területen naper
létesült. Az M2 autóút K-i oldalán a kijelölt
gazdsági területen belüli telkek az 1523/2021 (VII. 30) Korm. határozat alapján éppen
átsorolás alatt állnak. A kormány határozatának értelmében ezen a területen beruházási
célterület kialakítása van folyamatban.

Lakó terültek a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének környezetében

A külön színnel nem jelölt területek mez gazdasági, gazdasági, kereskedelmi besorolású,
illetve egyéb besorolás alatt álló területek.
A biztonsági jelentés jelen fejezetének elkészítésénél az alábbi joganyagot vettük
figyelembe:
141/2018. (VII. 27.) Korm. egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremt
beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
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szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról, valamint egyes
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról
294/2020 (VI. 18) Korm. rendelet a Göd város közigazgatási területén különleges
gazdasági övezet kijelölésér l
Helyi Építési Szabályzat (Göd Város Önkormányzata Képvisel -testületének
24/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelete
Település szerkezeti terv (Göd Város Önkormányzata Képvisel -testületének
347/2020 (X. 12) önkormányzati határozata
1523/2021 (VII. 30) Korm. határozat (Göd város közigazgatási területén kijelölt
ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekr l)

2.2.1.

A lakosság által leginkább látogatott létesítmények

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának közelében az alábbi térkép, illetve
táblázat szerinti intézmények, tömegtartózkodási helyek találhatóak.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt gyárának környezetében lév tömegtartózkodási helyek,
intézmények
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1.

No.

Név

1

Buda K Hotel (Korneu Panzió)

2

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogyatékos Emberek Otthona

3

Komlókert utcai Szivárvány Bölcs de

1040

4

Gödi Termálfürd

1380

5

Gödi SE Sporttelep

1380

.sz. táblázat

Távolság (m)
330
Gondviselés

Háza

430

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának közelében 1380 m távolságra található
Gödi meleg viz strand. Az üzem É-i határától mérve 430 m-re a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékos Emberek Otthona valamint, 1040 m-re a
Komlókert utcai Szivárvány Bölcs de.

2.2.2.

Különleges természeti értékek

A gyár területén és annak közvetlen szomszédságában országos és helyi jelent ség
természetvédelmi oltalom alatt álló területet nincs, így a gyár területe nem érint Natura
2000 területet, valamint nem érint a Nemzeti Ökológiai Hálózati elemet.

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. 2132 Göd, Ipartelep 056 hrsz. Telephely
infrastruktúrával történ ellátása El zetes Vizsgálat cím tanulmány az alábbi
megállapítást teszi
"A tervezett beruházás nem érint egyedi tájértéket és ex lege védett természeti területet
vagy értéket (forrás, láp, barlang, víznyel , szikes tó, kunhalom, földvár) illetve
környezetüket, mert ilyen a beruházási területen és környezetében nem található. A
vizsgált területen a beruházástól ÉNy felé, legközelebb mintegy 600 méterre lév
Nemeskéri Kiss Miklós úti id s nyugati ostorfa {Celtis occidentalis) fasort azonosítottuk."
(Forrás: SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. 2132 Göd, Ipartelep 056 hrsz. Telephely
infrastruktúrával történ ellátása El zetes Vizsgálat ENVIROPROG GROUP Kft.)

A legközelebbi védett terület a vizsgált területt l ÉK-re 800 m távolságra lév Gödöll idombság peremhegyei Natura 2000 különleges természetmeg rzési terület
(HUDI20040). A védett terület ökológiai állapotára a gyár a nagy távolság miatt hatást
nem gyakorol.
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Természetvédelmi területek Göd környékén

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának területén környezetre veszélyes
(H400, H410, vagy H411) anyagok csak kis mennyiségben vannak jelen. Környezetre
veszélyes anyag a generátorok üzemanyagtartályaiban lév gázolaj, valamint a kiszolgáló
épületben folyó vízkezeléshez használt biocid vegyszer.
Környezetre veszélyes anyagok jelenléte esetén kötelez en vizsgáljuk a 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet 7. melléklete 1.7. pontjában foglalt feltételek teljesülését. A
vizsgálatra a BJ 7.7. fejezetében kerül sor.

2.2.3.

Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárán belül egy esetlegesen bekövetkez
súlyos ipari baleset következtében – annak súlyától és helyét l függ en – károsodhat a
telephelyen belüli infrastruktúra.
A telephelyen olyan közm vezeték, amely a telephelyen áthaladva lakossági
felhasználót is kiszolgálhat, nincsen. A telephely közm vekr l történ leválasztása nem
jár lakossági felhasználó közszolgáltatásból való kiesésével (kizárásával).
Valamely telephelyi közm vezeték (els sorban: víz, földgáz, elektromos áram)
megsérülése nem jár olyan következménnyel, hogy az üzem közvetlen környezetében a
közszolgáltatás nem vagy korlátozottan áll rendelkezésre.
Vízellátás
Az üzem ivóvíz ellátás tekintetében a városi hálózatra csatlakozik. A termelési
folyamtokhoz szükséges DI vizet (ion mentesített vizet) egy nagykapacitású vízkezel
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rendszer segítségével állítják el , amely Utility (35.) épületen belül. A DI vizet gyártási
folyamtokhoz használják. Ezen felül a kazánüzem a technológiai g z el állításhoz is nagy
mennyiségben állít el lágyított vizet.
A gyár területén lehet ség van saját kutas víznyerésre is, azonban ezt jelenleg nem
használják.
Az oltóvíz szükséglet biztosítására szolgáló földalatti és föld feletti tüzivíz medencék
töltését ipari vízzel valósítják meg, amelyet a Dunamenti Regionális Vízm l vásárolnak.
Villamos hálózat
A gyár területére még a 2000-es évek elején épült gyár villamos ellátását biztosító
132/22 kV-os transzformátor állomás. A csatlakozás a Göd-Dunakeszi-Fót távvezetéken
történik. A nagy transzformátor NAF oldalon közvetlenül, KÖF oldalon egy ellenálláson
keresztül van földelve. Az épület mellett kültéren, de még az alállomás területén van
fázisjavító kondenzátortelep, melyek kézi kapcsolásúak. Az alállomás az üzem ÉNy-i
oldalán, a szennyvízkezel és a teszt épület mellett található. A gyár NAF alállomását
2021-ben b vítették a meglév transzformátor tartalék üzembe került és mellette
telepítettek egy új transzformátort, ami átmenetileg fedezni tudja a gyár villamos
energia igényét.
A II. teszt épület mögött folyamatban van egy új NAF alállomás tervezése. A jelenleg
még építés alatt álló II. f épület (301) villamos energia ellátása innen lesz biztosítható.
A f épület 72 M megnevezés épület blokkjának els emeletén több transzformátor van
beépítve. A transzformátorok az elhelyezésükb l adódóan a saját megszakítójukhoz
közel vannak.
A f épület É- részének félemeleti szintjén az ott megvalósított gyártás elektromos
kiszolgálására további transzformátort telepítettek. Az új transzformátorok telepítésével
együtt az érintett részen új gázzal oltó rendszer is létesült.
A f épület 92 M megnevezés blokkjának villamos áram ellátására az új épületblokk 2.
emeletén létesült KÖF/KIF alállomás. A transzformátorok több helyiségben vannak
elhelyezve az egyes helyiségek egymástól is t zgátló módon vannak elválasztva.
A Modul-Pack épület É- sarkában kialakított helyiségekben több 22/04 kV-os
transzformátor van üzemben.
A Utility épületben (közm épület) a meglév több 22/0,4 kV-os transzformátoron felül
a f épület új stack területeinek ellátása érdekében az épület b vítményének 2 emeleti
szintjén új transzformátor és kapcsoló helyiségek kialakítására is sor került.
A Utility épülett l D-re üzembe helyeztek egy új vészeseti generátort. Az új generátor
egy független kisépületbe (40-es épület) települt. Az ide telepített áramfejleszt höz egy
különálló kárment zött helyiségen belül elhelyeztek egy üzemanyag tartályt.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak
Az üzem ÉNy-i részén elhelyezked alállomás

Gázellátás
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. lítium-ion akkumulátorok gyártására építette át és
fejleszti azóta is folyamatosan a korábbi képcsövek gyártására létesített gyárát. A Utility
épületben több földgázüzem g zkazán m ködik.
A gyár gázfogadója a gyárnak helyt adó telek DK-i határban létesült. Az objektum
elkerített területen a gépkocsi parkoló szélén található. A vezeték a fogadóból föld alatt
jut el a f épületig, ahol a homlokzaton, majd a tet n keresztül jut át a hátsó cs hídig, a
cs hídról meg a Utility épületbe.
Kismérték gáz felhasználás történik a kantin épületben (202), ahol a konyhai
berendezések vezetékes földgáz hálózatra csatlakoznak. A gáz épületbe való bevezetése
el tt, az nyomásszabályozón halad át. A csökkentett nyomás 30 mbar.
A gyár építés alatt álló épületeinek kiszolgálására szükség lesz az gyár körüli földgáz
hálózat b vítésére is. A hálózat fejlesztésére meglév terveket ismertettük a SAMSUNG
SDI Magyarország Zrt. 2132 Göd, Ipartelep Hrsz.: 056 hrsz. alatti üzemére vonatkozó
Építési engedélyezéshez kapcsolódó biztonsági jelentés cím 2021. áprilisi kiadású
tervdokumentációban. Az ott leírt hálózat kivitelezése még nem történt meg.

Nitrogén hálózat
A gyár meglév két cseppfolyós nitrogén tartálya a f épület 92 M-es blokkjának Ny-i
oldalánál a bels közlekedési út túlsó oldalánál található. Mind két tartálynál 1-1 darab
elpárologtató biztosítja a gyár nitrogén szükségletét. A nitrogént az elektrolit
technológián belüli kényszer áramoltatására, és inertizálásra használják a gyár területén.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A gyár cseppfolyós N2 tartályai

Szén-dioxid hálózat
A gyár cseppfolyós szén-dioxid tartálya az üzem É-i részén a Utility épületb l leválasztott
"impact can" üzem el tt található. A présüzem használ a gyártás során szén-dioxidot a
gyár más részein nincs szén-dioxid felhasználás ezért kiépített hálózat sincsen.
A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A gyár CO2 tartálya
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rített leveg hálózat
A gyár s rített leveg ellátó hálózatának központja a Utility épület. Az üzemi présleveg
és m szer leveg hálózatot több csavar, illetve turbókompresszor táplálja. A
kompresszorok a Utility épületen belül két teremben vannak elhelyezve. Minden
kompresszorhoz tartozik egy légszárító egység is, hogy az üzemi hálózata kell en
alacsony harmatpontú s rített leveg kerülhessen. S rített leveg t a gyártósor
pneumatikus részegységei hasznosítják.

2.2.4.

Út infrastruktúra

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. környezetében meglév út infrastruktúrát az alábbi
térképen szemléltetjük. A kira.gov.hu online útinformációs adatbázis szerint az M2
gyorsforgalmi út forgalma 33 675 járm /nap amib l 2455 járm nehézgépjárm
(adatbázis lekérdezés id pontja 2021. szeptember 14.).

Meglév közút infrastruktúra a gyár környezetében. forrás: kira.gov.hu

A gyárat és az annak helyt adó ipari parkot kiszolgáló közúthálózat fejlesztése a
biztonsági jelentés készítésekor folyamatban van. A gyár közvetlenül megközelíthet
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lesz az M2 gyorsforgalmi út 26+600 km szelvényének környezetében kialakításra kerül
új csomópontból. A gyár körül 2000 m hosszban 2x2 sávos út létesítését tervezik és 1500
m 2×1 sávos út kialakításáról döntöttek. Létesül további 2100 m hosszúságban kerékpár
út és 500 m hosszban zajárnyékoló fal. A tervezett NY-i kapu felett megfordulási
lehet ség kiépítése tervezett, a környez lakott területek forgalom csillapítása
érdekében ezen az oldalon az út nem fog közúthoz vissza kapcsolódni. Az ipari park K-i
oldala mellett technikailag a Fóti út meghosszabbításaként össze fogják kötni a
kialakításra kerül új közutakkal. A gyár körüli úthálózat fejlesztés a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt.-t l függetlenül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyelete alatt
történik, jelenleg tervezési fázisban van.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A gyár körül tervezett úthálózat vázlata.
(A tervezés a biztonsági jelentés készítésékor még folyamatban van,
a kékkel jelölt területeken építési engedély birtokában építési tevékenység folyik)

A gyártól 1500 m-re található az alsógödi vasútállomás, amelyen az ország 70. sz.
vasútvonala halad keresztül, összekötve Vácot Budapesttel, a vasútvonal messze kívül
esik a gyár katasztrófavédelmi hatásterületén.

Vasúthálózat Göd környékén forrás: kira.gov.hu
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2.2.5.

Szomszédos gazdálkodó szervezetek

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gyárának közvetlen környezetében biztonsági
jelentés készítésekor az alábbi táblázatban ismertetésre kerül gazdasági társaságok
tevékenykednek:

2.

sz. táblázat

Sorszá
m

Név

Cím

1

PENTA Általános
Épít ipari Kft.

2131 Göd,
Nemeskéri-Kiss M.
út 112.

Épít ipari kivitelezés,
aszfalt értékesítés

260 m

380 m

Elérhet ség

Tevékenység

Dolgozói
létszám

Távolság

2

PERICO Épít ipari
Kft.

2131 Göd,
Topolyás-d 6.

Transzportbeton,
térkövek, üreges
beton elemek
gyártása és
kereskedelme

3

Eco Smart Group
Kft.

2131 Göd,
Nemeskéri-Kiss
Miklós utca 100.

Fa, épít anyag és
szaniter árú
nagykereskedelme

620 m

4

Gumicentrum Kft.

2131 Göd,
Nemeskéri Kiss
Miklós utca 33.

Gépjárm futóm
beállítás és
gumiabroncs
szerelés, tárolás

670 m

5

MERCOR
DUNAMENTI Zrt.

2131 Göd,
Nemeskéri Kiss
Miklós utca 39.

Építészeti t zvédelmi
szolgáltatások

780 m

6

ESS Motor Kft.

2131 Göd,
Nemeskéri köz 1.

Gépjárm szerviz

880 m

7

Con Truck Kft.

2131 Göd,
Nemeskéri-Kiss
Miklós út 108.

Fuvarozás,
szállítmányozás

550 m

8

Piramis Épít ház
Kft. (Újház
Centrum)

2131 Göd, Ady
Endre utca 121.
(Oázis lakópark)

Épít anyag raktár
telep

900 m

9

MAVIR Gödi
vezetékfelügyel s
ég

2131 Göd, Ady
Endre utca

Villamos energia
átviteli alállomás
felügyelete

900 m

10

MAVIR Zrt.
villamos energia
átviteli alállomás

2131 Göd, Ady
Endre utca

11

MVM OVIT
acélszerkezet gyár

2131 Göd, Ady
Endre utca
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12

Eggs
Agro Kft.

2131 Göd, Fóti út
6.

Baromfitenyésztés

120 m

13

Korneu Kft
(Buda K Hotel)

2131 Göd, Balassi
Bálint u. 11

Szálláshely

330

2131 Göd,
Külterület, M2
mellett (Hrsz.:
0108/2; 0108/3;
0108/4; 0108/11;
0108/15; 0108/16)

Bánya

780 m

Göd, külterület
hrsz 015/7.

Szerverpark

1000 m

14

ne szektor Kft.

15

Nemzeti
Adatközpont Kft.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának környezetében található gazdálkodó szervezetek
elhelyezkedése

A gazdasági társaságokat a táblázatban bemutatott számozásnak megfelel en piros színnel
ábrázoltuk. A biztonsági jelentés részeként a legközelebbi, a társadalmi kockázat számítás
szempontjából esetleges befolyásoló képességgel rendelkez adatokat adtuk meg.
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2.3.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen kívül más által végzett
veszélyes tevékenységek hatásainak figyelembevétele

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának közvetlen és tágabb környezetében
nincs veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, illetve küszöbérték alatti üzem. A gyár
környezetében nincs olyan más gazdálkodó szervezet, amelyek tevékenységéb l
származóan olyan veszélyeztet hatás alakulhatna ki, amely a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. gödi gyárának a területén súlyos ipari baleset kiváltására lenne képes.

2.4.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetének
bemutatása

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetével kapcsolatban a terület
meteorológiai, legfontosabb geológiai, hidrológiai és hidrográfiai jellemz i az alábbiak.

2.4.1.

Meteorológiai és a technológia meteorológiai viszonyoknak való
kitettsége

A vizsgált terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A h mérséklet évi átlaga 10 oC
körüli. A fagymentes id szakok hossza 186-196 nap, de a f város közelében megközelíti
a 210 napot is.
A szélirányra és a szélnagyságra vonatkozó statisztikai adatokat a MeteoBlue.com
adatbázisának felhasználásával adjuk meg. Az alábbi szélrózsa 2019.01.01-2020.08.05
közötti szélirány és szél nagyságot rögzíti.

Szélrózsa Göd városára a MeteoBlue.com statisztikai adatai alapján
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A leggyakrabb az É-i és ÉNY-i szélirány, az átlagos szélsebesség 2,5 - 3 m/s között van.

A 120 km/h szélsebességet meghaladó napok száma a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi
telephelyének jelölésével
forrás: http://vmkatig.hu/KEK.pdf

Magyarország szél általi kitettsége a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének jelölésével
(a 100 éves visszatérési periódusnak megfelel maximális szélsebességek)
forrás: http://vmkatig.hu/KEK.pdf
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Magyarországon a szélsebesség várható hatás - nagyság közötti összefüggés kifejezésére
a Beaufort skála terjedt el. A 12 fokozatú Beaufort skála 12. fokozatát a 120 km/h elér
vagy meghaladó szél jelenti, amely tet ket rombol, épületeket károsít. Hazánkban, ha
nagyon kis gyakorisággal is, de el fordulhatnak 120 km/h-t meghaladó lökésekkel járó
viharok, továbbá a károk részletezettsége is megkívánja, hogy a Beaufort skálától elér
értékelést alkalmazunk.

Szélsebesség és az okozott károk értékelésére használt osztályozási rendszerek

A tornádók várható pusztítására használt eredeti Fujita skála Magyarországon releváns
F0-F3 fokozatai
3.
Skála

Szélsebesség
(km/h)

Okozott kár

F0

65-115 km/h

Gyenge

sz. táblázat

A kémények led lnek, a faágak letörnek, a gyenge gyökérzet
közlekedési táblák kid lnek.
F1

116-180 km/h

fák és a

Mérsékelt
A háztet k felszakadnak, a gépjárm vek felborulnak, vagy menet közben
lesodródnak az útról, a faházak összed lnek.
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F2

181-250 km/h

Nagy
A tet szerkezetek leszakadnak, a gépjárm vek összetörnek, a nagyobb fák
kitörnek vagy gyökerestül kicsavarodnak, a kisebb tárgyak sodródnak a
leveg ben.

F3

251-330 km/h

Er s
A házak összeroskadnak, a k házak egyik-másik fala kid l, a vonatszerelvények
felborulnak, minden fa kid l vagy kitörik, a gépjárm vek fölemelkednek és
métereket mozognak a leveg ben.

Magyarországon lehetséges viharok a Fujita skálán 99,99% valószín sséggel az F0 és F1
kategóriákba eshetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy az építményekben várható kár az
építmény értékéhez viszonyítva nem haladja meg a 2%-ot F0 esetben és F1 esetben a
10% -ot.
Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat mérsékelten szeles területnek min síthetjük. A
szélsebesség évi átlagai 2-4 m/s között változnak. A legszelesebb id szak a tavasz els
fele (március, április hónapok), míg a legkisebb szélsebességek általában sz elején
tapasztalhatók.
10-2/év várható gyakorisággal Göd térségében 110-120 km/h er sség széllökések
várhatóak. A 110-120 km/h er sség széllökések a veszélyes anyagot tartalmazó
technológiai elemeket közvetlen módon nem veszélyeztetik. A 110-120 km/h er sség
széllökés ugyanakkor az épületek tetejét képes lehet megrongálni, illetve fákat
kidönteni.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a technológiai folyamtok zárt térben
zajlanak, az ehhez szükséges vegyi anyagok tárolását zárt térben illetve fixen telepített
tartályokban végzik.
Szélre vonatkozó vörös meteorológiai riasztás esetén:
Lehet ség szerint a vegyi anyag szállításokat el kell halasztani, (ide nem értve a
kiépített cs hídon keresztüli szállításokat) vagy el re kell hozni annak érdekében,
hogy a szélvihar alatt veszélyes anyag manipuláció szabad térben ne történjen.
Amennyiben mégis szükséges az üzem területén szélvihar alatt a telephelyen
szabadtérben veszélyes árut mozgatni (kirakodás) úgy az árumozgatás legalább
két dolgozó felügyeletével végezhet .
Az SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gyárának területén, veszélyes anyagot tároló vagy
felhasználó létesítmények környezetében magas fák nincsenek jelen, melyek esetleges
kid lése veszélyeztethetné a technológiát, vagy kárt tehetne az technológiának helyt adó
épület szerkezetében.
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2.4.1.1.
2.4.1.1.1.

Geológia, hidrogeológia és a technológia ezen természeti elemeknek
való kitettsége
Felszíni vizek

A vizsgált terület él vizekben szegény, a tájat a száraz éghajlat miatt jelent s vízhiány
jellemzi. A Duna a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt-t l legkevesebb 2,7 km távolágban,
Ny-i irányban érhet el. A telephelyt l északabbra folyik, a Fels -Gödöt átszel Ilkapatak, valamint Sz dliget és Fels -Göd között húzód Sz drákosi-patak
A létesítmény felszíni vizekkel technológiai oldalról nincs kapcsolatban. A felszíni vizekre
gyakorolt hatás csak közvetett módon képzelhet el.

2.4.1.1.2.

Árvíz fenyegetettség

Az árvíz fenyegetettség értékeléséhez felhasználtuk a BM Országos Vízügyi
igazgatóság által közzétett árvíz kockázati térképeket. Magyarország árvíz kockázati
térképezésének els üteme 2014 márciusára zárult le.
Az ország árvíz fenyegetettségére vonatkozó térképi adatok, amelyek az értékelésünk
alapját
képezték
a
http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62 hivatkozás alatt
érhet ek el.
Az árvízkockázatok értékelésér l és kezelésér l szóló 2007/60/EK irányelv el írja
valamennyi vízgy jt kerületre, hogy azonosításra kerüljenek azon területek, ahol
jelent s potenciális árvízi kockázat áll fenn, illetve árvíz el fordulása valószín síthet .
Hazánkban árvízi kockázat három területre bontható, úgymint véd töltés nélküli
vízfolyások menti elöntések, árvízvédelmi töltések tönkremenetele vagy elégtelen
méretéb l, meghágásból bekövetkez elöntések, illetve csapadékból, a talajvíz
megemelkedéséb l származó elöntések okozta kockázat. Az el zetesen elöntéssel
fenyegetett területek meghatározására lefolytatott program kiterjedt a folyók-, patakok
árvizei, illet leg a belvízi elöntés veszélyének kitett területekre egyaránt.
A kockázati térképeket az ország négy részvízgy jt re készítették el, melyek a
következ k:
Duna rész-vízgy jt ,
Tisza rész-vízgy jt ,
Dráva részvízgy jt ,
Balaton rész-vízgy jt .
A BM Országos Vízügyi F igazgatósága az árvíz kockázati térképeket az irányelv
el írásainak megfelel en három el fordulási valószín ség terhelési esetre készítette el:
nagy valószín ség elöntések,
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közepes valószín ség elöntések,
alacsony valószín ség elöntések.
A nagy el fordulási valószín ség terhelési eseményként a harminc éves gyakoriságú
(0,033 elöntés/év) árvízi eseményeket értik, mert az ebb l a gyakoriságból adódó
árvízszint és tartósság már jelent s terhelést ad a védm veknek, illetve a vízfolyás menti
területeknek, továbbá az emberi élethossz alatt érezhet en kifejti hatását.
A közepes el fordulási valószín ség terhelési esetként a 100 éves gyakoriságú (0,01
elöntés/év) árvízi eseményt értik, mert a Magyarországon az árvízi létesítmények
tervezésénél jelenleg az ilyen gyakoriságú árvizeknek való megfelelés a jogszabályi
el írás.
Az alacsony el fordulási valószín ség terhelési esetként az 1000 éves gyakoriságú
(1×10-3 elöntés/év) árvízi eseményt értik, mert Magyarország domborzati adottságai
miatt az ország jelent s területe (25%), továbbá a településszerkezete miatt jelent s
lakossága van kitéve az árvízi veszélyeztetettségnek. Ez a valószín ségi érték választás
lehet séget teremt arra is, hogy a klímaváltozás jelenleg még nem kell en ismert
jöv beni hatásai bizonytalansága is reálisan kezelhet legyen a várható esemény
bekövetkezésével.
Az árvíz kockázati térkép zónáin kívüli területek nem árvízveszélyes területek.

Magyarország árvíz kockázati térképe, nagy elöntési gyakoriságú területek (0,033/év) és a várható
elöntési mélységek
Forrás: www.vizugy.hu
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Magyarország árvíz kockázati térképe, a közepes elöntési gyakoriságú területek (1×10-2/év) és a várható
elöntési mélységek
Forrás: www.vizugy.hu

-3

Magyarország árvíz kockázati térképe, a kis elöntési gyakoriságú területek (1×10 /év) és a várható
elöntési mélységek
Forrás: www.vizugy.hu
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BM Országos Vízügyi F igazgatóság árvíz kockázat értékelése alapján Göd nem fekszik
árvíz által veszélyeztetett területen.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. üzeme nem fekszik árvíz által veszélyeztetett
területen.

2.4.1.1.3.

Felszín alatti vizek

A Pesti - Hordalékkúp Síkság területén a talajvíz mélysége É-ról d-re 6 m-r l 2 m-ig
emelkedik. Mennyisége elég jelent s, kémiai jellegében kálcium-magnéziumhidrogénkarbonátos típus az uralkodó, de a Szilas-pataktól É-ra (Pesti - Hordalékkúp
Síkság É-i területei) nátrium is nagy területen el fordul. A keménység a települések
körzetében meghaladja a 25 nko-ot, míg azokon kívül kevesebb. A szulfát tartalom is a
települések alatt emelkedik 300 mg/l érték fölé. Az ártézi kutak átlagos mélysége alig
haladja meg az 50 m-t.
Magyarországon a folyók árvizei mellett jelent s veszélyeztetettséget jelenthetnek a
talajvízb l, illetve a csapadék helyi összegyülekezéséb l, a hóolvadás helyi hatásaiból
adódó belvízi elöntések is.
A belvíz elöntési fenyegetettség értékeléséhez felhasználtuk a BM Országos Vízügyi
igazgatóság által közzétett belvízi elöntés kockázati térképet. Magyarország belvíz
kockázati térképezésének els üteme 2014. márciusára zárult le. Az ország belvízi
elöntésre vonatkozó kockázati térképe, amely az értékelésünk alapját képezte a
http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62 hivatkozás alatt
érhet el.
Az árvízkockázatok értékelésér l és kezelésér l szóló 2007/60/EK irányelv 6.7 cikke
lehet séget ad arra, hogy csak az alacsony valószín ség elöntésekre készüljenek el a
veszély- és kockázati térképek (amelyek egyben a magas és közepes valószín ségi
zónákat is magukban foglalják).
A belvízi elöntések zömmel olyan területeken keletkeznek, ahol a folyók árvizei is
veszélyhelyzetet jelentenek. A belvízi veszélytérkép az adott el fordulási (alacsony)
valószín ségi szcenárióban a teljes területet bemutatja, abból Magyarországon
részterületek nem maradtak ki.
A belvíz veszélyeztetettségi térképen minden olyan terület megjelölésre került, ahol a
belvíz lehet ségének várható gyakorisága 1000 évet (1×10-3 elöntés/év) eléri vagy
meghaladja.
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Magyarország belvíz kockázati térképe, alacsony 1×10-3 elöntési gyakoriságra
Forrás: www.vizugy.hu

BM Országos Vízügyi F igazgatóság által közzétett belvízi elöntés kockázati térképen a
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. üzeme nem fekszik belvíz által veszélyeztetett
területen.

2.4.1.1.4.

Földrengés kockázat

Er s földrengés keletkezésekor több olyan jelenség is bekövetkezhet, amely károkat
okozhat az épületszerkezetekben, talajba fektetett vonalas létesítményekben. Ilyen
hatások a talajrezgés, elvet dés a felszínen, különféle talajromlás (ground failure). A
földrengéskutatók megállapítása szerint az épületkárok dönt többségét a földrengés
által keltett rengéshullámok okozta talajrezgés okozza. A földrengés kockázat
számításánál els sorban a talajrezgés mértékével kell foglalkozni.
A földrengéskockázat (seismic hazard) egy megadott mérték
talajmozgás
bekövetkezésének valószín sége a vizsgált helyszínen valamely id tartam (50, 100,
10 000, stb. év) alatt. Ett l meg kell különböztetni a földrengés-veszélyeztetettség
(seismic risk) fogalmát, amelybe a földrengéskockázaton kívül bele tartozik még az
épületek, m szaki létesítmények sérülékenysége és értéke is. Vagyis azonos
földrengéskockázat mellett nagyobb lesz a földrengés-veszélyeztetettség, ha a vizsgált
területen sérülékenyebb és/vagy nagyobb érték létesítmények vannak.
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A biztonsági jelentés készítése során meghatározott energiájú (és ezáltal romboló
képesség ) földrengések adott területen való el fordulási gyakoriságát értékeljük.
A földrengéskockázat meghatározására kétféle eljárás ismeretes: a determinisztikus és a
valószín ségi módszer. Hazánkban széles körben a valószín ségi módszer terjedt el, és
ez a módszer egyben jobban össze is egyeztethet az általános elemzési elvekkel.
Magyarország a szeizmikusan közepesen aktív területekhez sorolható. A földrengés
er ssége és várható gyakorisága között az alábbi összefüggés teremt kapcsolatot:

logN a bM
Ahol M a földrengés energiája (magnitúdó), N azon rengések száma, amelyek mérete
legalább M, a és b a területre jellemz állandók. Az a és b értékeken kívül minden
forrászónára meg kell határozni a legnagyobb várható földrengés méretét is. A
legnagyobb várható földrengés méret általában a történelmi szeizmicitás adatokon
alapul, valamint a területen el forduló vet k hossza alapján becsülhet .
A vizsgálat következ lépése a csillapodási összefüggések meghatározása. A csillapodási
összefüggés megadja azt a legnagyobb talajelmozdulást (sebességet vagy gyorsulást),
amely egy adott távolságban kipattant adott magnitúdójú földrengés következménye.
Voltaképpen a tényleges kár els sorban az okozott talajelmozdulástól függ.
A földrengés során felszabaduló energia, az epicentrum mélysége és a talajelmozdulás
vagy gyorsulás közötti kapcsolatot empirikus, illetve fél empirikus összefüggések
segítségével lehet megteremteni.
A valószín ségi földrengés kockázat vizsgálat végeredménye egy összefüggés a
helyszínen valamely jöv beli földrengés által okozott talajmozgás nagysága és ennek
el fordulási valószín sége között.
A felszínen bekövetkez károsító hatás legelterjedtebb kifejez eszköze a legnagyobb
talajgyorsulás (PGA – Peak Ground Acceleration). A földrengéskockázat kifejezhet egy
megadott érték talajgyorsulás el fordulásának várható gyakoriságaként.
Az Európai Unió országaiban egységes földrengés szabvány (Eurocode 8) van érvényben,
mely részletesen meghatározza a földrengés-biztos tervezés módszereit különböz
építmények esetében.
A szabvány értelmében minden építményt úgy kell tervezni, hogy az élettartama
(általában 50 év) alatt 10% valószín séggel el forduló földrengést komolyabb szerkezeti
károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. Az egyes országok eltér földrengéses viszonyai
miatt minden ország saját Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zónákat, a
tervezéshez szükséges alapadatokat.
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Magyarország szeizmikus zónatérképe 50 év alatt 10%-os meghaladási valószín ségekre (p = 0,0021/év)
Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási valószín séggel, az alapk zeten várható vízszintes
gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben.
Forrás: www.georisk.hu

Az Eurocode 8 általános követelményt támaszt az építmények földrengésállóságával
szemben. Egyes speciális létesítményeket a dominóhatás lehet sége miatt lényegesen
ellenállóbbra méreteznek.
Például a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tároló
telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekr l szóló
33/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 600 év id szakot ír el a szeizmikus folyamatok
prognosztizálására.
Magyarország területe 5 földrengési zónára osztható, ezen zónákban 50 évre vetített
10%-os meghaladású legnagyobb talajgyorsulás 0,08-0,15 g között várható.
A Módosított Mercalli földrengés intenzitási skála tizenkét fokozatot különít el a hatások
szerint:
1. Nem érezhet , még a legkedvez bb körülmények között sem.
2. A rezgést csak egy-egy, els sorban fekv ember érzi, különösen magas épületek
fels bb emeletein.
3. A rezgés gyenge, néhány ember érzi, f leg épületen belül. A fekv emberek
lengést vagy gyenge remegést éreznek.
4. A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember
felébred. A rezgés mértéke nem ijeszt . Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek,
felfüggesztett tárgyak lengenek.
5. A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó
ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a
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felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A
rezgés er s. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy
bezáródnak.
6. Kisebb károkat okozó. Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik.
Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek.
Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb
kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
7. A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a
polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést:
kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények led lnek.
8. A házaknak negyedrésze súlyos kárt szenved. Egyesek összeomlanak, sok
lakhatatlanná válik. A lakóházak kéményei beomlanak, gyárkémények
összed lnek, emlékm vek, szobrok leomlanak, elmozdulnak. A nedves földb l
iszapos víz nyomódik ki. Az autóvezetést nagymértékben akadályozza.
9. A lakóházak fele súlyosan megsérül. Viszonylag sok összeomlik, a legtöbb
lakhatatlanná válik. A földben repedések keletkeznek, az elásott távvezetékek
elszakadnak.
10. Az épületek 2/3 részében súlyos sérülések keletkeznek. A legtöbb összeomlik. A
jól megépített házak is súlyos sérüléseket szenvednek. Tekintélyes
földcsuszamlások lépnek fel, a földben hatalmas repedések keletkeznek.
11. Katasztrofális hatású. Minden k épület összeomlik, a hidak leszakadnak, a
távvezetékek használhatatlanná válnak, a sínek meggörbülnek.
12. Teljesen katasztrofális hatású. Minden emberi létesítmény tönkremegy. A
rengéshullámok a felszínen is láthatók lesznek, egyes tárgyak a földr l a leveg be
dobódnak fel.
Az alábbi táblázatban a módosított Mercalli intenzitás és a PGA közötti (tájékoztató
jelleg ) összefüggés látható.

MMI - PGA közötti összefüggés

Magyarországon az 50 éves el fordulási gyakoriságra vonatkozó 10%-os meghaladáshoz
tartozó értékek MMI skála szerinti VI. osztályba sorolandó eseménynek min sülnek, ami
még az épületszerkezetekben elhanyagolható, illetve kismérték károkat jelent.
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Magyarországon jóval kisebb gyakorisággal ugyan, de el fordulhatnak MMI skálán
kifejezve súlyosabb, VII-IX er sség földrengések is. A biztonsági jelentés elkészítése
során az épületek részleges, illetve teljes összeomlását okozni képes er sség
földrengés várható gyakoriságát keressük.

Földrengés gyakoriság és földrengés során felszabaduló energia közötti összefüggés a Kárpátmedencében

LogN = 5,267 -1,044M
A fenti aggregált érték ugyanakkor nem alkalmas az ország területén meglév , eltér
aktivitású terület közötti differenciálására.
A biztonsági jelentés összeállítása során egy olyan leegyszer sített módszer
alkalmazására törekedtünk, ami a földrajzi hely szerint képes ugyan differenciáltan
becsülhet vé tenni a várhatóan súlyos következménnyel járó földrengési gyakoriságot,
mindazonáltal a modell nem állít a biztonsági jelentés elkészítése során nehezen
teljesíthet adatigényt.
A biztonsági jelentés összeállítása során MMI index szerinti 8-as és 10 er sség
földrengés gyakoriságot értékeljük, ami felszabaduló energia tekintetében
hozzávet legesen 6 és 7 magnitúdós földrengésnek felel meg. A földrengés által okozott
kárt befolyásolja a hipocentrum mélysége és a terület talajszerkezete, amely módosító
hatású szempontokat az eredeti célkit zés megtartása érdekében BJ-ben nincs mód
értékelni.
A Kárpát-medence területén 6 magnitúdójú földrengés várható gyakorisága 0,1/év, 7-es
magnitúdójú földrengés várható gyakorisága 9,1×10-3/év. A Kárpát-medence területe
330 000 km2 Ha azt felételezzük, hogy a rengés epicentrumától mérve 5 km sugarú
zónán kívül (~79 km2) a rengés energiája már 1 magnitúdót csökken, akkor
M = 6 energiájú rengés a Kárpát-medence egy adott pontján vehet átlagos
gyakorisága 2,4×10-5/év,
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M = 7 energiájú rengés a Kárpát-medence egy adott pontján vehet átlagos
gyakorisága 2,2×10-6/év.
Magyarországon az 50 éves id szakra vetített 10%-os meghaladásra kifejezett
alapk zetben várható legnagyobb talajgyorsulás értéke alapján az ország területe 5
zónára osztható.
PGA (g)

Terület

0,15

4,19%

0,14

10,49%

0,12

28,38%

0,10

48,33%

0,08

8,60%

4.

sz. táblázat

5.

sz. táblázat

Magyarországon az átlagos PGA érték 0,11 g
Becsült földrengés gyakoriság

Zóna

M=6

M =7

5

3,27E-05

2,99E-06

4

3,05E-05

2,79E-06

3

2,61E-05

2,39E-06

2

2,18E-05

2,00E-06

1

1,74E-05

1,60E-06

A módszer becsl jelleg , a súlyos ipari balesetek megel zése érdekében készült. Göd a
3-as zónában található település, az M = 6 energiájú földrengés várható gyakorisága
2,61×10-5/év. M = 7 energiájú földrengés várható gyakorisága 2,39×10-6/év. Az egész
terület er sen szeizmikus jelleg . 5,6 magnitudójú földrengést utoljára 1956-ban
mértek.
Amennyiben valamilyen veszélyes anyagot tartalmazó épület, technológiai rendszer
földrengés miatti sérülése bekövetkezik, a mérgez , t zveszélyes, tulajdonságú anyag
kerülhet a környezetbe.
Földrengés alatt:
A gyárat átmenetileg ki kell zárni a földgáz ellátásból a f elzáró zárásával.
További kármentesít intézkedést akkor szabad meghozni, ha a beavatkozók
személyi biztonsága garantálható.
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Földrengés után:
Egy Richter skála szerinti 4-es vagy annál kisebb er sség földrengés esetén egy
óvatos, de alapvet en normál, körültekint üzemindítás történhet. Ebben az
esetben épület szerkezeti károkra még nem lehet számítani.
o A veszélyes anyagok tároló helyeit és vezeték rendszerét ellen rizni kell.
Az ellen rzés során be kell járni a teljes nyomvonalat. Újbóli nyomás alá
helyezés esetén szintén ellen rizni kell a nyomvonalat anyagszivárgások,
rendellenségek után kutatva.
Egy Richter skála szerinti nagyobb, mint 4-es er sség földrengés esetén akár
épület szerkezeti károk is keletkezhetek, ebben az esetben a vállalati
beavatkozók az épületekbe csak a személy mentés szükségessége esetén és
akkor is csak a vállalati beavatkozásra vonatkozó általános - a beavatkozó
biztonságára - vonatkozó szabályok betartása mellett mehetnek.
o A további m veleteket a károsodás jellegének és mértékének
megfelel en kell meghatározni, els sorban nem az azonnali beavatkozás
részeként.
o Tartószerkezetek károsodása esetén az
tartószerkezeti szakvélemény szükséges.

épületekbe

lépés

el tt

o A bekövetkezett földrengés er sségét l függ en egyedi vállalatvezet i
döntés alapján történik, a gyártás visszaindítása.
o A földgáz hálózat és a veszélyes anyagot tartalmazó hálózatok
tömörségét ellen rizni kell.

2.4.2.

Geográfiai jellemz k

A Pesti - Hordalékkúp - Síkság 97,5 és 251 m közötti tengerszint feletti magasságú. K-i
fele lépcs zetesen a magasabb teraszok irányába emelkedik. Ezek É-D-i irányú sávját a
Duna bal parti mellékvizei szabdalták. A felszín dönt többségbe közepes magasságú
tagolt síkság. Dél felé a Gyáli patak irányába a domborzat elveszti teraszos jellegét.

2.4.3.

Geológiai jellemz k

A kistáj alapját paleozoos - mezozoos formációk alkotják. Ezek a képz dmények
egymással párhuzamosan futó ÉNy-DK-i irányú törésvonal-rendszerrel tömbökre
tagolódtak és az Alföld felé haladva egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A terület
legjelent sebb hasznosítható nyersanyaga a szinte korlátlanul rendelkezésre álló kavics
és téglaagyag. Utóbbit Ecser és Budapest környékén hasznosítják. A kistáj DNy-i része az
átlagosnál nagyobb szeizmicitást mutat. 5,6 magnitudójú földrengést utoljára 1956-ban
mértek.
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2.5.

Természeti környezet veszélyes anyagokkal
balesetb l adódó veszélyeztetettsége

kapcsolatos,

súlyos

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. tervezett gödi gyárában f ként mérgez és
zveszélyes tulajdonsággal rendelkez
anyagok vannak jelen. Ökotoxikus
tulajdonsággal rendelkez anyag a Utility, valamint a generátor épület tartalék
áramforrásainak üzemanyagtartályaiban lév gázolaj, valamint a Utility épületben
használt vízkezel szerek egy része. Ilyen esetben kötelez en vizsgáljuk a 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjában foglalt feltételek teljesülését. A
vizsgálatra a BJ 7.7 fejezetében kerül sor.
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása
Név:
Székhely:

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
2131 Göd, Ipartelep, HRSZ.: 6980

Adószám:

12627884-2-44

Cégjegyzék szám:

13-10-040717

Ügyvezet :

Hongbum Shin

Központi telefon:

06 27 887 120

A gyár elhelyezkedését a 01 sz. topográfiai térkép, helyszínrajzát a 03. sz. térkép
mutatja be.

3.1.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonság szempontjából fontos
információi

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben végzett tevékenységek részletes
bemutatását a tárgyi f fejezet keretében végezzük. SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
telephelyén folytatott tevékenység biztonsági vonatkozásait és konzekvenciáit a
biztonsági jelentés 5., 6. és 7. fejezete tartalmazza.

3.2.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában új generációs lítium-ion
akkumulátorok gyártását végzik járm vek részére. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a
gyártott termékprofil alapján els sorban járm vek gyártóinak beszállítója. A gyártási
folyamat során el ször az akkumulátor cellákat készítik el, majd igény szerint elvégzik a
cellákból az akkumulátor modulok és packok építését. A jelenlegi el irányzat szerint két
eltér villamos teljesítmény valamint két eltér bels szerkezet lítium-ion
akkumulátor cellát készít a gyár amib l igény szerinti teljesítmény és ezáltal
meghatározott fizikai méret modulokat építenek. A cella gyártás során részben
veszélyes anyagok felhasználásával készül el a termék.
A cellagyártás f bb lépései:
elektróda el állítás
cella összeszerelés
cella formázás
A modul és a pack gyártás hagyományos gép, illetve elektronikai gyártási folyamat, itt a
veszélyes anyagok nincsenek, pontosabban csekély mennyiségben használt
segédanyagként vannak jelen a gyártási folyamatban. A SAMSUNG SDI Magyarország
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
45/184 oldal
2021 október

Zrt. gödi gyárában el állított lítium-ion akkumulátor cellák önmagukban kereskedelmi
termékek, több járm gyártó ugyanis a modul és pack építést maga végzi el. Az alábbi
leírásban a f gyártási tevékenységet ismertetjük. A cella gyártás során használják
alapanyagként a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének hatálya alá
tartozó veszélyes anyagokat.

3.2.1.

Anód és katód keverék el állítása

A gyártás els szakaszában az anód és a katód el állítása történik, egymástól elkülönül
folyamat részeként. Az anód és a katód is aktív anyagból, áramvezetést segít
anyagokból és köt anyagból áll. A gyártás els lépésében pontosan meghatározott
receptúra alapján el állítják a katód, illetve az anód keveréket. A katód aktív összetev je
az NCM (cobalt-litium-mangán-nikkel-oxid) és az NCA (Alumínium-kobalt-lítium-nikkeloxid). Az áramvezet képességet a grafit összetev segíti. Az aktív összetev ket és az
áramvezet összetev t un. köt anyaggal keverik össze.

Kever és keverék tároló edény a kever üzemrészben

A köt anyag oldószer és polimerek keveréke. Az aktív összetev k és az áramvezet
anyag szilárd halmazállapotúak, a bemért oldószer hatására az el állított keverék
folyékony halmazállapotúvá válik. A gyártás során használt oldószer az NMP (N-Metil-2pirrolidon). A felhasznált polimer a PVDF (polivinilidén-difluorid), amelyhez más részben
hasonló szerkezet m anyagokat is kevernek. Az anód keverék gyártása során az aktív
anyag a grafit. Az áramvezet anyag szintén a grafit, a használt köt anyag SBR
(szintetikus gumi oldat), az oldószer pedig DI víz.

3.2.2.

Fólia bevonatolása és megmunkálása

A gyártási folyamat következ lépésében az anód, illetve a katód keveréket - ami ekkor
még folyékony halmazállapotú hordozó fóliára viszik fel. A katód esetén a hordozó réteg
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vékony alumínium fólia, az anód esetén vékony réz fólia. A gyárba tekercsként érkez
fólia felületére fúvókák segítségével viszik fel az aktív réteget. A következ gyártási
lépésben rászárítják az aktív réteget a hordozó felületére. Ekkor katód el állítása esetén
az NMP anód el állítása esetén a víz távozik a keverékb l és a köt anyagok az
áramvezet k és az aktív anyagok jelenlétében összefügg bevonatot képez a hordozó
fém felületen. A szárításhoz szükséges h energiát a szárító leveg elektromos
melegítésével nyerik. Ugyan ezen gyártási folyamat következ lépésében hengerrel
préselik a bevont fóliát a teljesen egyenletes vastagság kialakítása érdekében. A
hengerlést követ en a méretre vágást végzik el. A méretre vágott anód illetve katód
elektródákat dobokra tekercselik fel.
A felvétel nem része a nyilvános
változatnak

A felvétel nem része a nyilvános
változatnak

Anód fólia

Az elektróda szárító kemencéje

3.2.3.

Kész elektródák gyártása, cella összeszerelése

A cella bels szerkezete lehet tekercselt (winding) vagy egymásra rakásolt (stacking)
Tekercselt bels szerkezet esetén az anód elektróda tekercsb l, katód elektróda
tekercsb l és a szeparátor (szigetel ) fólia tekercsb l hajtogatják a cella majdani bels
szerkezetét adó un. jelly rollt. A winding folyamatot követ en az anód és katód
kivezetéseket hegesztéssel közösítik

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

Anód és katód tekercsek a következ gyártási
lépés el tt

Winding

Rakásolt cella szerkezet esetén az elektróda és SFL tekercsekb l kivágják a majdani anód
SFL és katód rétegeket, amelyeket ezt követ en egymásra rétegeznek a szükséges
rétegszámban.
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Kész, SFL réteggel bevont, fülhegesztett jellyroll

Amennyiben minden min ségi vizsgálaton megfelel a létrehozott szerkezet, úgy azok az
akkumulátor gyártás legfontosabb alkatrészeként használhatóak az összeszereléshez. A
fentiek szerint kialakított jelly rollhoz / rakásolt elektróda szerkezethez egy gépsoron
hozzá hegesztik a majdani pólust képez fület (tab). A fém anyagú akkumulátorház
(impact can), illetve a házat lezáró tet az utility épületben berendezett présüzemben
készül. Ezt követ en a ház tetejét és a házat hegesztik össze. Komplex min ség
vizsgálatnak vetik alá az így elkészített cellát. A min ség vizsgálat kiterjed az elektróda
tekercs/rakás házon belüli elhelyezkedésének radiográfiás vizsgálatára, csak úgy, mint a
létrehozott hegesztési varratok min ségének roncsolás mentes vizsgálatára is. Ezek a
vizsgálatok nem mintavételezésen alapulnak, minden munkadarab átesik azokon.

3.2.4.

Elektrolit betöltés, szigetelés

Minden min ségi követelmények megfelel cellát - függetlenül, hogy annak bels
elektróda szerkezete tekercseléssel vagy rakásolással készült - a gépsor folytatásában
egy erre nyitva hagyott néhány mm átmér
tölt nyíláson keresztül feltöltik
elektrolittal. Az alkalmazott elektrolit t zveszélyes tulajdonságú.
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A felvétel nem része a nyilvános
változatnak
Elektrolit betölt sor

Elektrolit fogadó és elosztó állomás

3.2.5.

Formázás

Az elkészült - még töltés nélküli - cellák a formázó területekre kerülnek. A formázó
terület a f épület 72 M és a 92 M részének Ny-i felében m ködik.
A formázás els lépéseként a cellákat el töltik. Az el töltést követ en un, öregbítést
(aging) végeznek a cellákon. Az öregbítés során különböz h mérsékleti és páratartalmi
viszonyokat alakítanak ki, egymástól szeparált terekben. Itt viszonylag hosszú
tartózkodási id t töltenek el az elkészült cellák. Az öregbítés célja, hogy a cellák elérjék
névleges méretezési villamos kapacitásukat, valamint, hogy a min ség vizsgálatokon
megfelelt, de esetleg nem tökéletes vagy hibás cellákat még a gyárban kisz rjék, azaz
azok ne kerülhessenek kereskedelmi forgalomba. Az öregbítést követ en
töltést/merítést végeznek a cellákon, amely m velet végén beállítják a szállítási
el írások szerinti töltöttségi szintet.
Egy utolsó min ség ellen rzést követ en az azon megfelelt cellákat csomagolják.

3.2.6.

Tárolás

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a kész cellák raktározását a modulpack (201) épületben kialakított automata cella raktárban végzik. A cellák a f épület
aging területeir l egy összeköt hídon keresztül jutnak át a szomszédos épületbe. Az
árumozgatás ezen a részen teljesen automatizált.
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3.2.7.

Modul készítés

A modul készítés els lépéseként a cellákat elektromosan közösít (vezet ) gy jt sínre
szerelik. A következ gyártási lépésben a modulokat bele helyezik a modul házba. Az
elkészült modulokon élettartam tesztet végeznek, a teszten megfelelt modulok a modul
raktárba kerülnek. Egyes autógyártók egy további köztes tesztet az ILT tesztet (Infant
Life Test) is megkövetelnek. Az ILT teszt során egy erre létrehozott külön épületben az
ILT épületben a modulokból egy un. virtuális packot készítenek. A virtuális pack egy a
modulokból villamosan összekapcsolt a tényleges packnak megfelel modul számot
tartalmazó teszt összeállítás. A töltési merítési teszt ciklus alatt a cél az estlegesen hibás
modulok beazonosítása.
A modulok gyártása során 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolható
veszélyes anyagot nem használnak. A modul gyártás során használt kemikáliák funkció
szerint ragasztók, elektromos szigetel anyagok, tömít anyagok, ken anyagok és
tisztító szerek.

3.2.8.

Pack készítés

A pack készítés jelenti az akkumulátor gyártás utolsó lépését. A pack közvetlenül
alkalmas az elektromos járm vek energia forrásaként a járm be történ beszerelésre.
Az elkészült akku packot a gyártók elektromos csatalakoztatást és mechanikai
beszerelést követ en tudják használatba venni.
A pack gyártás során az elkészült modulokat bele helyezik a h tést és megfelel
mechanikai védelmet biztosító házba. Csatlakoztatják a modulokat a pack gy jt sínére,
valamint beépítik a tölt áramkört. Szigetelési tesztet követ en el ször a pack alsó, majd
a pack fels fed lapját rögzítik. Az elkészült packokon élettartam tesztet végeznek, a
teszten megfelelt packokat csomagolják. A kész packokat a modul-pack épület modul és
pack kiszállítási raktárban tárolják.
A felvétel nem része a nyilvános változatnak
Li-ion akkumulátor pack metszet

3.2.9.

Kisegít , kiszolgáló tevékenységek

A fentiekben bemutatott f tevékenységet az alábbi f bb kiszolgáló tevékenységek teszik
lehet vé.
alapanyagok tárolása
késztermékek tárolása
hulladékok tárolása
szennyvíz kezelés
légkezelés
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épület és technológia h tés-f tés
Inert gáz ellátó rendszer
vízkezelés

3.3.
3.3.1.

A tevékenység részletes ismertetése
A gyár funkciói, helyszínrajza

Az alábbi helyszínrajzon szemléltetjük a gyár épületeinek elhelyezkedését és az egyes
épületek, épületrészek funkció szerinti megoszlását.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának helyszínrajza a f bb funkciók jelölésével
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3.3.1.1.

01 épület (f épület)

A f épületben végzik a gyártást, a gyártáshoz szükséges alapanyagok jelenet s részének
tárolását. A narancssárga színnel jelölt helyek tehát gyártó helyek, raktárak valamint
irodák és szociális helyiségek. A f épületként jelölt épület szintjeinek száma földszint,
földszint + emelet, földszint + 2 emelet között változik. Lényeges körülmény, hogy a gyár
egy része a SAMSUNG korábbi egészen más gyártási funkciót szolgáló gödi gyárának
átépítésével készült.
Az épület vasbeton cölöp alapokra emelt, vasbeton tartó szerkezet . A homlokzati falakat
PIR szigetelés felülkezelt fém szendvicspanel anyagú falak borítják, ami alól az épület fej
része kivételt képez. A bels terek elválasztását a t zszakasz kialakításának megfelel
szigetelt szendvicspanel elemek biztosítják. A gyártás egyes részei tisztatéri környezetben
történnek. A tisztatéri részek légzsilipes ajtókkal vannak elválasztva a tisztatéri
követelményeket nem támasztó raktár és összeszerel üzem részekt l.
A f épület t zszakaszolását a 3. melléklethez csatolt t zvédelmi rajzokon is bemutatjuk.

3.3.1.1.1.

Elektróda gyártás

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.1.2.

Cellák összeszerelése (Assembly)

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.1.3.

Formation

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.1.4.

Min ség ellen rzés

a cellák nem in line min ség vizsgálatait végzik itt. 219/2011 (X. 20.) Korm. szerinti
veszélyes anyagok ebben a t zszakaszban nincsenek jelen.

3.3.1.1.5.

HVS terület

A nevezett két t zszakaszban a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolható
veszélyes anyagot nem használnak.

3.3.1.1.6.

Fejépület rész

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.2.

30. (f porta)

A leírás nem része a nyilvános változatnak.
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3.3.1.3.

35. Utility épület

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.4.

13. Szennyvíz kezel üzem

Az elektróda gyártás során keletkezik technológiai szennyvíz. A gyártással összefüggésben
keletkez szennyvíz a gépek rendszeres mosással végzett takarítása során keletkezik. A
technológiai szennyvízbe kerül a 35. épületben végzett vízkezelés során keletkez sókban,
ionokban dús permeátum is.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
Szennyvíz el kezel üzem

A gyárban keletkezett technológiai szennyvizeket a közszolgáltatónak történ átadás el tt
a gyár 13. objektum azonosítójú szennyvíz üzemében el kezelik. A szennyvíz üzemben a
szennyvíz fizikai kémiai kezelését végzik. A szennyvíz kezelés során nem használnak
219/2011 (X. 20.) Korm. rendlelet hatálya alá tartozó anyagot.

3.3.1.5.

33. elektrolit tároló

Az elektrolit tároló a gyár É-i részén különálló épületegyüttesben kapott helyet. A
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által gyártott lítiumion-akkumulátorokban folyékony
zveszélyes folyadék a felhasznált elektrolit. Az elektrolit betöltést 01 épület II., III, V/A,
V/C, t zszakaszokban lév cella összeszerel (assembly) részlegeken végzik. Az elektrolit
tároló és az assembly üzemrészek között cs vezetéki kapcsolat van. Az elektrolit tároló
épületegyüttes egy két elektrolit feladó helyiségb l, egy fedett elektrolit közúti járm
lefejt állásból és egy elektrolit tároló tartályparkból áll.
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Az elektrolit tároló épület együttes helye a gyár területén belül

Az elektrolit tároló látképe D-i irányból

Az épület lábazata el re gyártott h szigetelt beton lábazati elemb l lett kialakítva, az
oldalfalak acéllemez fegyverzet h szigetelt szendvicspanel+kéregpanel szerkezetb l
lettek kialakítva. Az épület a személy és a m szaki eszköz bejutást lehet vé tev ajtókon
felül nyílászárók nélkül létesült.
A tartályok kárment ben állnak, a küszöb a kárment korona szintje felett van, az épület
ezen helyiségébe a fentiek miatt egy néhány fokos lépcs vezet fel. A felügyel helyiség a
tartálytároló helyiségt l t zgátló módon el van választva. Legfontosabb funkciója ez a
különállóság ide van telepítve ugyanis minden a technológiát kiszolgáló er s és gyenge
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áramú rendszerek központja. A felügyel helyiségben állandó emberi tartózkodás
nincsen, kizárólag karbantartási céllal tartózkodhat kezel a helyiségben. Különálló
helyiségbe - ami egyben külön t zszakasz is - telepítették a légtechnikai rendszert.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

Lefejt kabinettek a fedett szín alatt

20 m3-es elektrolit tartályok

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

Föls kezel állvány az elektrolit tároló épületben

Aktívszenes légkezel a tárolóépülethez

Az anyagmozgatás nitrogén segítségével kényszer áramaltatással történik. Ebben a
építményben található továbbá egy CCR (vezérl ) szoba. Az elektrolit kezelés m szaki
biztonsági feltételeit a biztonsági jelentés kés bbi részeiben külön is vizsgáljuk.

3.3.1.6.

36, 36b NMP tartályparkok

A f épület ÉNY-i homlokzatához közel található mind két NMP tartálypark. A
tartályparkokból a szivattyúk az NMP-t cs vezetéken keresztül nyomják a f épület 72 M,
és 92 M részének mixing területeire.

A felvétel nem része a nyilvános
változatnak

A felvétel
változatnak

36 jel NMP tartálypark

nem

része

a

nyilvános

36/b jel NMP tartálypark

A 36 b NMP tartálypark álló hengeres föld feletti kárment zött tartályokból áll. A
tartályok közös vasbeton kárment felett állnak, a tartályok mellett egy szintén
kárment s lefejt állás létesült.
A 72 M építményrészhez tartozó NMP tartálypark egy kárment s térb l áll.
A tartályokhoz kapcsolódó gépészet szintén kárment vel védett térben van elhelyezve.
Az NMP a katód gyártáshoz használt alapvet oldószer. Az NMP kémiai biztonsági
szempontból veszélyes anyag (H315 Skin Irrit. 2, H319 Eye irrit. 2, H361 Repr. 2, H335
STOT SE 3, H372 STOT RE 1) az anyag ugyanakkor nem rendelkezik 219/2011 (X. 20.)
Korm. rendelet szerinti vegyi veszéllyel. Az NMP egy nem t zveszélyes, éghet folyadék,
aminek dermedés pontja -24 °C, lobbanás pontja 90 °C forrás pontja 200 °C. Az NMP
zben képes mérgez nitrózus gázokat fejleszteni. Azon speciális eljárások során, ahol
el fordulhat 90 °C feletti h mérséklet, ott potenciálisan robbanás veszélyes.
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3.3.1.7.

Veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gy jt hely.

A gyárnak helyt adó telek Ny-i részében van kialakítva a gyár veszélyes és nem veszélyes
hulladék üzemi gy jt helye.

A felvétel nem része a nyilvános
változatnak

A felvétel nem része a nyilvános
változatnak

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gy jt hely
5/b

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gy jt hely
5/a

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
203 vizes NMP tároló

Az üzemi veszélyes és nem veszélyes hulladékgy jt hely egy három oldalról zárt, fedett
létesítmény.
A gy jt helyen belül teljes hosszban kárment folyóka húzódik, mely egy szigetelt aknába
vezeti az esetlegesen itt kifolyó veszélyes anyagot. A kárment tér feladata kett s.
Egyrészt megakadályozza a lehullott csapadékvíz tárolókba való bejutását, másrészt a beés kiszállítás során esetlegesen elfolyó/csöpög /kiöml folyadék környezetveszélyeztetést
és/vagy –szennyezést kizáró módon való összegy jtését szolgálja. Az itt lév folyóka
szintén a gy jt aknába van bekötve.
A termelés során NMP-vel szennyezett víz is keletkezik nagy mennyiségben, mint
veszélyes hulladék. A vizes NMP nem rendelkezik a 219/2011 (X.20) Korm. rendelet
szerinti veszélyekkel. Az üzemi veszélyes hulladékgy jt
helyre kerülnek a
küldeménydarabos formában beérkez áruk csomagoló anyagai.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a biztonsági jelentés készítésekor a
hulladék menedzsment kiszervezésre került, azt küls s szolgáltató végzi a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. részére. A hulladék menedzsment kiterjed a gyártási területekr l
történ hulladék kiszállításán át a gyár veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gy jt
helyének kezelésén keresztül a kiszállítások elvégzéséig.

3.3.1.8.

Cella semlegesítés

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.3.1.9.

Toxic material storage (205)

A cella semlegesít épülett l D-re, 205 -as objektum azonosítóval megépült a "toxic
material storage" megnevezés épület. A létesítmény funkciója többes. Részben itt
tervezik a köt anyag alapanyagokat tárolni. A folyékony alapanyagok NMP-ben oldott
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vegyileg nem veszélyes köt anyagból álló keverékek, azaz a keverék veszélyét az NMP
kölcsönzi.
Ezen felül szükség van továbbá egy vissza áru raktárra a nem használt anyagoknak,
valamint a laboratóriumi vizsgálatokon meg nem felelt anyagoknak.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
205 épület É-i homlokzata

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint SEVESO H2 veszélyességi osztályba
besorolható anyagból (NCA és NCM) tervezett (lehetséges) maximális készlet 50 tonna.

3.3.1.10. Modul-Pack épület (201)
Az épületben végzik a modul gyártást, a pack gyártást, valamint a cellák és kész modulok
és packok tárolását. Az épület egyben a késztermék kiszállítás helyszíne.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

Modul-pack épület modul alapanyag raktár kapuja

A modul-pack épület K-i homlokzata

A helyiségben egy automata raktári polcrendszer és árutovábbítási rendszer m ködik. A
modul-pack épületben a modul és pack készítéshez kapcsolódó min ség ellen rzés egy
része is folyik. Az épület helyt ad továbbá a be és ki szállítási raktárak irodáinak.
A modul-pack épület tereit beépített oltó és jelz rendszerekkel rendelkezik.

3.3.1.11. ILT épület
Az Infant Life Test végzésre létrehozott terület, amelyet egyes autógyártók követelnek
meg annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudják kisz rni az esetleges hibás
modulokat. Az épületet beépített t zjelz rendszer és oltórendszer védi.

3.3.1.12. Kantin és oktatási épület (202)
A telek ÉK-i részén található a kantin és oktatási épület. Az épületben kapott helyet a gyár
jelent sen megnövelt kapacitású étkez helyisége, melyhez kapcsolódóan több konyha és
büfé is m ködik a dolgozók ellátása érdekében. Az épület másik részében oktató és
el adó termek létesültek. A kialakított oktató központban az ismétl
képzések és az új
belép k oktatása is a korábbiaknál lényegesen rendezettebb környezetben végezhet .
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Az épület területét beépített t zjelz rendszer végzi, beépített automata t zoltó rendszer
létesítése itt nem volt szükséges, az épületen belül a szükséges számú fali t zcsap létesült.
A kantin épület kapcsolódik az üzemi hangosbemondó hálózathoz, azaz kiürítés
szükségessége esetén a CCR teremb l ide is lehet célzott szöveges utasítást küldeni.

3.3.2.

A dolgozók létszáma, a munkaid és a m szakszám

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának munkavállalói állománya 3200 f .
A Utility részleg és az EHS részleg is folyamatos m szakban dolgozik itt 12 órás váltásban
dolgoznak a munkavállalók (3 nappalos m szak / 3 pihen nap/ 3 éjszakás m szak/ 3
pihen nap).

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának szervezeti felépítését az alábbi ábrán
mutatjuk be.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának szervezeti felépítése
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3.3.3.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó általános
megállapítások, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és
technológiákra

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. korszer , a most gyártásban lév , illetve tervezett
elektromos járm vek akkumulátorainak gyártását végzi. A járm ipari általánosan stagnáló
és hanyatló kilátások mellett a tisztán elektromos és hibrid járm vek akkumulátorainak
piaca kiszámíthatóan sikeres részterület. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyára a
két Európában jelenlév versenytársát megel zve tudott az Európai piacra lépni.
Az elmúlt id szakban többször kellett újragondolni a termelést és így a gyár terveit az
exponenciálisan növekv kereslet miatt. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. két év alatt
megháromszorozta saját dolgozói létszámát, a próbaüzemekt l eljutott az autógyárak
igényének tényleges, kiszolgálásához a gödi gyárból. Eközben a régió egyik legnagyobb
építkezése is folyamatban van.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. abban érdekelt, hogy biztonságos, a környezettet nem
szennyez azt semmilyen módon nem veszélyeztet gyárat építsen fel. A SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. a hosszú távú sikeres m ködésben érdekelt, aminek a fenti
célkit zések elengedhetetlen elemét képezik.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által alkalmazott m szaki biztonsági megoldásokkal
igyekszik a m szakilag elérhet maximumra törekedni. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
a törvényi kötelezettségein felül is igyekszik tenni annak érdekében, hogy a fentiekben
megfogalmazott célkit zések valós tartalommal teljenek meg. A SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. biztonságot növel - törvényi minimum - feletti önkéntes vállalásait a
tárgyi dokumentáció keretei között is bemutatjuk.

3.4.
3.4.1.

Veszélyes létesítmények ismertetése
Veszélyes anyagokkal végzett folyamatok részletes bemutatása

A gyárban végzett f termelési folyamatokat és a termelést kiszolgáló, illetve lehet vé
tev folyamatokat a fenti fejezetekben vázlatosan ismertettük. A továbbiakban jelen
fejezet keretében a veszélyes anyagokkal végzett folyamatokkal foglalkozunk.
Veszélyes anyagokkal végzett folyamat alatt azon anyagokkal végzett tevékenységet, vagy
azon anyagok jelenlétét értjük, ahol a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint
azonosítható veszéllyel rendelkez anyag jelen van.
SEVESO osztályba sorolt anyag az alábbi gyártási folyamatokban van jelen:
Elektródák aktív anyagainak tárolása
Elektróda bevonat készítés folyamata
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Elektrolit töltés, manipuláció
SEVESO osztályba sorolt anyag az alábbi kiszolgáló folyamatokban van jelen:
Elektrolit tárolás
Vízkezelés (utility)
Áramfejlesztés (generátorok)
Szennyvíz kezelés
Veszélyes hulladék tárolás
Nincs a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyag jelen az alábbi
folyamatoknál:
NMP tárolás, NMP cs vezetéki továbbítás a 01 f épület 72 M és a 92 M épületrész
elektróda gyáregység mixing részterület határáig. A jelezett határponton viszont
már az NMP a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletbe sorolható anyagokkal együtt
van jelen.
Oldószer visszanyerés (solvent recovery (SR)), ahol az elektróda gyártás során a
szárítási szakaszban kivont NMP-t mossák ki az elszívott leveg
l. A folyamatban
jelenlév egyetlen veszélyes anyag az NMP, ami nem sorolható a 219/2011 (X. 20.)
Korm. rendelet hatálya alá.
Lítium-ion akkumulátorok öregbítése, töltése, merítése, tárolása.
A gyárban készített lítium-ion akkumulátorok az ADR 9. veszélyességi osztályába tartozó
veszélyes áruk. A lítium-ion akkumulátorok m szaki technológiai fontossága ugyan az,
mint ami áruként veszélyes tulajdonságot kölcsönöz. A lítium-ion akkumulátorok kis
helyen nagy töltés mennyiség tárolására képesek, ami rövidzárlat, vagy m szaki hiba
esetén nagy h mennyiség fejl dését okozhatja. A fejl
h tüzet okozhat, az
akkumulátorokba betöltött elektrolit a tüzet táplálhatja. Az akkumulátorokban használt
szigetel anyagok, és az elektrolitok egyes összetev i is képesek toxikus égéstermék
fejlesztésére. Ugyanakkor pontosan a fentiek miatt vonatkoznak szigorú m szaki
biztonsági követelmények az akkumulátorok szerkezetére, ami a járm ipari felhasználási
célú akkumulátorok esetén még szigorúbb.
Az akkumulátorok veszélyeztet
megállapításokat is meg kell tenni.

képességével kapcsolatosan az alábbi lényeges

A lítium-ion akkumulátor, mint árucikk érdemben más veszélyekkel rendelkezik, mint az
annak a gyártáshoz használt alapanyagok. Az akkumulátor, mint árucikk az azt alkotó
alapanyagoktól eltér besorolása nem csak szabályozási kötelezettség, hanem
biztonságtechnikai okszer ség is. A lítium-ion akkumulátorok okkal nem sorolhatóak a
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá.
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Egy esetleges t z során az akkumulátorból fejl
toxikus égéstermék nem tér el
semmiben az akkumulátorban megtalálható semmilyen vegyi veszéllyel nem
rendelkez polimerek égése során keletkez gázokétól.
Az akkumulátorok nagy mennyiség jelenléte fokozott t zképz dési kockázatot
jelent. Ugyanakkor a tárolás, öregbítés - az alapanyagoktól - külön t zszakaszban
történik, továbbá a gyártás során nagyon szigorú min ségi követelmények, vannak
aminek teljesülést a gyártás számos pontján minden munkadarabon ellen riznek.
Ezen felül a gyártó és tároló helyek aktív és passzív t zvédelmi kialakítása azt a célt
szolgálja, hogy ténylegesen t z ne keletkezzen a gyárban, illetve ha keletkezik az
gyorsan lokalizálható legyen azaz semmi képen se terjedhessen át a 219/2011 (X.
20.) Korm. rendelet szerint besorolható veszélyekkel is rendelkez veszélyes
anyagokra.
A lítium-ion akkumulátorokat, mint kész árucikket a fenti indok alapján az elemzés további
részébe nem vonjuk be.

3.4.1.1.

Elektróda gyártás

3.4.1.1.1.

Alapanyagok tárolása

Az elektróda aktív összetev inek szilárd és kis részben a folyékony alapanyagait az alábbi
helyeken tárolják:
6.
Hivatkozási név a
BJ-ben*

Hely megnevezése

B-GL

B01 épület 92 M épületrészében lév
földszinti elektróda alapanyag raktár

B-1F

B01 épület 92 M blokkban lév
emeleti mixing terület el tti raktár

E

Alapterület

sz. táblázat

Belmagasság

els

205 toxic material storage (mint karantén,
vissza áru raktár, illetve szükség esetén
használható puffer tároló)

Az elmúlt id szakban az építési engedély módosítások során több esetben változott az
egyes helyiségek terem száma. A végleges számozásig a biztonsági dokumentációban
használatos fentiek szerinti hely hivatkozásokat vezetünk be, ugyanakkor mind grafikusan
mind leírás segítségével kétséget kizáró módon azonosíthatóvá tesszük az érintett
objektumokat.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

B-1F terület (elektróda emeleti alapanyag raktár)

B-GL terület (elektróda földszinti raktár)

A raktárakban lehetnek katód és anód gyártás alapanyagai. A földszinti raktárban epoxi
bevonattal ellátott simított beton, az emeleti raktárban rozsdamentes acéllemez burkolat
borítja. A gyártáshoz szükséges alapanyagok az alábbi küldeménydarab típusokban
érkeznek be:
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Egy palettán mint egység rakományon gyakran egy tonnányi áru van egyesít csomagoló
eszközzel egybe csomagolva.
A B-1F raktárban automata raktári polcrendszert telepítettek. Az automata polcrendszert
beépített automata polcközi oltórendszerrel látták el.
A felvétel nem része a nyilvános változatnak
A polcrendszer egy szegmensének sematikus rajza

A felvétel nem része a
nyilvános változatnak
Rakodó daru

A polcrendszer leírása nem része a nyilvános változatnak.
Az elektróda gyártására szigorú tisztasági követelmények vonatkoznak. Az elektróda
gyártás termeit légzsilip választja el a küls tért l. Mindegyik raktározásra használt
helyiséget kamerarendszer, automata t zjelz és automata beépített t zoltó rendszer
védi.
Raktárban jelenlév anyagok és jellemz ik.
NCM szilárd por (100% CoLiMnNiO) (H330 Acute Tox. 2; H350 Carc. 1B; H372 STOT RE 1;
H412 Aquatic Chronic 3; ) SEVESO H2 besorolású mérgez veszélyes anyag. nem éghet
(összeférhetetlenség: nincs ilyen) (Tartós h hatás esetén még mérgez bb nikkel-oxid,
kobalt-oxid képz dhet)
NCA szilárd por (100% AlCoLiNiO) (H331 Acute Tox. 3 (Belégzés - por), H314 Skin
Corr./Irrit. 1B SEVESO H2 besorolású mérgez veszélyes anyag. nem éghet
(összeférhetetlenség: nincs ilyen) (tartós h hatás esetén még mérgez bb nikkel-oxid,
kobalt-oxid képz dhet)
Denka Black (felhasználás: katód gyártás, áramvezet ) szilárd granulátum (100% C) Nem
veszélyes, SEVESO osztályba nem sorolható, éghet , nem t zveszélyes anyag.
(összeférhetetlenség: oxidáló szerek)
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Lítium-karbonát szilárd por (100% lítium-karbonát) (H302 Acute Tox 4., H319 Eye Irrit. 2)
SEVESO osztályba nem sorolható, nem éghet , szervetlen só. (összeférhetetlenség: alkáli
fémek, fluor) (t zben nem fejleszt gázokat)
(felhasználási hely: katód gyártás, köt anyag)
szilárd por Nem veszélyes, SEVESO osztályba nem sorolható, éghet , nem t zveszélyes
szerves anyag. (összeférhetetlenség: alkáli fémek, alkáli földfémek) (t zben mérgez
bomlási gázokat fejleszt)
PVDF szilárd por (100% Polivinilidén-difluorid) Nem veszélyes, SEVESO osztályba nem
sorolható, éghet , porrobbanás veszélyes szerves anyag. (összeférhetetlenség:
alkálifémek , alumínium por, ezüstpor, más fémporok, er s lúgok, észterek, ketonok)
Anód gyártás alapanyagai
szilárd por (100% grafit(szén)) Nem veszélyes, SEVESO osztályba nem sorolható, éghet ,
nem t zveszélyes szerves anyag. (összeférhetetlenség: er s oxidáló szerek, fluor, klórtrifluorid,)
SBR LATEX (felhasználási hely: anód gyártás köt anyag) folyadék Nem veszélyes, SEVESO
osztályba nem sorolható, éghet , nem t zveszélyes szerves anyag. (összeférhetetlenség:
er s oxidáló szerek, vízzel összeférhetetlen anyagok)
CMC (felhasználás: anód gyártás, köt anyag) szilárd por (100% Karboximetil-cellulóz,
nátriumsó) Nem veszélyes, SEVESO osztályba nem sorolható, éghet , nem t zveszélyes
szerves anyag. (összeférhetetlenség: oxidáló szerek)
folyadék (H 315 Skin Irrit 2., H319 Eye Irrit. 2. H335 STOT SE 3, H335D Repr 1B) SEVESO
osztályba nem sorolható, éghet , nem t zveszélyes szerves anyag. (összeférhetetlenség:
oxidáló szerek)
folyadék (92% NMP és 8% butadiién-akrilnitril-kopolimer keverék) (H315 Skin Irrit 2.,
H319 Eye Irrit. 2. H335 STOT SE 3, H335D Repr 1B) SEVESO osztályba nem sorolható,
éghet , nem t zveszélyes szerves anyag. (összeférhetetlenség: oxidáló szerek)
Alumínium-oxid szilárd, kristályos (100% Al2O3 anyag) (vegyi veszéllyel nem rendelkezik,
nem porrobbanás veszélyes) SEVESO osztályba nem sorolható, nem t zveszélyes, nem
éghet (összeférhetetlenség: -)
A mérgez alapanyagokból mindig a teljes csomagolási egységet fel fogják használni, a
raktárakban megontott csomagolású mérgez anyagok nincsenek jelen.
Az alapanyag raktárakban - a beleset lehet ségét is feltételezve - sem tárolnak együtt
össze nem férhet anyagokat. A baleseti okból történ kiszóródás, elszóródás esetét is
feltételezve sem várható, hogy a raktárban tárolt anyagok egymással kémiai reakcióba
lépnek.
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3.4.1.1.2.

Katód gyártási folyamat

A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Köt anyag el állítása
A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.4.1.1.3.

Anód gyártási folyamat

Az anód gyártás során a folyamatban nincsenek jelen 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
szerint besorolható veszélyes anyagok. Az anód aktív anyag a szén, a felhasznált oldószer
az ioncserélt víz. Az anód gyártás során dolgoznak éghet anyagokkal is. Mivel az anód
gyártás egy t zszakaszban történik a katód gyártással a folyamatra, mint általános t z
forrásra kell tekinteni, ami veszélyeztetetheti a veszélyes anyaggal végzett tevékenységet.

3.4.1.2.

Elektrolit manipuláció

A gyár Li-ion akkumulátor cellákhoz folyékony elektrolitot használ. A keveréket készen
szállítják a gyár területére, tartányos formában.
Az egyik keverék (H226 Flam liq. 3, H302 Acute Tox. 4, H314 Skin Corr. 1A, H335 STOT SE
3, H372 STOT RE 1) egy maró t zveszélyes anyag SEVESO osztálya P5c. Az anyag
zveszélyes tulajdonságát az abban lév dimetil-karbonát és az etil-metil-karbonát
oldószerek kölcsönzik. Ezen oldószerek együttes mennyisége a termékben az 50 %-ot
mindenképpen meghaladja)
A másik keverék (H226 Flam liq. 3, H302 Acute Tox. 4, H314 Skin Corr. 1A, H31 Skin Sens
1, H335 STOT SE 3, H372 STOT RE 1) is egy maró t zveszélyes anyag SEVESO osztálya P5c.
Az anyag t zveszélyes tulajdonságát a dimetil-karbonát és az etil-metil-karbonát, etilénkarbonát kölcsönzi.
A gyárban használt két elektrolit biztonság technikai jellemz i lényegében teljesen
megegyeznek.
Az elektrolit beszállítása alapvet en közúton ISO konténerbe épített tartányban történik.
Ezt a f beszállítási formát kiegészítik az 1 m3-es IBC-ben történ beszállítással, és 200 l-es
hordós elektrolit ellátással is. (Az IBC/hordó-s vonal lehet ségének megtartása
üzletmenet folytonossági szempontból lényeges). A mobil tartányos járm egyállásos
közúti elektrolit lefejt helyre áll. A lefejt állás az elektrosztatikus töltés felhalmozódás
és töltés levezetés érdekében rozsdamentes acél burkolatú. A lefejt állást kárment
védi. A geometriailag minden irányból a lefejt hely középs hossz menti tengelye felé
lejtetett felület közepén egy folyóka lesz. A folyókába kerül folyadék egy duplafalú
földalatti lefolyás nélküli szennyvíz tartályba van bekötve.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak

A felvétel nem része a nyilvános változatnak

Elektrolit lefejtésre kialakított közúti fogadóhely

Az anyag manipulációkat kizárólag nitrogén hajtotta kényszer áramoltatás segítségével
végzik enyhe túlnyomáson.
Kültéren elhelyezett lefejt téren megálló mobil konténerb l az elektrolit nitrogén párna
nyomás segítségével jut a tároló tartályba. A járm
l a lefejtés teljesen zárt rendszerben
történik. Az elektrolit nitrogén párnázó gáz alatt van szállítva. Lefejtéskor a lefejt járm
haszon és párnagáz cs csatlakozásait is csatlakoztatni szükséges. A lefejt téren az
úgynevezett lefejt szekrény (Technical Cabinet) került telepítésre, melybe el lehet zárni a
lefejtéshez szükséges eszközöket. A tartályba betárolt anyagot a lefejt cs be elhelyezett
indukciós átfolyás mér n mérik.
A tároló tartályon szintmér és szintkapcsoló m szerek kerültek elhelyezésre. A tartály
túltöltés ellen védett.
A gyár processz nitrogén hálózatára a rendszer sz n és nyomás szabályozón keresztül
csatlakozik. A hálózati nyomást nyomás távadók figyelik, a túl alacsony vagy túl magas
nyomás technológiai retesz feltétel. A nitrogén párna a beállított töltési úton további
segéd energia nélkül tölti meg a kiválasztott tartály csoportot.
A rajz nem része a nyilvános változatnak
Elektrolit lefejtés cs kapcsolási és m szerezési rajza
(A rajz jobb min ségben megtalálható a dokumentáció mellékletében)

Az elektrolit tárolóban több elektrolit tartály van telepítve.
Valamennyi nyomástartó edény és veszélyes anyag tároló edény a m szaki biztonsági
hatóság területileg illetékes szervének engedélyével rendelkezik.
A rajz nem része a nyilvános változatnak
Cs kapcsolási és m szerezési rajz a telepített tartályokról
A rajz jobb min sében megtekinthet a dokumentáció mellékletében

A töltés a tartályok tetején lév tölt csonkon történik. A tölt csonkhoz merül cs
kapcsolódik, azaz a folyadék a csonk elhelyezését l függetlenül alulról tölti fel a tartályt.
Az elektrolit manipiláció további leírása nem része a nyilvános változatnak.
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3.4.1.3.

Lefejt tér kárment je

Az elektrolit lefejtése során az esetleges nem várt események, havária helyzetek esetén a
folyókába öml elektrolit összegy jtésre, földalatti duplafalú fekv hengeres 40 m3-es
tartály van telepítve.
Ugyanennek a tartálynak technológiához korábban kiépített kapcsolatát megsz ntették. A
tartály két fala között szivárgás érzékel van beépítve, amely lyukadás esetén riasztja az
üzemeltet t.

3.4.1.4.

Légkezel rendszer

Az elektrolit lefejt és szállító rendszer véggázai és a tartályok elhelyezésére szolgáló
helyiség általános és vész-elszívó rendszere egy aktív szén töltettel ellátott toronyra kerül.
A ventilátorok frekvenciaváltós motorral készültek, a két üzemmódhoz szükséges
gázmennyiség biztosításához. Az egyik ventilátor üzemben van, a másik meleg
tartalékként kerül beépítésre.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
légkezel torony

Az aktívszenes berendezés kilép oldalára épített h mérsékletérzékel
esetén indítja az oltó berendezést és leállítja a technológiát.

túlmelegedés

A ventilátorokban és az aktívszenes sz ben lecsapódott kondenzátum drén rendszerbe
kerül. A leengedés kézi m ködtetés szelepekkel történik.
A tisztított gáz egy automatikus m ködés túlnyomás kibocsájtó szeleppel ellátott kürt n
távozik a szabadba.

A felvétel nem része a nyilvános változatnak
Légkezel rendszer cs kapcsolási rajza

Az elektrolit manipiláció vonatkozó leírása nem része a nyilvános változatnak.
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3.4.2.

Veszélyes anyagok tároló helyeinek részletes bemutatása

3.4.2.1.

Elektrolit tárolás

Az elektrolit tárolás körülményeit részletesen a fenti 3.4.1.2. Elektrolit manipuláció cím
fejezetben tárgyaltuk.

3.4.2.2.

Vízkezelés (veszélyes anyagai)

A DI víz el állításához használt gépek és tartályok tisztítása CIP technológiával történik. A
tisztításhoz, illetve a tisztító oldat semlegesítéséhez használnak vegyszereket. A
vízkezeléshez használt vegyszerek tárolása és felhasználása egyaránt a Utility épület (35.)
ioncserélt víz el állító helyiségében tárolják. Az itt jelenlév vegyi anyagok közül a hypó
tartozik a 219/2011 (X.20) Korm. rendelet hatálya alá SEVESO E1 besorolással. Minden itt
tártolt vegyszert külön álló kárment n tartanak.
Az ökotoxikus anyagok jelenléte miatt vizsgáljuk a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7.
sz. melléklenek 1.7 pontjába foglalt követelmények teljesülését.
A vízkezel helyiségben alkalmazott tárolási rend, valamint a kárment k megléte
elegend védelmet biztosít ahhoz, hogy onnan ökotoxikus anyag a természeti
környezetbe még baleset esetén se tudjon kikerülni. A tárolás alkalmazott feltételei
teljesítik a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó követelményét.

3.4.2.3.

Szennyvíz kezelés (veszélyes anyagai)

A fentiekben bemutatott 13-as épületben végzik a keletkez szennyvíz el kezelést. A
szennyvíz kezeléshez használt anyagokat két egymásba nyíló "vegyszerterem"
megnevezés helyiségben tárolják. A helyiségben állóhengeres, egymástól beton
kárment kkel elválasztott m anyag tartályok vannak.
Tárolt anyagok:
Mésztej Ca(OH)2,
Nátronlúg oldat NaOH (20%),
kénsav oldat H2SO4 (37%),
polialuminílum-klorid oldat
Flokkuláló polimer
A szennyvíz kezeléshez használt anyagok nem rendelkeznek 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet szerinti veszéllyel, azok vegyi veszély nélküli, illetve maró tulajdonságú anyagok.
A szennyvíz kezelés során leválasztott szennyvíz iszap viszont AlCoLiNiO, CoLiMnNiO
tartalom miatt lehet mérgez , azaz SEVESO H2. besorolású. A leválasztott és szárított
iszapot konténerekbe gy jtik. A konténerek tárolási helye a szennyvíz tisztító épület
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"szárított hulladék tároló" megnevezés helyisége. A helyiségben m gyanta bevonatú
beton padozat van.
A helyiségben az üzemeltet
alkalmazza

az alábbi biztonsági és munka higiénés intézkedéseket

Külön szell
rendszer m ködik a helyiségben
Ponyva takarás alkalmazása a konténereken (fröccsenés gátlás)
A helyiség falai (mosható) festékkel vannak festve
Ejt cs hosszabbítás (fröccsenés gátlás)
A felvétel nem része a nyilvános változatnak
El térben a szennyvíz kezel épület el tti vegyi anyag lefejt hely, ahonnan a szennyvíz kezelés
alapanyagait fejtik be, háttérben a leválasztott szennyvíz iszap tároló helyiség.

3.4.2.4.

Veszélyes hulladék tárolás

A veszélyes hulladék tároló leírását a 3.3.1.7. Veszélyes hulladék tároló, használt
akkumulátor tároló, tovább értékesíthet veszélyes anyag tároló. cím fejezetben adtuk
meg.
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A felvétel nem része a nyilvános változatnak
Veszélyes anyagok elhelyezkedése az üzemen belül.
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3.4.3.

A technológia védelmi és jelz rendszereinek leírása

3.4.3.1.

Kifolyás érzékel hálózat

A gyárban a f és a segéd folyamtok során használt folyékony veszélyes anyagok esetleges
kikerülésének korai észlelésére érzékel hálózat létesült. Az érzékel rendszer a gyár
különböz helyiségeiben lév fentiekben - bemutatott - kárment kbe van telepítve. A
folyadék érzékelés a kárment kbe telepített konduktometriás m ködési elv érzékel kkel
történik. Minden érzékel höz tartozik egy jelfogó egység. A jelfogó egységek címzettek és
egy kiépített kommunikációs hálózaton keresztül helyi és a Utility épületben lév CCR
szobába adnak riasztó jelzést.
Az érzékel ket felf

alrendszerek felépítését és a teljes hálózatot az alábbi ábrák mutatják.
A rajz nem része a nyilvános változatnak
Az elektrolit feladó épület kifolyás érzékel alrendszere

A rajz nem része a nyilvános változatnak

A rajz nem része a nyilvános változatnak

Az elektrolit tároló épületbe telepített kifolyás érzékel k. (közvetlenül a padlón)
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. kifolyás érzékel hálózata

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén az alábbi helyeken telepítettek kifolyás
érzékel ket:
Az információ nem része a nyilvános változatnak

3.4.3.2.

zjelz rendszer

Az információ nem része a nyilvános változatnak.

3.4.3.3.

Zárt láncú videó megfigyel rendszer (CCTV)

Az információ nem része a nyilvános változatnak.

3.4.3.4.

zoltó készülékek

A gyárban kihelyezett t zoltó készülékek üzembentartói ellen rzését a CCR-ben dolgozó EHS
szervezeti egységhez tartozó személyi állomány és az érintett üzemi területek felel sei
együtt végzik.

3.4.3.5.

Oltóvíz, sprinkler

A leírás nem része a nyilvános változatnak.

3.4.3.6.

Gázérzékel rendszer

A gyár területén az alábbi helyeket védi gázérzékel rendszer:
Utility épület kazánházak (B35)
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épület, elektróda részterület (72 M , 92 M) coating terület
Elektrolit tároló épületegyüttes (B33)
Cella semlegesít k (04, 204)

3.4.3.7.

Többfunkciós hangosító rendszer

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában egy modern, több funkciós, b víthet ,
általános célú hangosító rendszer létesült. A rendszer t zjelzés esetén némításra kerülhet,
mivel nem vészhangrendszer, a némító vezérlést a t zjelz központ adja. Ebben az
üzemmódban a hangrendszer üzemképes, de némított állapotban marad, a hangosítási
funkciók tiltva vannak. Nem vészhelyzetben üzemi közlemények és háttérzene sugárzását
teszi lehet vé.
Függetlenül attól, hogy a hangosító rendszer nem evakuációs célból létesült egyes veszélyes
anyag kikerülési helyzetekben nagy mértékben segíti a hatékony információ közlést így az
gyors és eredményes vészhelyzet kezelést ezért a vállalati beavatkozók a kiépült rendszert
használják, használhatják.
A biztonsági jelentés készítésekor hang üzenet az alábbi helyekr l adható a hangosító
rendszerre:
Iroda (fejépület)
Termelési iroda (f épület)
Formation (aging iroda) (f épület)
CCR szoba

3.4.4.

A létesítményekb l kivezet , kimenekítésre és felvonulásra alkalmas
útvonalak

A létesítménynek személy beléptetésre alkalmas, azaz létszám ellen rzésre képes bejárata a
teherporta és a f porta. A kijelölt gyülekezési hely a gyár autóbusz parkolója.
zoltóság számára felvonulási út és terület rendelkezésre áll.

Veszélyhelyzet esetére a kijelölt gyülekezési hely, a f porta el tti autóbusz parkoló.

3.4.5.

A f épület t zszakaszolása

A f épületben beépített t z gátló építmény szerkezetek grafikus szintenkénti leírását a
biztonsági dokumentáció mellékletéhez csatoljuk.
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3.4.6.

A vezetési pont elhelyezkedése

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának vészhelyzet irányításra kijelölt
létesítménye a utility épület CCR helyisége. A vészhelyzeti irányító központban az alábbi
döntés el készítési infrastruktúra áll a rendelkezésre:
Kommunikációs eszközök, hálózati és mobil telefonvonalak
Épület felügyeleti rendszer grafikus felügyeleti rendszere
zjelz és oltás vezérl rendszer felügyeleti szervei
Gázérzékel rendszer felügyeleti szerve
Szivárgás érzékel rendszer központja
CCTV bels és küls kamera képek a gyárról,
Hozzáférés a hangos bemondó rendszerhez
BJ, valamint BVT és mellékletei

3.4.7.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem adminisztratív létesítményei

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. adminisztratív funkcióinak meghatározó részét a f épület
(01) fejépület részének 1/B t szakaszában (fejépület emelet) végzik. A karbantartási
szervezeti egység "utility" részegysége a 35, azaz a utility épületben m ködik.

3.5.

Jelenlév veszélyes anyagok aktuális leltára

A telephely veszélyes anyag leltárát (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
alapján az A/2 adatlap szerinti formátumban) a tárgyi biztonsági jelentés 1. sz. mellékletéhez
csatoltuk, valamint az alábbi táblázatban is megadjuk. . A leltárt a lehetséges legnagyobb
készletek alapján állítottuk össze.

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
74/184 oldal
2021 október

7.

sz. táblázat

A táblázat nem része a nyilvános változatnak.
A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megadott üzemazonosítási eljárás
alapján elvégzett számítás szerint a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gyára az engedélyezni
kért állapotban az alábbi azonosítási számokkal jellemezhet :
8.

sz. táblázat

Üzemazonosítási számok
Alsó küszöbérték

Fels küszöbérték

Egészségi veszély

6,840

1,710

Fizikai veszély

0,042

0,004

Környezeti veszély

0,068

0,033

Egyéb veszély (O1)

0,000

0,000

Egyéb veszély (O2)

0,000

0,000

Egyéb veszély (O3)

0,000

0,000

Az azonosítási számítás alapján megállapítható, hogy a gyárban egyidej leg jelenlév
maximális veszélyes anyag mennyisége egészségi veszély kategóriában meghaladja az alsó
küszöbértéket, és a fels küszöbértéket is meghaladja. Ez alapján az üzem fels
küszöbérték veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként azonosul.
A gyárban el forduló veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.5.1.1.

A veszélyes anyagok azonosítása, besorolása és mennyisége

Az üzemben általános módon alkalmazott besorolás, a rendelkezésre álló és üzemeltet i
információk alapján a telephelyen tárolt veszélyes anyagok az alábbi típusokba kerültek
besorolásra, azonban nem minden a lenti felsorolásban szerepl veszélyes anyag kategória
található meg a gyárban
1. Toxikus, szilárd, nem éghet anyagok
2. Toxikus, folyékony, nem éghet anyagok
3. Toxikus, folyékony, éghet és toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
4. Nem toxikus, folyékony, éghet és toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
5. Nem toxikus, szilárd, éghet és toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
6. Nem toxikus, folyékony, t zveszélyes anyagok
7. Vízzel érintkezve toxikus vagy gyúlékony gázokat fejleszt anyagok
8. Mérgez gázok
9. Nem toxikus éghet és toxikus égéstermékkel rendelkez gázok
10. Toxikus, szilárd, éghet és toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
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11. Oxidáló, égést tápláló anyagok
12. Toxikus, szilárd, éghet és nem toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
13. Toxikus, folyékony, éghet és nem toxikus égéstermékkel rendelkez anyagok
14. Nagy víztartalmú készítmények
A veszélyes anyagok azonosítását, besorolását az üzemazonosítás keretében végeztük. Az
üzemazonosító számítás A/1, A/2 , A/3 adatlapjai a mellékletben található.
A számítás eredményét a veszélyes anyagok aktuális leltára cím
ismertettük.

3.6.

fejezet keretében

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó fontosabb
információk

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. telephelyén végzett veszélyes anyaggal kapcsolatos
tevékenységeket a fenti fejezetekben ismertettük részletesen. Az ismertetést a tárgyi
biztonsági jelentés 3.4.1 fejezete tartalmazza.

3.7.

A normál üzemvitelt l eltér üzemi állapotok

Az elektróda slurry gyártása a fenti fejezetekben leírt módon szakaszos eljárás. A gyártás
termék min ség szempontjából fontos és szabályozott része, a gyártáson felül a gépek
takarítása, karbantartása is.

Normál üzemt l eltér üzemállapotnak tekintjük:
A gyár területén végzett karbantartást, építését, javítást (ide nem értve az eljárási
utasításban, SOP-ben szabályozott ismert kockázatú rendszeresen ismétl
tevékenységeket)
Meglév védelek részleges meghibásodása melletti üzem
Normál üzemi állapottól eltér állapotban üzemelni csak engedéllyel lehet.
Tervezett karbantartás, építés, t zgyújtás engedélyezésére jogosult személy:
EHS vezet
A gyár területén észlelt rendellenesség esetén a további m ködés feltételeinek
meghatározására jogosult:
Érintett részleg vezet je & EHS vezet
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Meghibásodott védelem (gázérzékel , vagyonvédelmi rendszer) esetén a m ködés
engedélyezésére jogosult:
Elnök
Az engedélyezés rendszerét úgy kell kialakítani, hogy normál üzemállapottól eltér
üzemállapot esetén az üzemállapotot engedélyez személye egyértelm en azonosítható
legyen és azt utólag megmásítani ne lehessen.

Hiba ismert okkal
Egy hiba attól lesz ismert okú hiba, hogy a hibát a hibával érintett részleg vezet je vagy
annak erre felhatalmazott megbízottja leírta. A hiba leírása egyben azt is jelenti, hogy a hiba
ellenére a kialakult helyzetet nem kellett veszélyes anyaggal kapcsolatos üzemzavarnak
tekinteni. A vállalatvezetés kötelessége, hogy a leírt hibákat azok súlyossági rangsor szerint
kezelve ésszer id n belül kijavítassa. Az üzemeltet céljának annak kell lennie, hogy a
gyárat de különösen a biztonságra hatással lév eszközöket, rendszereket kivalló, de
legalább üzemképes m szaki állapotban tartsa.
Hiba nem ismert okkal
Nem ismert okú hiba (pl. gázérzékel megszólása) esetén a jelzést mind addig valós
veszélyhelyzetre való figyelmeztetéséként kell kezelni, amíg annak az ellenkez jér l meg
nem gy dtek. Eközben a BVT vonatkozó részét végre kell hajtani
Normál üzemt l eltér tervezett üzem
Az EHS vezet által kiadott munkavégzési engedély alapján lehetséges.
Védelmi funkciók kikapcsolása
Védelmi funkciók kiiktatásához ügyvezet i döntés szükséges. Védelmi rendszert
indokolatlanul tilos kikapcsolni. Kifejezetten indokolt esetnek számít, ha maga a védelmi
rendszer hibája akadályozza a m ködést. A védelmi rendszert csak akkor lehet hibásnak
nevezni, ha megvannak azok az objektív feltételek, amelyek az ellen rzés (okok feltárásának)
lehet ségét biztosítani tudják. A szabályozás tárgya szerinti rendszerhez kapcsoló védelemi
rendszer meghibásodását legenyhébb esetben is mint priorált ismert hibát kell kezelni.

3.8.

Veszélyes anyagok tárolása, id szakos tárolása

A veszélyes anyagok tárolásának körülményeit a biztonsági jelentés korábbi fejezeteiben
bemutattuk. A veszélyes anyagok tárolására vonatkozó információkat a BJ alábbi fejezetei
tartalmazzák:
3.3.1.5 33 Elektrolit tároló
3.3.1.6. 36, 36b NMP tartályparkok
3.3.1.9 Toxic material storage (205)
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3.4.1.1.1. Alapanyagok tárolása
3.4.2. Veszélyes anyagok tároló helyeinek részletes bemutatása

3.9.

Tárolással kapcsolatos m veletek

A tárolással, anyag mozgatással kapcsolatos m veleteket az alábbi felsorolásban hivatkozott
fejezetekben részben már bemutattuk:
3.3.1.6. 36, 36b NMP tartálypark
3.4.1.1.1. Alapanyagok tárolása
3.4.2. Veszélyes anyagok tároló helyeinek részletes bemutatása
Összefoglaló jelleggel a veszélyes anyagok tárolásáról és gyár területén belüli mozgatásáról
az alábbi leírás adható.
Minden veszélyes anyagok a gyár területére közúton érkeznek. Tartányos formában szállítják
a gyár területére az elektrolit nagy részét, az NMP-t, a szennyvíz kezeléshez használt
folyékony vegyi anyagokat. Küldeménydarabos formában érkeznek a vízkezelés vegyi
anyagai továbbá az akkumulátor gyártás szilárd alapanyagai és a folyékony
küldeménydarabos alapanyagai. A folyékony veszélyes anyagokat mind a f mind a segéd
folyamatokban igyekeznek cs vezetéken szállítani, így a gyár területén végzett bels anyag
mozgatás a lefejtésre, illetve küldeménydarabos áruk esetén a kirakodásra korlátozódik.
folyékony veszélyes anyagok tölt , rakodó helyei mindenhol kárment vel védettek. Minden
olyan épületnél, ahol részben vagy egészben végeznek veszélyes anyag tárolást/felhasználást
pontosan ki van jelölve veszélyes alapanyag beszállításának helye. Veszélyes anyag gyár
területen belüli szabadtéri (beérkez anyag rakodással össze nem függ ) mozgatása az
alábbi rész folyamatokra korlátozódik.
Veszélyes anyag maradvánnyal szennyezett csomagoló anyag üzemi gy jt helyre
szállítása
A 205 számú tároló helyre való áru vételezés, oda való vegyi anyag kihelyezés.

3.10. A veszélytelenít és mentesít anyagok bemutatása a telephelyen
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. veszélyes anyag tároló területein a 8.6.1. fejezetben
meghatározott mentesít - és véd eszközöket tartják készenlétben. A mentesít - és
véd eszköz igény meghatározása er és eszköz számítás segítségével történt. A SAMSUNG
SDI Magyarország Zrt. kötelessége a BJ-ben meghatározott eszközöket -mint minimális
készletet - készenlétben tartani.
A veszélymentesít anyagok tervezett elhelyezkedését részletesen a telephely vészhelyzeti
információkat tartalmazó 3. sz. rajzmellékletében mutatjuk be.
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4. A veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra
4.1.

Villamos energia ellátás

Az információ nem része a nyilvános változatnak

4.2.

Gázellátás

Az információ nem része a nyilvános változatnak.

4.3.

Vízellátás

Az információ nem része a nyilvános változatnak.

4.4.

Bels energiatermelés, üzemanyag-ellátás és ezen anyagok tárolása

A gyár villamos energiát - normál üzemben - nem állít el , a termeléshez és a termelési
egységek komfort f téséhez szükséges h t maga termeli meg.
Az információ nem része a nyilvános változatnak.
A kazánok 0-24h-ás él er s kazánf i felügyelet alatt állnak. A földgáz szolgáltatás kiesése
esetén a gyár h termelési képessége megsz nik, amit pótolni nem tudnak. A h szolgáltatási
képesség kiesése közvetlen veszélyhelyzetet nem idéz el .

4.5.

Vészhelyzeti ellátás (közm )

Az információ nem része a nyilvános változatnak.

4.6.

Híradó rendszerek

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. els dleges vészeseti kommunikációs eszköze az URH
ráadió adó-vev . A vészeseti tevékenységben kitüntetett feladattal rendelkez személyek
munkavégzésük ideje alatt maguknál tartják a rádió-adóvev ket.
A vészhelyzeti kommunikáció további lehetséges eszköze a mobiltelefon, valamint él szó.
Nem t zesettel járó káresemény esetén a kiépített hangosító rendszer is használandó
információ közlésre. Az ilyen úton történ információ közlés mentésvezet i kompetencia.

4.7.

Munkavédelem

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a tevékenységéhez szükséges munkavédelmi
szaktevékenységet EHS szervezet látja el. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a
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munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat és felel sségeket vállalati szabályzatokban
rögzíti. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. ezen felül valamennyi tevékenységhez
elkészítette a munkavédelmi kockázatértékelést, aminek részeként meghatározásra kerültek
a szükséges egyéni véd eszközök, valamint a munkavédelmi szempontból fokozottabb
figyelmet kívánó m veletek. Az alkalmazott vegyszerek kezelése és tárolása kapcsán kémiai
kockázatértékelést készített.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. új belép i soron kívül, meglév
rendszerességgel részesülnek munkavédelmi oktatásban.

4.8.

dolgozói éves

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. mint munkáltató a tevékenységéhez szükséges
foglalkozás-egészségügyi feladatokat megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói
támogatással látja el. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató felügyeli a dolgozók adott
munkakör betöltéséhez szükséges kinevezéshez kötött, illetve id szakos orvosi alkalmassági
vizsgálatát. A vizsgálatok gyakoriságát és számát a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
el írásának megfelel en a dolgozót ér vegyi és egyéb expozícióhoz igazítottan határozzák
meg.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában 0-24 órás ment tiszt által biztosított
ügyelet érhet el. Ezen felül 8-16-ig orvosi jelenlét is biztosított a gyár területén. A gyár
területén jelenlév egészségügyi ellátó személyzet aktívan részt vesz egy baleset esetén a
sérültek ellátásában.

4.9.

Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények

A gyár területén az els dleges vezetési pont a Utility épület CCR terme. A fentiekben
bemutatott módon szinte minden biztonsági információ itt fut össze, továbbá a gyáron belüli
nagy távolságok miatt a utlity épület kell távolságban van a legtöbb azonosított súlyos
baleseti veszélyforrástól.
Az épületek a szükséges számú menekül folyosót tartalmazzák a biztonságos kiüríthet ség
biztosításának érdekében. A menekül folyosókon felül további evakuációs létesítmények
nem állnak rendelkezésre, ilyenek rendelkezésre állását a gyárban azonosított lehetséges
súlyos baleseti események nem teszik szükségessé.

4.10. Az els segélynyújtó és ment szervezet
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gyárának területén minden szervezeti egységhez tartozik
legalább egy els segély nyújtó pont. A súlyos baleseti védekezés szempontjából ezek közül
kitüntetett szerepe az alábbi els segély nyújtási pontoknak van:
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Utility épület
porta
A gyárban irodai munkaid ben van legalább egy f s orvosi jelenlét. A gyár területén 0-24
órában van ment tiszti szolgálat. Orvosi jelenlét esetén a jelenlév orvos, egyéb esetben a
ment tiszt a vállalati els segélynyújtó szervezet vezet je. Az orvosi jelenléten felül minden
termelési id szakban van részlegenként legalább 2 f els segélynyújtó a munkavállalók
között. A ment egységek kiérkezéséig az üzemben jelenlév els segély nyújtó szervezet
szakaszer en el tudja végezni a betegellátással kapcsolatos teend ket.

4.11. Biztonsági szolgálat
A leírás nem része a nyilvános változatnak.

4.12. Környezetvédelmi megbízott
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában az EHS osztály felel a környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítésért. Az EHS osztály munkájáért az EHS vezet felel. A
környezetvédelmi megbízott:
Felügyeli a tevékenységgel járó környezethasználatot és támogatást nyújt annak
minimalizálásához
Felügyeli hogy a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek
(kezdetben zajvédelmi, leveg tisztaságvédelmi, majd egységes környezethasználati
engedély formájában a valós állapothoz igazodjanak)
Felügyeli a gyár szennyvíz el tisztító m vét és felel azon jó gyakorlatok kialakításáért
ami a szennyvízüzem folyamatos megfelel m ködéséhez szükséges
Felügyeli a gyár területén m köd - küls s - hulladék menedzsmentet ellátó cég
munkáját, hogy az a környezetvédelmi szabályok betartásával a környezet
szennyezést kizáró módon történjen.
Felügyeli és koordinálja a szakmai támogatást végz
szakért k munkáját

(küls s) környezetvédelmi

Felügyeli a környezetvédelmi hatóság felé történ adatszolgáltatásokat, akkreditált
vizsgálatokat és szakért támogatást nyújt a hatóság által esetlegesen tartani kívánt
szemlékhez
Olyan gyakorlatot alakít ki ami biztosítja hogy a dolgozók környezetvédelmi oktatása
megtörténjen.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a fentieken felül felmerül környezetvédelmi szakért i
jogosultsághoz kötött környezetvédelmi feladatok kapcsán a felmerülés szükséges szerinti
foglalkoztat környezetvédelmi szakért ket.
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4.13. Katasztrófa elhárítási szervezet
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a súlyos balesetek bekövetkezése esetére bels védelmi
terve szerinti katasztrófa elhárítási szervezetet m ködtet. A katasztrófa elhárítási
szervezetben a Mentésvezet az az el zetesen kijelölt személy, aki a taktikai döntésekért és
a beavatkozók biztonságáért felel. A beavatkozók azok, akik a BVT oktatásokon,
gyakorlatokon szerzett ismereteik és munkakörük alapján a mentésvezet utasításának
megfelel en személymentési, t zoltási vagy egyéb veszély-elhárítási feladatot végezhetnek.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. minden id pontban biztosítani tudja a szükséges
beavatkozói állományt. Minimális biztosított beavatkozói állomány:
12 f beavatkozó
1 f mentésvezet
2 f els segélynyújtó
1 f veszélyhelyzeti diszpécser
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. kötelessége a BJ keretében meghatározott meg nem lév
eszköz beszerzése. A vállalat területén a létesítményi t zoltóság létrehozásáig megbízott
zoltószervezet m ködik 0-24 órában. A t zoltószervezet 2 db t zoltó gépjárm
(1600l/perc, 2000l illetve 1000l) 1 db beavatkozó/t z oltásvezet i gépjárm vel áll
folyamatos készenlétben. A járm vekhez 6-6 f áll rendelkezésre, azaz egy m szakban 12+1
beavatkozó áll készenlétben.

4.14. Javító és karbantartó tevékenység
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. rendelkezik karbantartási szervezeti egységgel. A
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. karbantartó szervezete néhány kivételt l eltekintve a
gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó karbantartási munkákat végzik el. Ez ezeken túlmutató
feladatokat küls s vállalatok végzik el. (Ezek egy része a SAMSUNG vállalat csoporthoz
tartozik.)
A vállalat súlyos baleset megel zési célú biztonság irányítási rendszere kiemelten kezeli a
biztonsági teljesítést befolyásoló gépek és rendszerek karbantartását. A biztonság irányítási
rendszer fókuszában az alábbi részterületek karbantartása van.
Védelmi terv végrehajtását lehet vé tev eszközök
Veszélyes anyagos alrendszerek
A védelmi terv végrehajtását szolgáló eszközök tételesen felsorolva a bels védelmi tervben
találhatóak. Veszélyes anyagos alrendszerek alatt az alábbi részrendszerek karbantartását
kell érteni:
Mixing terület napi ellen rzése (tömítetlenségek rendellenességek keresése)
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Mixing terület rendszeres tisztításának (pormentesítés) ütemezése tiszta állapot
visszaméréssel igazolása
Mixing terület technológiai és üzemi elszívás (hatásfok, tisztítási fok rendszeres
monitorozása)
Coating vonal (különös tekintettel a szárító alrendszerre)
NMP recovery (tömítettség, szivattyúk, recirkuláció, hatásfok visszamérése)
Minden aktív szenes sz
(töltet csere nyilvántartása a csere id beni ütemezése)
Elektrolit tároló rendszerének napi ellen rzése (tömítetlenségek, rendellenességek
keresése)
Elektrolit tároló robbanás biztonság technikai felülvizsgálat ütemezése
Elektrolit tároló rendszerben lév sz k tisztításának ütemezése
Szennyvíz üzemi gépek napi ellen rzése (tömítetlenségek rendellenességek keresése)
Szennyvíz üzem megfelel ségének folyamatos monitorozása in line mintavétel
segítségével
Szigetelt (jogszabályi követelmény miatt vízzáróvá tett) felületek épségének követése
a nem megfelel ségek naplózása intézkedés a javításról
Veszélyes anyag és hulladék kezelésre használt felületek takarítási rendje, az így
keletkezett hulladék gy jtésének rendje

4.15. Laboratóriumi hálózat
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gyárában el állított termékeknek szigorú min ség
biztosítási feltételeknek kell megfelelnie. Ennek érdekében a gyártás során részben helyben
részben a termékek mintázásával is számos min ség vizsgálatot végeznek ami laboratóriumi
hátteret igényel.
A gyár min ség vizsgáló és laboratóriumi helyiségeiben olyan analitikai eszközök, amelyek
egy esetleges vészhelyzet kezelést segítenének el nincsenek.
A gyár laboratóriumaiban és min ség vizsgáló helyiségeiben csak laboratóriumi
mennyiségben lehetnek jelen veszélyes anyagok. Ezek min sége nem tér el a gyártáshoz
használt és fentiekben bemutatott veszélyes anyagokétól.

4.16. Szennyvízhálózatok
A gyárban keletkez technológiai és kommunális jelleg szennyvizet különálló hálózaton
egymástól elkülönítve gy jtik és vezetik el. A technológiai szennyvizet a gyár területén lév
szennyvíz kezel
ben el kezelik és ezt követ en adják át a közszolgáltatónak. A gyár
területén keletkez kommunális jelleg szennyvizeket el kezelés nélkül egy nyomott
vezetéken keresztül adják át a közszolgáltató hálózatára.
A technológiai szennyvizet az alábbi folyamat leírásnak megfelel en kezelik:
1.

Nyers szennyvíz átemel
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nyers szennyvíz fogadás, pufferelés, leveg ztetés, vésztározás
Fiziko-kémiai szennyvíztisztító vonalak (két párhuzamos vonal)
Tisztított szennyvíz átemel
Vegyszeradagoló rendszerek
Iszap víztelenítés
Csurgalékvíz átemel
Szagelszívás, szagkezelés

Szennyvíz átemel akna
A termelési folyamatok során keletkezett szennyvíz a szennyvíz átemel aknába kerül,
amelynek vízszintje folyamatos monitorozás alatt áll. A maximális beállított szint elérésekor
az üzemi szivattyúk beindulnak és normál esetben a kiegyenlít medencébe (szennyvíz
puffer medence) szivattyúzzák a kezelend vizet. A beállított minimum vízszint elérése
esetén a szivattyúk automatikusan leállnak. Vész maximum szint esetén a rendszer hiba és
vészjelet ad.
Kiegyenlít medence (puffer és vésztározó)
Beállítása az üzempróba tapasztalatai alapján történik.
A rajz nem része a nyilvános változatnak
Szennyvíz fogadása a gyár szennyvíztisztítójába

A szennyvíz leveg ztetése
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Fizikai-kémiai szennyvíztisztítás: pH-beállítás - Koaguláció – Flokkulátor – Ülepítés
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Tisztított szennyvíz átemel
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
rítés, víztelenítés
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Szagelszívás, gázmosó
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A leírás nem része a nyilvános változatnak.
Vízkezelés technológiájának és a szennyvízkezelés technológiájának normál üzemvitelt l
eltér üzemi állapotai
A szennyvíz tisztító kezelési utasítása kitér a tervezett és nem tervezett (gép, m szer hiba)
miatti karbantartások elvégzésére. A fentieken felül más normál üzemt l eltér
üzemállapottal a rendszer kialakításából adódóan nem kell számolni.

4.17. Csapadékvíz
A gyár területének környezetében nincs csapadékvíz elvezet közcsatorna hálózat, ezért a
gyár területén felfogott csapadékvizeket a gyárnak helyt adó telek DNy-i sarkában (mint
legalacsonyabban fekv terület) kialakított szikkasztó medencékbe vezetik. A szikkasztó
medencék m szaki adatai:
A leírás nem része a nyilvános változatnak.
A gyár területére hulló csapadékot, ha az potenciálisan szennyez
felületre hullik, akkor
olajfogó m tárgyon keresztül vezetik. A gyár területén kiépült csapadék elvezet rendszeren
több olajfogó m tárgy m ködik.
A potenciálisan nem szennyez
felületekre hulló csapadékot, úgy mint pl. tet csapadék,
közvetlenül a szikkasztó medencékhez vezetik. A gyár csapadék elvezet rendszere teljesen
hosszában gravitációs kialakítású.

4.18. Üzemi monitoring hálózatok
A gyártási folyamat nagy százalékban automatizált a gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó
hibák azonnal megjelennek a hiba helye szinti HMI paneleken. A gyártás soron keletkez
szennyvíz min ségét a szennyvíz kezelési fejezetnél leírt módon folyamatosan ellen rzik.
A gyár biztonságára is hatással lév eltérések kimutatására a fentiekben már bemutatott
védelmi rendszereket leíró fejezetekben ismertettük:
3.4.3.1.
3.4.3.2.
3.4.3.3.
3.4.3.5.
3.4.3.6.
3.4.3.7.

Kifolyás érzékel hálózat
zjelz rendszer
Zárt láncú videó megfigyel rendszer (CCTV)
Oltóvíz, sprinkler
Gázérzékel rendszer
Többfunkciós hangosító rendszer
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4.19.

zjelz és robbanási töménységet érzékel rendszerek

A t zjelez és gázérzékel rendszerek leírását az alábbi fejeztek tartalmazzák:
3.4.3.6.
3.4.3.2.

Gázérzékel rendszer
zjelz rendszer

4.20. Beléptet és idegen behatolást érzékel rendszerek
A gyár területére a dolgozók be-ki léptetése alapvt en a f portán történik. A teherportán
szinén biztosított a személy beléptetés lehet sége. A leírás egyéb részei nem része a
nyilvános változatnak.
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5. A veszélyes létesítmények veszélyazonosítását megalapozó információk
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a súlyos baleseti veszélyeztetés
szempontjából az alábbi részrendszerek további vizsgálata indokolt:

Alapanyag tárolás
Elektrolit tárolás
Földgáz rendszer

A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének környezeti veszélyeztetésre
vonatkozó követelményét vizsgálni kell az alábbi létesítményrészek esetében:
Veszélyes hulladék tároló
Utility épület vízkezel helyiség
Generátor helyiségek
Szennyvíz üzem szennyvíz iszap tároló
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6. A részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek
bemutatása
6.1.

A technológiák rajzi megjelenítése

Jelen biztonsági jelentés szerkezetének felépítésében az egymásra épülés elve szerint jártunk
el. A gyár m ködésének általános leírása a 3. fejezetben történt meg. A leírás alapján
megismerhet ek a gyár létesítményei és azok funkciói, m ködésük f bb paraméterei. A
következ lépcs a kiválasztás során történik, ahol részletesebben ismertetjük az egyes
üzemrészek biztonsági szempontú jellemz it.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által a veszélyes anyagokkal végzett folyamatok részben
generikus, részben m veletezéshez között eljárások. A veszélyes anyaggal végzett
folyamatok cs kapcsolási és m szerezési rajzait a biztonsági jelentés 6. sz. mellékletében
mutatjuk be. A veszélyes anyagokkal végzett folyamatok leírását a biztonsági jelentés 3.
fejeztében adtuk meg.

6.2.

A technológiai részrendszer fontos
anyagkijutással járó meghibásodások

szereppel

bíró

elemei

és

az

A technológiai részrendszer fontos szereppel bíró elemeit és az anyagkijutással járó
meghibásodásokat a következ fejezetek részletezik.

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
88/184 oldal
2021 október

7. A súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése
7.1.

A súlyos baleset által való veszélyeztetés értékelése

A biztonsági jelentésben elvégzend elemzési eljárás megfelel a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet által megfogalmazott követelményeknek és a 2012/18/EU irányelv. Ennek
megfelel en az elemzés mélysége az elemzés el rehaladásával fokozatosan n , míg az
elemzend esetek száma arányosan csökken.
Az elemzési eljárás szisztematikus eszközt biztosít arra, hogy a súlyos balesethez vezet
eseménysorok feltárása maradéktalanul megtörténjen. Az elemzés els lépéseként ki kell
jelölni a veszélyes üzem határait. Elfogadott módszer segítségével meg kell különböztetni a
veszélyes üzemrészeket a gyár területén lév , más súlyos baleseti veszélyeztetés
szempontjából nem veszélyes technológiáktól, üzemrészekt l. A kiválasztott veszélyes üzem
vagy veszélyes üzemrészek esetében olyan részletességgel kell elemezni, majd dokumentálni
az alkalmazott technológiát, hogy az alkalmas legyen valamennyi üzemhatáron túl terjed
hatás bekövetkezéséhez szükséges és elégséges összes technológiai és nem technológiai
feltétel feltárására. Ezen feltételek ismeretében be kell mutatni azon eseménysorokat, ún.
szcenáriókat, amelyek ingatlanhatáron túl terjed nem kívánt hatással járnak. Nemzetközileg
elfogadott elemzési módszerrel meg kell határozni az egyes szcenáriók bekövetkezési
gyakoriságát. Következményelemzés keretében el kell végezni a kiválasztott veszélyes
üzemekben kijelölt szcenáriók bekövetkezésének következményeit. Ezt követ en a
következmények ismeretében meg kell határozni a veszélyes üzemben folytatott
tevékenység egyéni, majd társadalmi kockázatát. A kockázat ismeretében értékelni kell a
veszélyeztetést. A következmények ismeretében megalapozott védelmi tervezési munka
kezd dhet.
Jelen elemzési eljárás a fenti szempontokat az alábbi lépéseken keresztül végzi el.
Megalapozó elemzés
Részletes technológia elemzés, a csúcsesemények definiálása
A csúcsesemények bekövetkezési frekvenciájának meghatározása
Következményelemzés
Küls és bels dominóhatás vizsgálat
Kockázatelemzés
Kockázatértékelés és kockázatkezelés
Megalapozó elemzés
Megalapozó elemzés elvégzésére általában a nemzetközileg elterjedt és széles körben
elfogadott ún. holland kiválasztási módszert alkalmazzuk a CPR [18] 2.3 fejezete alapján. A
holland kiválasztási módszer kiváló t zveszélyes, robbanásveszélyes, illetve toxikus
anyagokat raktározó, feldolgozó vagy el állító technológiák sz rése esetében. Egyes speciális
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esetekben, amikor nem veszélyes anyagok fizikai állapota, nyomása és/vagy h mérséklete
okozhat súlyos balesetet, viszont nem alkalmazható a holland módszer. Az ilyen esetekben
társaságunk megel
következményelemzést végez. Amennyiben a következményelemzés
eredménye alapján fennáll az ingatlanhatáron túl terjed hatás és/vagy dominóhatás
lehet sége, akkor a technológiai részt, mint veszélyes létesítményt azonosítjuk.

Részletes technológiai elemzés, súlyos baleseti eseménysorok meghatározása
Az elemzési fázis keretében bekérjük és vizsgáljuk a veszélyes üzem terv- és üzemeltetési
dokumentációit, vizsgáljuk a karbantartási utasításokat és a normálistól eltér lehetséges
üzemállapotokat. Áttekintjük az üzem esetlegesen már meglév biztonsági dokumentációit,
úgymint vészhelyzeti terv, t zriadó terv, kárelhárítási terv, stb.
A részletes technológiaelemzéshez a CPR [18] nem kívánt esemény (Loss of Containment,
LOC) kezelési modelljét alkalmazzuk. E szerint egyszerre keressük a generikus nem kívánt
eseményeket (GLOC), a specifikus (SLOC) és a be/ki tárazással összefügg (MLOC)
eseményeket.
A generikus LOC (Pl. korrózió, konstrukciós hiba, tervezési hiba, anyagfáradás, nem
szándékolt kártétel) dedukcióval nem, vagy részlegesen tárható fel, mert az okok rendszerint
a vizsgált m szaki rendszeren kívüliek. Az ilyen hibalehet ségek el fordulási gyakorisága
csak korlátozott mértékig csökkenthet karbantartó, megel
tevékenységgel. A generikus
LOC események frekvenciáit legpontosabban statisztikai eszközökkel lehet feltárni. A CPR
[18] részletesen tárgyalja a generikus LOC eseményeket, és ajánlást fogalmaz meg az
el fordulási frekvenciák középértékére és tartományára. Az elemzés során a generikus
csúcseseményeket a CPR [18] szerint állapítjuk meg. A generikus LOC sosem elhanyagolható.
A specifikus, illetve a be- és kitárazási LOC (a létrehozott rendszer tulajdonságaiból
következ LOC) dedukcióval feltárható, hiszen az ilyen LOC események rendszeren belüliek, a
rendszer tulajdonságaiból következnek. A technológiából következ LOC események feltárást
HAZOP-hibafa módszerrel végezzük. Az SLOC és az MLOC csak a „m veletezés”, azaz a
technológiai m veletek sajátja.
Egy elemzésre kijelölt veszélyes létesítménynél a lehetséges LOC eseményeket a CPR [18]ban kijelölt generikus események, és amennyiben az elemzésre kijelölt technológiai részben
veleteket végeznek a veszélyes anyaggal, úgy a HAZOP- hibafa elemzéssel meghatározott
specifikus LOC események halmaza adja.
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Események bekövetkezési frekvenciáinak meghatározása
A generikus LOC események frekvenciáiként a CPR [18] 3.2 fejezetében közölt értékeket
alkalmazzuk. A GLOC és MLOC értékeket HAZOP elemzés alapján az alábbiak szerint
számszer sítjük.
9.
Érték/Value

0.0001*

Érték/Value
év/year

>100

Jelölés/Code

1

Megnevezés

Nagyon
ritka

Name

Very
Seldom

sz. táblázat

Leírás/Description
Fizikailag nem képtelenség, de
nincs ismert el fordulás, vagy az
ismert el fordulás > 100 év

Is not known to have happened,
but physically not impossible
Iparban már el fordult
0.001*

20-100

2

Ritka

Seldom
In industry is known to have
happened
A szerkezet életciklusa
néhányszor el fordulhat

0.05

4-20

3

Mérsékelt

alatt

Moderate
Is known to happened under
lifecycle
Többször el fordul a szerkezet
életciklusa alatt

0.5

1-4

4

Gyakori

Frequent
occurs within the period of 1 year,
will probably reoccur within 2-4
years
Évente többször is el fordulhat

1

<1

5

Nagyon
gyakori

Very
frequent
occours more than once per year
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Következmények érékelése
10. sz. táblázat
Jelölés

Megnevezés

Name

Leírás/Description

Code
A dogozókra nézve sincs nemkívánatos élettani
hatás (csak akut hatásokat kell mérlegelni)
A

Elhanyagolható

Negligible
No adverse worker helath effects
(Acute effects only)
Dolgozót ért kisebb káros hatás

B

Mérsékelt

Moderate
minor worker injury
Munka kieséssel járó súlyosabb dolgozói sérülés
vagy több dolgozó enyhébb sérülése

C

Súlyos

Serious
worker lost time injury or injuries multiple workers
Dolgozói halálos baleset lehet sége,
sérülések lehet sége üzemhatáron túl

D

Kritikus

illetve

Critical
worker fatalitiy or major injury of multiple workers
or/and injury of out of plantborder
Több dolgozó, illetve üzemhatáron túli személyek
halálozásának lehet sége

E

Katasztrofális

Disastrous
Multiple worker fatalities and/or fatalities out of
plant border.
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Kockázatok értékelése
11. sz. táblázat
Következmény Értékelése
Loss of
containmentfreq
elhanyagolható
uencies
negligible

Consequence
mérsékelt

súlyos

kritikus

katasztrofális

moderate

serious

critical

disastrous

A

B

C

D

E

5A

5B

5C

5D

5E

4A

4B

4C

4D

4E

3A

3B

3C

3D

3E

2A

2B

2C

2D

2E

1A

1B

1C

1D

1E

nagyon gyakori
very frequent
5
gyakori
frequent
4
Mérsékelt
moderate
3
ritka
seldom
2
nagyon ritka
very seldom
1

Katasztrófahelyzetet a feltárt eltérés csak a piros zónában okozhat. A sárga mez üzem- és
munkabiztonsági jelent ség . Iparbiztonsági szempontból értékelésre a biztonsági
jelentésben a piros mez be sorolt eltérések kerülnek.

Következményelemzés
Következményelemzés célja a nem kívánt súlyos balesetek bekövetkezése esetén a
következmények bemutatása. A következményelemzés a küls és bels védelmi tervezés
alapja. A következményelemzés kisebb, nem súlyos ipari baleseti esemény kategóriába
tartozó üzemi baleseteknél is fontos lehet a további súlyosabb következmények elkerülésére
való felkészülés céljából. A következmények elemzése során az alábbi események
kerülhetnek modellezésre és értékelésre:
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A veszélyes folyadékok, gázok és kétfázisú halmazállapotban lév
kibocsátásának modellezése

anyagok

Tócsat z modellezés
Jet t z modellezése
zt z modellezése
Léglökés modellezése
Nehéz és neutrális gázok terjedésének modellezése, akut toxikózis vizsgálata
Környezeti veszélyeztetés modellezése
A következményelemzést a CPR [13] segítségével BREEZE INCIDENT ANALYST, SAVE II, illetve
ALOHA, HGSYSTEM szoftverek segítségével végezzük. A CPR [13] alkalmazása esetén a
számításokat MS Excel és/vagy más programozható felületen végezzük. Az adott problémára
legmegfelel bb következménymodell kiválasztása a rendelkezésre álló lehet ségek közül
megalapozott mérnöki döntés keretében történik. Az alkalmazott modell alkalmazásának
szempontjait dokumentáljuk.
A BREEZE INCIDENT ANALYST egy kifejezetten ipari baleseti helyzetek modellezésére
készített kijutási és következményelemzési szoftvercsomag. A programcsomag tartalmazza
az EXPERT kijutási modellt, 4 db diszperziós modellt, 3 db t zmodellt és 4 db explóziós
modellt. A program grafikus felhasználó felülettel rendelkezik, GIS MAP kompatibilis, vektorés bittérképek kezelésére is alkalmas. A program kompatibilis, továbbá a MARLPLOT
megjelenít szoftverrel.
BREEZE HAZ Diszperziós modellek
A DEGADIS a BREEZE HAZ diszperziós modulja. A DEGADIS s -gáz diszperziós modell,
melyet az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) fejlesztett ki. A szoftver
alkalmas a gyúlékonysági koncentrációk modellezésére és a toxikus anyagok terjedésének
modellezésére. A modellben lehetséges forrás vertikális JET, talajfelszíni kibocsátás és a
tócsa evaporáció. A DEGADIS a CPR [14]-ben hivatkozott modell. Az SLAB a leveg nél
nehezebb gázok diszperziós modellje. A modellt a Lawrence Livermore Nemzeti
Laboratórium fejlesztette az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának és az Egyesült
Államok Légierejének Mérnöki és Szolgáltatási Központjának támogatásával. A modell
lehetséges forrása lehet vertikális, illetve horizontális JET, kémény vagy tócsa evaporáció. Az
AFTOX Gauss diszperziós modell nem reaktív gázok terjedésének vizsgálatára. A modellt az
Egyesült Államok légiereje fejlesztette. A forrás lehet pont, felületi és kiöml folyadék, tócsa.
Az INPUFF egy integrált gauss modell, melyet az EPA fejlesztett buoyant és neutrális buoyant
kibocsátások modellezésére. A kibocsátóforrás kémény vagy felszíni lehet. A kibocsátás lehet
pillanatszer , véges vagy folyamatos.
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BREEZE HAZ T zmodellek
A zárt tócsat z modellt a Gáz Kutató Intézet fejlesztette ki. Ebben a modellben a
körülhatárolt térben vagy tartályban kialakuló tócsatüzeket lehet modellezni. A modell képes
az eltér h sugárzási szintek távolságát számítani. Nyitott tócsat z modellt eredetileg
szintén a Gáz Kutató Intézet fejlesztett ki. A modell terjed tócsatüzek vizsgálatára alkalmas.
A modell képes az eltér h sugárzási szintek távolságának számítására. A t zmodellezés
keretében lehet ség van JET t z modellezésre is. A modell képes cs törések és lyukadások
esetén s rített és cseppfolyósított gázok JET modellezésére. A modell képes az eltér
sugárzási szintek távolságát meghatározni. A program számítja a JET méreteit és a láng
sebességet is.
BREEZE HAZ Explóziós modellek
A BREEZE HAZ Explóziós modellek között megtalálható az Egyesült Államok hadseregének
TNT ekvivalencián alapuló modellje, az Egyesült Királyság Egészségi és Biztonsági
Igazgatóságának TNT ekvivalencia modellje, a TNO Multi energia modellje és a BekerStrehlow modell. A BREEZE HAZ Exploziós modelljeit a CPR [14] meghivatkozza.
Az ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) szoftver a NOAA (Egyesült Államok
Nemzeti Óceán és Légköri Hivatalának) és az EPA (Egyesület Államok Környezetvédelmi
Hivatal) közös fejlesztési munkájának eredménye. A program a nem kívánt ipari baleseti
hatások következményeinek modellezése céljából készült a vészhelyzeti tervezés, a
vészhelyzeti gyakorlatok és hatósági ellen rz tevékenység támogatása céljából. Az ALOHA
légköri diszperziós modellje és meteorológiai modulja tartalmazza Gauss diszperziós és
leveg nél nehezebb gázok diszperziós modelljét is. Az ALOHA képes a légtérbe került
anyagok esetében robbanási koncentrációkkal, toxicitással, az anyag meggyulladása esetén
sugárzással, robbanás esetén a nyomáshullám terjedésével számolni. Az ALOHA beépített
anyag kijutási modulokkal is és más modellb l származó anyagkijutások következményeivel
is képes számítást végezni. A program bels adatbázisa kb. 1000 db kémiai anyagot
tartalmaz.
Az ALOHA elemzés eredményei közvetlenül exportálhatóak MARPLOT környezetbe, amely
egy GIS alapú vizualizációs térképészeti szoftver. Az ALOHA tehát egy kifejezetten súlyos
baleseti környezetre fejlesztett következményelemz szoftver. A program ugyanakkor nem
alkalmas kockázatok számítására. Szintén nem alkalmas az ALOHA az egyes légkörbe került
gázok egymással, illetve a légkörben lév anyagokkal való kémiai reakciójának számítására. A
programadatbázisban lév közel 1000 anyag esetén reaktív anyaggal történ modellszámítás
esetén a program figyelmeztetést küld a modellez részére, valamint az elemzési napló
fájlba is figyelmeztet bejegyzés kerül. Az egyes kikerül anyagok egymással történ
érintkezésének során lejátszódó kémiai reakciók vizsgálatára szolgál a CAMEO CHEMICALS
program. A több 10 000 anyagot és fizikai-kémiai állapotot ismer program anyagkeverékek
egymással történ kémiai reakcióinak elemzésére szolgál. A CAMEO CHEMICALS szintén a
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NOAA és az EPA fejlesztése. A program által készített reaktivitási jelentés eredményit
figyelembe kell venni az ALOHA következményelemzést megel en.

A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott
katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a
SEVESO rendelet hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkez haváriák
következményeinek és kockázatának meghatározásához. A programban az ún. Effect Modul
segítségével végezhet k veszélyes anyag kijuttatással kapcsolatos számítások, párolgás, g zés gáz halmazállapotú terjedésszámítások. A SAVE II alkalmas különböz tüzek esetén
sugárzás, illetve robbanásakor fellép túlnyomás meghatározására. A SAVE II nem képes a
következmények grafikus megjelenítésére, csak az egyes izovonalak leírására. Amennyiben
grafikus ábrázolás szükségessége merül fel, akkor a kapott eredmények GLOBAL MAPPER,
AUTO CAD, SURFER, stb. szoftverek segítségével vizualizálhatóak. Az alkalmazott
vizualizációs szoftverek a mérnöki és földtudományok terén legelterjedtebben használt valid
eljárások. A kockázatszámítással kapcsolatos funkciókat a kockázatelemzés módszertani
ismertetése keretében írjuk le.

RISCCURVES
Egy kifejezetten súlyos baleseti események kockázatelemzéséhez kifejlesztett szoftver. A
szoftver a CPR18E módszertani útmutatónak megfelel korszer mennyiségi kockázat
elemzési eszköz, amely alkalmas a súlyos baleseti események számított bekövetkezési
lehet ségével összefügg egyéni és társadalmi kockázat meghatározásosához.

Küls és bels dominóhatás vizsgálat, eszkalációs hatás vizsgálat
A dominóhatás vizsgálat keretében azon üzemen kívüli és belüli események meghatározását
végezzük el, amelyek a veszélyes üzemrész valamely nem kívánt csúcseseményének küls
hatásra történ bekövetkezéséhez vezethetnek. A bels eszkalációs vizsgálat keretében arra
keressük a választ, hogy az üzemen belüli nem SEVESO kategóriába es üzemzavarok
el idézhetnek-e SEVESO eseményt. A dominóhatás vizsgálatot és bels eszkalációs elemzést
is a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módon h sugázásra, nyomáshullámra és
repszhatásra vonatkozóan végzünk el.
Dominó- és eszkalációs hatást kiváltó primer események:
tócsat z
fáklyat z
tartályt z
z
tartályrobbanás
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zfelh robbanás (VCE)
kiforrás
forrásban lév folyadék kitáguló g zeinek robbanása (BLEVE)
szilárd anyag robbanása és porrobbanás
A dominóhatás elemzést társaságunk grafikus eljárással végzi. A veszélyes üzemrészeket GIS
CAD modellbe helyezzük. A korábbi fázisban elvégzett következményelmzés eredményeit
szintén ugyanebben a környezetben ábrázoljuk. A térképeken piros színnel jelöljük azt az
izovonalat, amely az adott hatástípus esetén képes olyan mérték hatásra, amely esetében
már feltételezhet a csúcsesemény bekövetkezése. Amennyiben a dominóhatás lehetséges,
úgy az alapfrekvenciát a dominóhatás elemzés eredményével módosítani szükséges. Az
elemzés során fokozottan kell figyelni az esetlegesen érintett vonlas létesítményekre.
zhatás esetén az elfogadott gyakorlatnak megfelel en csak a 15 percig tartósan fennálló
kitettséget tekintjük hatást kiváltani képes eseménynek.
A bels eszkalációs elemzés hasonló elven történik. A robbanás, repeszhatás és h sugárzás
közvetlen roncsoló hatásán felül vizsgálni szükséges a szakaszolási lezárási pontok
következmény miatti elérhet ségét is. Amennyiben a bels eszkalációs vizsgálat pozitív
ereményt ad, akkor az abból származó frekvencianövekményt szintén figyelembe kell venni,
és módosítani kell az alapfrekvenciákon.
Kockázatelemzés
A kockázatelemzés elvégzéséhez szintén felhasználjuk a SAVE II illetve a RISCCURVES
szoftvert. A SAVE II szoftver Risk Calculation Modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére.
A program meteorológiai adatokat, populációs adatokat és esemény bekövetkezési
valószín ségeket igényel bemen adatként. A programban lehet ség van modell teret
definiálni, és az elemz megválaszthatja a kijelölt tér felosztásának s ségét. Eredményként
az egyéni halálozás izorisk görbéit kapjuk.

A számításokhoz felhasznált meteorológiai adatokat Beteoblue AG. adatszolgáltatás
keretében szerezzük be. A lakossági népességi adatokat a népesség nyilvántartó adataival
megegyez GIS adatszolgáltatás alapján vesszük figyelembe (Geox Kft.). A nem lakossági
létesítmények esetén az érintett létesítmények üzemeltet it nyilatkozattételre kérjük fel,
vagy a céginformációs adatbázisok foglalkoztatottak létszámra vonatkozó adatait vesszük
figyelembe a számítások során.
A nagyobb transzparencia érdekében a társadalmi kockázatot grafikusan elemezzük, és
számítjuk. A lakossági és egyéb (jellemz en ipari) populációs mátrixokat összegezzük, és
ábrázoljuk az elemzésre kijelölt térben olyan módon, hogy az el
elemzési lépésben
meghatározott egyéni halálozási izorisk görbék is láthatóak legyenek. A végeredményt (F-N
görbét) a legtöbb esetben térképolvasással is ellen rizni lehet.
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Kockázatértékelés és kockázatkezelés
A számítások során meghatározott egyéni és társadalmi kockázatokat a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet szerint értékeljük

12. sz. táblázat
Halálozás egyéni kockázata lakóterületen

Értékelés

R < 10-6 esemény/év

Feltétel nélkül elfogadható kockázat

R < 10-5, R > 10-6 esemény/év

Feltételekkel elfogadható

> 10-5 esemény/év

Nem elfogadható

13. sz. táblázat
Társadalmi kockázat

Értékelés

F < (10–5×N–2) 1/év, ahol N >= 1

Feltétel nélkül elfogadható kockázat

–3

–2

–5

–2

F < (10 ×N ) 1/év, és F > (10 ×N ) 1/év tartomány
közé esik, ahol N >= 1
–3

–2

F > (10 ×N ) 1/év, ahol N >= 1

Feltételekkel elfogadható
Nem elfogadható

Kockázatcsökkent javaslat szükségessége esetén a biztonsági intézkedés kockázatokra
gyakorolt hatását ismételten a fentiekben bemutatott elv szerinti számítással igazoljuk. A
szisztematikus elemzési szerkezet, a következmények világos megjelenítése alapját képezi a
bels védelmi tervezésnek, és nagymértékben járul hozzá védelmi tervek üzemi
gyakorlatainak sikeres elvégzéséhez.

7.1.1.

Adatgy jtés és rendszerezés, megalapozó elemzés

A megalapozó elemzés megkezdését megel en rendelkezésükre állt a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. -nél végzett gyártási és kiszolgáló folyamatok eljárási rendje.

7.1.2.

Jelenlév veszélyes anyagok listájának meghatározása

Az elemzés els lépése a rendelet 1. sz. melléklete alapján jelenlév nek tekintend veszélyes
anyagok listájának meghatározása, majd az üzemazonosító számítás elvégzése.
Az elvégzett üzemazonosító számítást jelen biztonsági jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A lista összeállításnak általános elvei a következ ek voltak:
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A felhasznált veszélyes anyagokat az üzemvitelnek megfelel elméleti maximumot
vettük figyelembe.
A felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az elvégzett üzemazonosítási számítás alapján a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolható anyag eléri a fels küszöbértéket.
Az üzemazonosítási számok az alábbi táblázatban olvashatóak.
14. sz. táblázat
Üzemazonosítási számok
Alsó küszöbérték

Fels küszöbérték

Egészségi veszély

6,840

1,710

Fizikai veszély

0,042

0,004

Környezeti veszély

0,068

0,033

Egyéb veszély (O1)

0,000

0,000

Egyéb veszély (O2)

0,000

0,000

Egyéb veszély (O3)

0,000

0,000

Az elvégzett üzemazonosítás alapján a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyára fels
küszöbérték veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek min sül és biztonsági jelentés
készítésére kötelezett.
Az üzemben tárolt anyagok fizikai-kémiai tulajdonságait, UN számát, ADR és SEVESO
osztályba sorolását, összetételét, H-mondatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

7.2.
7.2.1.

A veszélyes üzem azonosítása
Kiválasztási- és jelz számokon alapuló megalapozó elemzés

A gyárban el forduló anyagok tulajdonságait és az anyagok tulajdonságaiból következ
potenciális baleseti lehet ségeket elemezve az alábbi kiválasztási eljárással kapcsolatos
döntést hoztuk. A gyár azon létesítményeit ahol raktározást vagy súlyos baleseti
veszélyeztetés szempontjából azzal megegyez baleseti veszélyeket hordozó tevékenységet
végeznek a CPR 15/ PGS 15 szerinti raktár specifikus megalapozó elemzés segítéségével
sz rjük.
Holland kiválasztási módszert (CPR [18] 2.3) alkalmazunk azon létesítmények esetén, ahol
kisebb mennyiség 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolható anyag(ok) van(nak)
jelen annak érdekében, hogy egy elfogadott és objektív módszer segítségégével tudjuk
megítélni azt, hogy a további elemzés szükségességét.
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A veszélyes anyagot tartalmazó létesítmények közül az alábbi létesítményekre végzünk
holland kiválasztási módszerrel a megalapozó elemzést:
01 Building II. fire section (1-3 assembly line)
01 Building III. fire section (4-6 assembly line)
01 Building V/A. fire section (1,2 stack line)
01 Building V/C. fire section (3,4 stack line)
Veszélyes hulladék üzemi gy jt hely
Meggy désünk, hogy a fenti felsorolás szerinti helyek az ott jelenlév anyagok mennyisége
és min sége alapján nem lehetnek súlyos baleseti veszélyforrások. Annak érdekében, hogy a
további vizsgálat alól, ezen helyszíneket objektív módon ki lehessen zárni végezzük az alábbi
számítást.

7.2.1.1.

01 Building II. fire section (1-3 assembly line)

Az assembly területén a technológia részeként a cellagyártás során elektrolitot töltenek az
összeszerelt cellába.
A vizsgált létesítmény technológia, ezért O1 = 0,1. A technológia zárt és kárment s
kialakításúnak tervezett így O2 = 0,1. O3 értéke 0,1 az itt tárolt folyadékok g znyomása
alapján.
A számítás nem része a nyilvános változatnak.
A vizsgált létesítményre meghatározott kiválasztási szám messze elmarad az 1-es értékt l. A
létesítményt a súlyos baleseti veszélyeztetés értékeléséhez további vizsgálatra nem kell
kijelölni.

7.2.1.2.

01 Building III. fire section (4-6 assembly line)

Az assembly területén a technológia részeként a cellagyártás során elektrolitot töltenek az
összeszerelt cellába.
A vizsgált létesítmény technológia, ezért O1 = 0,1. A technológia zárt és kárment s
kialakításúnak tervezett így O2 = 0,1. O3 értéke 0,1 az itt tárolt folyadékok g znyomása
alapján.
A számítás nem része a nyilvános változatnak.
A vizsgált létesítményre meghatározott kiválasztási szám messze elmarad az 1-es értékt l. A
létesítményt a súlyos baleseti veszélyeztetés értékeléséhez további vizsgálatra nem kell
kijelölni.

7.2.1.3.

01 Building V/a. fire section (1-2 stack line)

Az assembly területén a technológia részeként a cellagyártás során elektrolitot töltenek az
összeszerelt cellába.
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A vizsgált létesítmény technológia, ezért O1 = 0,1. A technológia zárt és kárment s
kialakításúnak tervezett így O2 = 0,1. O3 értéke 0,1 az itt tárolt folyadékok g znyomása
alapján.
A számítás nem része a nyilvános változatnak.
A vizsgált létesítményre meghatározott kiválasztási szám messze elmarad az 1-es értékt l. A
létesítményt a súlyos baleseti veszélyeztetés értékeléséhez további vizsgálatra nem kell
kijelölni.

7.2.1.4.

01 Building V/c. fire section (3-4 stack line)

Az assembly területén a technológia részeként a cellagyártás során elektrolitot töltenek az
összeszerelt cellába.
A vizsgált létesítmény technológia, ezért O1 = 0,1. A technológia zárt és kárment s
kialakításúnak tervezett így O2 = 0,1. O3 értéke 0,1 az itt tárolt folyadékok g znyomása
alapján.
A számítás nem része a nyilvános változatnak.
A vizsgált létesítményre meghatározott kiválasztási szám messze elmarad az 1-es értékt l. A
létesítményt a súlyos baleseti veszélyeztetés értékeléséhez további vizsgálatra nem kell
kijelölni.

7.2.1.5.

Veszélyes hulladék üzemi gy jt hely

A Veszélyes hulladék üzemi gy jt helyen a folyékony veszélyes hulladékokat kárment n
tartják. Szilárd veszélyes hulladékok tartása szempontjából a tér kárment snek min sül,
ezért O1 = 0,1. A CPR [18] szerinti kiválasztási eljárás alapján az árumozgatást, rakodás alatt
„m veletezésnek” min sül, ezért O2 = 1. O3 értéke a 0,1 az itt lév hulladékok g znyomása
alapján.
A számítás nem része a nyilvános változatnak.
A veszélyes hulladék üzemi gy jt helyre meghatározott kiválasztási szám nem éri el az 1-es
értéket, ezért a létesítményt a súlyos baleseti veszélyeztetés értékeléséhez további
vizsgálatra nem kell kijelölni.
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7.2.2.

Raktár specifikus megalapozó elemzés

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a biztonsági jelentés készítésekor az alábbi
helyeken történik veszélyes anyagok tárolása:
15. sz. táblázat
Hivatkozási név a
BJ-ben*

Hely megnevezése

Alapterület

B-GL

B01 épület 92 M épületrészben lév
földszinti elektróda alapanyag raktár

B-1F

B01 épület 92 M épületrészben lév els
emeleti mixing terület el tti raktár

E

205 toxic material storage (mint karantén,
vissza áru raktár, illetve szükség esetén
használható puffer tároló)

Belmagasság

A megalapozó elemzés célja, hogy kiválasztásra kerüljenek a lehetséges súlyos baleseti
forgatókönyvek a tárolt veszélyes anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai alapján.
A CPR és a PGS [15] alapján lehetséges (azaz vizsgálandó) következményszcenáriók:
16. sz. táblázat
Szcenárió jelölése

Következmény szcenárió megnevezése

_SD

Nagyon mérgez szilárd anyagok csomagolásának
sérülése és diszperziója

_LE

Nagyon
mérgez
folyékony
anyagok
csomagolásának sérülése, a tócsa evaporációja

_F

zképz dés a raktárban, toxikus égéstermékek
diszperziója

_FE

zképz dés a raktárbázisban az elégetlen toxikus
anyagok g zeinek diszperziója a leveg ben

A fentiek alapján vizsgálandó szcenárió kombinációk:
17. sz. táblázat
Szcenárió jelölése

Szcenárió jelentésének kibontása

B-GL, B-1F, E_SD

Nagyon mérgez szilárd anyagok csomagolásának
sérülése és diszperziója

B-GL, B-1F, E _LE

Nagyon mérgez folyékony anyagok csomagolásának
sérülése, a tócsa evaporációja
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7.2.2.1.

B-GL, B-1F, E_F

zképz dés a raktárban, toxikus égéstermékek
diszperziója

B-GL, B-1F, E_FE

zképz dés a raktárbázisban az elégetlen toxikus
anyagok g zeinek diszperziója a leveg ben

Az _SD szcenáriók megalapozó elemzése

A CPR [15] 3.2.1 fejezete alapján a szcenárió kizárólag a por formában jelenlév mérgez
szilárd anyagok esetében vizsgálandó. Az alapanyag raktár területén jelenlév mérgez
szilárd anyagok:
NCM
NCA
Az ezekben lév mérgez összetev az AlCoLiNiO, valamint a CoLiMnNiO amelyb l a Li-ion
akkumulátorok katód aktív anyagát állítják el .
Egy por alakú mérgez anyag esetén a CPR 18 szerint csak a 10 µm alatti részecskék képesek
inhalációs expozíciót okozni. A fenti anyagok esetén ilyen adat nem áll rendelkezésre ezért
feltételezzük, hogy a teljes mennyiség a respirabilis frakcióba esik.
18. sz. táblázat
Tároló hely
hivatkozási
helye

Por formában
jelenlév anyag
neve

jelenlév
legnagyobb
mennyiség

jelenlév
legnagyobb
kiszerelési egység

LD50 oral

LD50 inh

NCM

>5000
mg/kg

0,051 mg/l

NCA

>2000
mg/kg

1,01 mg/l
@4 h

NCM

>5000
mg/kg

0,051 mg/l

NCA

>2000
mg/kg

1,01 mg/l
@4 h

NCM

>5000
mg/kg

0,051 mg/l

NCA

>2000
mg/kg

1,01 mg/l
@4 h

B-GL

B-1F

E

A CoLiMnNiO tartalmú NCM kiszóródása esetén kialakulhat halálos veszélyeztetés a
kiszóródással érintett területen. A CPR [15] szerint 10%-ot kell figyelembe venni a leveg ben
diszpergáló mennyiségnek.
A B-GL, B-1F, E_SD forgatókönyveket a további vizsgálatra kell kijelölni.
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7.2.2.2.

Az _LE szcenáriók megalapozó elemzése

A CPR [15] M. Molag en J.M. Blom-Bruggeman (1991). “Onderzoek naar de gevaren van de
opslag van bestrijdingsmiddelen - risico-analysemethodiek. [study of the dangers of the
storage of pesticides/herbicides - risk analysis methodology] TNO-rapport 90-424, TNO-MT,
Apeldoorn, 1991” tanulmányára hivatkozva, illetve abból részleteket közölve kategorizálja a
toxikus folyadékokat. Toxikus folyadékok besorolása a CPR [15] 3.2 táblázata alapján:
19. sz. táblázat
znyomás 20 C-on
[bar]

LD50 (oral, patkány) [mg/kg] vagy
LC01 (ember, 30 min) [mg/m3]

< 0,001

< 2,3

0,001 - 0,005

< 13

0,005 - 0,01

< 25

0,01 - 0,03

< 70

0,03 - 0,05

< 1,2×102

0,05 - 0,1

< 2,4×102

0,1 - 0,2

< 5,2×102

0,2 - 0,5

< 1,6×103

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén nincsenek mérgez folyékony anyagok jelen.

7.2.2.3.

Az_F szcenáriók megalapozó elemzése

A PGS [15] kidolgozott t zmodellt tartalmaz raktártüzek esetére. A raktártüzekkel járó
kockázatot a t zben az égés során keletkez toxikus anyagok és az elégetlen toxikus anyagok
összetétele és mennyisége határozza meg.
Jelen fejezetben az _F szcenáriókat, azaz a t z során képz
toxikus gázkibocsátás
megalapozó elemzését végezzük, az elégetlen toxikus g zök vizsgálatával a következ fejezet
foglalkozik.
A t z során olyan toxikus gázok képz dnek, mint a HCl, HF, HBr, SO2, NO2, HCN az égésben
jelenlév szerves anyagok halogén atomjaiból. A t z lefolyását és következményeit
nagymértékben meghatározza az égési id , az égési tér nagysága és a légcsere mértéke.
A PGS [15] a maximális égési id t 30 percben határozza meg, a CPR [15] egyes feltételek
teljesülése esetén lehet vé tette az égési id 20 percre korlátozását. A PGS [15] ezzel
szemben t zterület nagyság, égési id , t zgyakoriság szerint differenciál. A számítást a PGS
[15] szerint végezzük, ezért az égési id t 30 percben határozzuk meg.
A beavatkozás nélküli t z esetén javasolt égési id ket követ en a környezet és a füstgáz
maga is annyira fel tud melegedni, hogy a csóva nagy magasságokba való felemelkedése
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váljon prognosztizálhatóvá. A felemelked csóva jelent sen felhígul, így leh lést követ en
annak esetleges újbóli földre csapódásából származó toxikus hatást a CPR és a PGS [15]
súlyos baleseti következmény tekintetben elhanyagolni javasolja.
Az égéshez szükséges oxigén nagymértékben meghatározza a t z területét. A t z területe
legfeljebb a t zszakasz alapterületével lehet egyenl . Leveg korlátozott tüzek esetében a
z felülete rendszerint nem haladja meg a 300 m2 területet. Korlátlan leveg ellátás esetén a
fluxust az éghet anyagok égési sebessége határozza meg. Az égési fluxus a legtöbb kémiai
anyagra a CPR [15] (és a PGS [15]) javaslata szerint 0,025 kg/m2*s, ADR 3. osztályba tartozó
anyagok esetén 0,1 kg/m2*s.
A PGS [15] a várható égési sebességet az ADR 3. és az ADR 2. osztályba tartózó t zveszélyes
anyagok és a tárolt éghet , nem t zveszélyes anyagok aránya szerint javasolja megállapítani.
Az alapanyag raktárakban nem tárolnak t zveszélyes anyagokat, így egy ott lehetséges t z
esetén a várható égési sebesség 0,025 kg/m2*s
A kikerül füstgáz összetételének meghatározásához az els lépés a tárolt vegyi anyagok ún.
„átlagos összegképletének” meghatározása. Az átlagos összegképlet a raktárban lév
valamennyi jelenlév nek tekintett készítmény tömegeinek az alkotókkal súlyozott összege.
Az átlagos képletet az alábbi formában fejezhetjük ki:
Ca Hb Oc Xd Ne Sf
Ahol a C, O, H, N, S a periódusos rendszer megfelel elemeit jelentik, X a halogéneket, a, b, c,
d, e, f indexek az egyes atomok móljainak számát (vagy tömegarányát). Ha tehát pl. a
tömegarányt fejezi ki, és a teljes raktározott anyag mennyiség össztömegét megszorozzuk
„a”-val, akkor visszakapjuk a raktárban tárolt anyagokban lév szén össztömegét.
A CPR [15] (és a PGS [15]) alapján nem származik jelent s tévedés abból, hogy a
készítményben lév (feltüntetés köteles) hatóanyagok összetételével végezzük a számítást,
az oldószerek és csomagolóanyagok összegképlethez való hozzájárulását ezáltal
elhanyagolva, ugyanis ezen összetev k égési sebessége rendszerint magasabb, mint a
jelölésköteles anyagoké, továbbá nitrogén, kén vagy halogén elemeket nem, vagy csak
elhanyagolható mértékben tartalmaznak, így azokból toxikus füstgáz nem képz dik. A nem
feltüntetés köteles anyagok els sorban vízb l és csomagolóanyagokból állnak. A nem
feltüntetés köteles tömeget a további számításokban az égésben résztvev éghet , nem
toxikus tömegnek (CxHy) tekintjük.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. alapanyag tárolásra használt helyiségeiben jelenlév
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint besorolható anyagok (NCA, NCM) - melyek
alapjaiban határozzák meg az üzem besorolását nem éghet ek. A raktárban ugyanakkor nagy
mennyiségben jelen vannak olyan nem veszélyes vagy a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
szerint be nem sorolható anyagok, amelyek t zben elégve képesek toxikus égéstermékek
fejlesztésére.
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A veszélyeztetés vizsgálata kapcsán az a hatósággal egyeztetett konszenzuális megoldás
született, hogy az üzemeltet a CPR15/PGS15 szinti raktár t z modellen keresztül végzi el a
veszélyeztetés és ebb l adódóan az itt folytatott tevékenységb l származó kockázat
meghatározását.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. leltárát a fentiekben is használt objektumazonosítók
feltüntetésével állítottuk össze. Valamennyi a helyhez rendelt anyagot bevontunk a
számításba. Ezen anyagok egy része (lásd a fentiek szerint) ugyan nem ég el a t zben ez a
zben elég anyagokból keletkez füstgáz min ségét és mennyiségét számottev módon
nem befolyásolja.

A raktárban lév anyagok és keverékek összetételét a biztonsági adatlapok, - illetve anyagok
esetén az ECHA adatbázisa - alapján vettük figyelembe.
A számítás részleteit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Az alábbi táblázatban %-ban kifejezve adjuk meg a tárolt anyagokban lév
tömegarányát (m/m %):

elemek

X. t zszakasz (B-1F) tároló hely:
20. sz. táblázat

Tárolt
alapanyagok

C

H

O

X

N

S

P

0,325

0,005

0,067

0,011

0,007

0,000

0,000

m/m [%]

X. t zszakasz (B-1F) tároló hely:

C3,914 H0,734 O0,609 F0,081 N0,069 S0,000 P0,000

XV. t zszakasz (B-GL) tároló hely:

Tárolt
alapanyagok

C

H

O

X

N

S

P

0,325

0,005

0,067

0,011

0,007

0,000

0,000

m/m [%]
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XV. t zszakasz (B-GL) tároló hely:

C3,914 H0,734 O0,609 F0,081 N0,069 S0,000 P0,000

205 épület (E) tároló hely:

Tárolt
alapanyagok

C

H

O

X

N

S

P

0,325

0,005

0,067

0,011

0,007

0,000

0,000

m/m [%]

205 épület (E) tároló hely:
C3,914 H0,734 O0,609 F0,081 N0,069 S0,000 P0,000

Az égés során a meghatározott összegképlet az alábbiakban bemutatott PGS [15] szerinti
összefüggése szerint alakul át égéstermékekké.

Ca Hb Oc Xd Ne Sf + {a + (b-d)/4 + 0.10e + f - c/2} O2 ---> a CO2 + (b-d)/2 H2O + d HX + 0.1e NO2
+ 0.10e N2 + f SO2

Az összefüggés alapján az összegképletben kifejezett nitrogén mennyiségb l 10% alakul NO2
gázzá. Az alábbi táblázatban az égés során keletkez toxikus égéstermékek forrás er sségi
adatait adjuk meg:
21. sz. táblázat
B-GL
Terület
[m2]
20
50
100
300
20
50

Légcsere

4
4
4
4

Égési id

10
10
10

Gyakoriság

-4

3,6×10

NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-6

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-5

1,25

8,75E-04

1,38E-02

3,48×10
7,92×10
7,92×10

30

3,96×10
3,87×10
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100
300

30

8,8×10-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

30

4,4×10

4,4×10

B-1F
Terület
[m2]
20
50
100
300
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

Égési id

10

Gyakoriság

-4

B-1F
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-4

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

10
10

30
30
30

3,6×10

Égési fluxus
[kg/s]

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

8,8×10
4,4×10

4,4×10
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E
Terület
[m2]
20
50
100
300
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

Égési id

10

Gyakoriság

-4

B-1F
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-4

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

10
10

30

3,6×10

Égési fluxus
[kg/s]

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

8,8×10

30

4,4×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

4,4×10-7

16,8

1,18E-02

1,85E-01

Egy esetleges raktár t z során a fentiek szerint NO2 és HF toxikus gázok képz dnek, SO2, HCL
gázok a raktárban lév veszélyes és nem veszélyes anyagok összetétele alapján nem
keletkezik. HCN képz déssel a raktárban lév veszélyes és nem veszélyes anyagokban
fajlagosan jelenlév alacsony nitrogén tartalom miatt nem számolunk, a konzervatívabb
eredményt adó számítás szerint a teljes konverzión átmen részb l NO2 képz dést
felételezünk.
A raktárt z modell során figyelembe vesszük azt a modellben rögzített megfigyelést, hogy
felület korlátozott t z esetén sem lehet egyszerre egy id ben 900 m2-nél nagyobb emittáló
felület.

7.2.2.4.

A _FE szcenáriók megalapozó elemzése

Ez a forgatókönyv jelenti az el nem égett mérgez anyagok t z általi kibocsátását. A
veszélyeztetés objektív meghatározásának módszereir l szóló - fentiekben hivatkozott hatósági egyeztetés következében a veszélyeztetést a raktárt z modell segítségével
vizsgáljuk.
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7.2.2.5.

Összefoglalás, a megalapozó elemzéshez

A megalapozó elemzés alapján az alábbi szcenáriók további elemzésének szükségessége
merült fel.
22. sz. táblázat
Szcenárió jelölése

Szcenárió jelentésének kibontása

B-GL_SD

A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás során egy 1000 kg-os zsák
(NCM, (NMC)) megsérül, 100 kg respirabilis mérgez por kerül
pillanatszer en a leveg be

B-1F_SD

A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás során egy 1000 kg-os zsák
(NCM, (NMC)) megsérül, 100 kg respirabilis mérgez por kerül
pillanatszer en a leveg be

E_SD

B-GL_F

B-1F_F

E_F

A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás során egy 1000 kg-os zsák
(NCM, (NMC)) megsérül, 100 kg respirabilis mérgez por kerül
pillanatszer en a leveg be
A raktárban t z keletkezik. A t z következében raktárban tárolt
heteroatmos vegyületekb l toxikus égéstermékek fejl dnek. A raktárban
lév heteroatomos vegyületek min sége alapján ez kizárólag HF és NO2. Az
emisszió mértékét a meglév oltórendszer hatásossága nagy mértékben
befolyásolja (lásd 22. sz. táblázat) a baleset következtében kialakuló
maximális fluxus NO2 tekintetében 1,58×10-2 kg/s, HF tekintetében 2,48
×10-1 kg/s. Az égési id 1800 kg/s.
A raktárban t z keletkezik. A
z következében raktárban tárolt
heteroatmos vegyületekb l toxikus égéstermékek fejl dnek. A raktárban
lév heteroatomos vegyületek min sége alapján ez kizárólag HF és NO2. Az
emisszió mértékét a meglév oltórendszer hatásossága nagy mértékben
befolyásolja (lásd 22. sz. táblázat) a baleset következtében kialakuló
maximális fluxus NO2 tekintetében 1,58×10-2 kg/s, HF tekintetében 2,48
-1
×10 kg/s. Az égési id 1800 kg/s.
A raktárban t z keletkezik. A t z következében raktárban tárolt
heteroatmos vegyületekb l toxikus égéstermékek fejl dnek. A raktárban
lév heteroatomos vegyületek min sége alapján ez kizárólag HF és NO2. Az
emisszió mértékét a meglév oltórendszer hatásossága nagy mértékben
befolyásolja (lásd 22. sz. táblázat) a baleset következtében kialakuló
-2
maximális fluxus NO2 tekintetében 1,18×10 kg/s, HF tekintetében 1,85
-1
×10 kg/s. Az égési id 1800 kg/s.
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7.3.

A kiválasztott üzemek technológiájának biztonsági szempontú bemutatása, a
baleseti frekvenciák meghatározás

7.3.1.

Az alkalmazott módszertan ismertetése

A frekvenciák elemzésénél elkülönítjük a m ködésb l, m veletezésb l következ
frekvenciákat a generikus (létezésb l adódó) frekvenciáktól. A generikus LOC (Loss of
Containment) események azonosításánál és a generikus frekvenciák meghatározásánál a CPR
[18] szerint járunk el.
A m ködésb l ered LOC események feltárása és frekvenciáik meghatározása általában
HAZOP és hibafa módszerekkel történik. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által végzett
tevékenység jellemz en generikus veszélyeztetést jelent. A veszélyes anyag kémiai
reakcióban nem vesz részt. A veszélyes anyaggal - az elektrolit ellátó rendszert ide nem
sorolva - olyan m veletet nem végeznek, ami a tároláshoz képest emelkedett baleseti
gyakorisággal járna. Ilyen feltételekkel a tevékenység processz veszélyeztetéssel nem, csak
generikus veszélyeztetéssel jár.

7.3.2.

Az _SD forgatókönyvek bekövetkezési gyakoriságának meghatározása

A megalapozó elemzés alapján az _SD, azaz a NCM 1000 kg-os küldeménydarabjainak
mozgatását az azzal összefügg baleseti lehet ségek azonosítása érdekében további
elemzésre kell kijelölni. A CPR [18] 3.15 táblázata szerint a mozgatott áru megsérülésének
elszóródásának várható alapgyakorisága 1×10-5/db.
Az éves várható küldeménydarab sérüléssel járó baleseti szám 0,657/ év. A megadott - igen
magas - gyakoriság tehát azt fejezi ki, hogy ekkora a várható gyakorisága annak, hogy
épületen belül egy zsák rakodás közben kiszakad.
A 205 jel épületben megadott NCM készlet ugyanakkor nem vesz részt napi anyag
körforgásban. Az éves várható küldeménydarab sérüléssel járó baleseti szám 0,011/ év. A
megadott gyakoriság ugyanakkor itt szabadtéri kikerülést jelent.
23. sz. táblázat
Forgatókönyv kódja

B-GL_SD

B-1F_SD

E_SD

Jelentése

Várható gyakorisága

A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás
során egy 1000 kg-os zsák (NCM, (NMC)) megsérül,
100 kg respirabilis mérgez por kerül pillanatszer en
a leveg be
A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás
során egy 1000 kg-os zsák (NCM, (NMC)) megsérül,
100 kg respirabilis mérgez por kerül pillanatszer en
a leveg be
A raktárban, illetve a raktárba történ berakodás
során egy 1000 kg-os zsák (NCM, (NMC)) megsérül,
100 kg respirabilis mérgez por kerül pillanatszer en
a leveg be

0,657/év
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7.3.3.

Az _F baleseti
meghatározása

forgatókönyvek

bekövetkezési

gyakoriságának

Minden raktárhelyiség rendelkezik t zjelz vel. Minden elektróda alapanyag tároláshoz
használt raktárban automata oltórendszer m ködik.
A CPR [15] generikus értéket határoz meg a raktárt z képz dés frekvenciájára. A CPR [15]
el ször meghatároz egy alapfrekvenciát, amely valamennyi t zképz déshez vezet
szempontot figyelembe vesz. Ezt követ en ez az érték az egyes különféle védelmi
berendezések, vagy szervezet megléte alapján csökkenthet . Az id ben történ
beavatkozással megszakítható a t z nagy területre történ kifejl dése, és ezáltal a súlyos
baleset bekövetkezési frekvenciája meghatározott módon csökken.
A CPR [15] alapján a raktárt z képz dés alapfrekvenciája 8,8×10-4 t zeset/év. A SAMSUNG
SDI Magyarország Zrt. automata oltó rendszerrel és a raktár légtechnikáját befolyásoló oltás
vezérl rendszerrel rendelkezik. A meglév védelmek alapján a PGS [15] szerint lehet vé tett
zterület nagyság - égési id - t z képz dési gyakoriság összefüggés alkalmazható. A PGS
[15] szerint a t zképz dés gyakoriságára, a t z terület nagyságára és az égési id re az alábbi
táblázatba foglalt megállapítások tehet ek:
24. sz. táblázat
2

Légcsere tényez [-]

z terület [m ]

z id tartama [min]

z gyakoriság (1/év)

Zárt ajtó: 4

20

10

3,6×10-4

4

50

10

3,48×10-4

4

100

10

7,92×10-5

4

300

30

7,92×10-6

20

30

3,96×10-5

50

30

3,87×10-5

100

30

8,8×10-6

300

30

4,4×10-7

600

30

4,4×10-7

Nyitott ajtó

Összesen:

8,8×10-4

*BEVI RISK Assessment Reference Manual 60. sz. táblázata alapján

Az alábbi összefoglaló táblázatban megadjuk a t z terület nagysággal, égési id vel és
zképz dési gyakorisággal részekre osztott _F forgatókönyvekb l származó súlyos baleseti
kombinációkat.
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25. sz. táblázat
B-GL
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

Égési id

10

3,6×10-4

Égési fluxus
[kg/s]

B-GL
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-4

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

10
10

30

300

Gyakoriság

30
30

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

8,8×10
4,4×10

4,4×10

B-1F
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

Égési id

10

-4

B-1F
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

10
10

30
30

3,6×10

Égési fluxus
[kg/s]

-4

30

300

Gyakoriság

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

8,8×10
4,4×10

4,4×10

E
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

Égési id

10
10
10
30

Gyakoriság

-4

3,6×10

B-1F
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-4

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-6

7,5

5,25E-03

8,25E-02

3,48×10
7,92×10
7,92×10
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20
50

30

3,96×10-5

30

-5

3,87×10

0,5

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

100

30

8,8×10

2,5

1,75E-03

2,75E-02

300

30

4,4×10-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

4,4×10-7

16,8

1,18E-02

1,85E-01

7.3.4.

A gyáron belüli földgázrendszer súlyos baleseti eseménysorainak
meghatározása

Az alábbiakban táblázatban foglaljuk össze a HAZOP vizsgálat során fennmaradt
potenciálisan katasztrofális következménnyel járó súlyos baleseti eseménysorokat.
26. sz. táblázat
szcenárió jelölése

frekvencia

szcenárió leírása

FGR_1.1.1_A

1E-4

A gázfogadóban lév fiorentini 6/1-es gyorszárral egybe épített
nyomás szabályozó membránja elszakad. A beépített védelm (um.:
gyorszár) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen m köd kazán
ég jére rossz földgáz leveg arányú keverék jut, ami kazán robbanást
okozhat.

FGR_1.1.1_B

1E-4

A szolgáltató irányából hiba miatt 6-barg nyomást jelent sen
meghaladó nyomású gáz érkezik. A nyomás magas hibára beépített
védelmek (um.: gyorszár) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen
köd kazán ég jére rossz földgáz leveg arányú keverék jut, ami
kazán robbanást okozhat.

FGR_1.1.2_A

1E-5

A szolgáltató irányából nem érkezik elegend földgáz, ezért a
szabályozott oldalon nyomás alacsonyabb mint 1000 mbar. Ha a
nyomás alacsony hibára beépített (impulzus csöves gyorszár, Láng r
(SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zárják el a gáz vonalat, az
kazán robbanást okozhat.

FGR_1.1.2_C

1E-6

A gázfogadóban lév sz
eltöm dése miatt nem érkezik elegend
földgáz, ezért a szabályozott oldalon nyomás alacsonyabb mint 1000
mbar. Ha a nyomás alacsony hibára beépített (impulzus csöves
gyorszár, Láng r (SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zárják el a
gáz vonalat, az kazán robbanást okozhat.

FGR_1.1.3_B

3E-7

A nagy-középnyomású ág töréséb l adódóan földgáz ömlik a
gázfogadóba. A baleset következtében kialakuló robbanóképes
keverék a zónán kívüli helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény
elegend a baleset bekövetkezéséhez.

FGR_1.1.3_D

2E-7

A nyomás szabályozóban az 1000 mbar-os szabályozott nyomású
vezeték generikus ok miatti töréséb l adódóan földgáz ömlik a
gázfogadóban. A baleset következtében kialakuló robbanóképes
keverék a zónán kívüli helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény
elegend a baleset bekövetkezéséhez.

FGR_2.1.1_A

3,3E-4

A gázfogadó és a Utility épület közötti L = 660 m, DN 300 PN 1000
mbar vezeték generikus ok miatt kilyukad. A lyukadás miatti nyomás
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esés várhatóan nem hozza m ködésbe a gázfogadóban lév Fiorentini
gyorszárat a lyukadás miatt szabadtéren t z és robbanás veszély
alakul ki.
FGR_2.1.1_B

6,6E-7

A gázfogadó és a utility épület közötti L = 660 DN 300 PN 1000 mbar
vezeték generikus ok miatt eltörik. A törés okozta nyomásesésnek
ködésbe kellene hoznia a Fiorentini gyorszárat, azonban az hiba
miatt nem zár, ezért szabadtéren t z és robbanás veszély alakul ki.

FGR_3.1.1_A

1,5E-6

A utility épületén belül lév L = 30 m, DN 300 PN 1000 mbar
gázvezeték kilyukad. A létesítményt gázérzékel k védik, amelyek
riasztási jelére a gyorszár a létesítmény gázellátását megsz ntetik. A
védelmi rendszer hibája esetén a kazánházba öml gáz a leveg vel
robbanó képes keveréket alkot és felrobbanhat.

FGR_4.1.1_A

1,5E-6

A utility épület U101 kazánházában lév L = 30 m, DN 300 PN 1000
mbar gázvezeték kilyukad. A létesítményt gázérzékel k védik,
amelyek riasztási jelére a gyorszár a létesítmény gázellátását
megsz ntetik. A védelmi rendszer hibája esetén a kazánházba öml
gáz a leveg vel robbanó képes keveréket alkot és felrobbanhat.

Az anyagkijutás következményeinek bekövetkezése (jet t z, késleltetett gyulladás) eltér
valószín ség .
Irodalmi adatok alapján az azonnali gyulladás valószín sége 0,9. A kiáramló földgáz a
sérülésen keresztül statikusan feltölt dhet. A metán begyulladásához szükséges minimális
energia alacsony, 0,29 mJ, ezért nagy a valószín sége annak, hogy a kiáramló földgáz azonnal
begyullad. A késleltetett gyulladás valószín sége ennek megfelel en 0,1. A gázfelh
robbanásnak minimális hatása van, ha az alsó és fels robbanási határ között kialakuló
robbanó képes elegynek nincs lehet sége valamilyen akadály (épületek, berendezések, stb.)
következtében felgyülemlenie és így a t zfront terjedési sebességének a hangsebesség fölé
gyorsulnia. (Ez épületen belülre természetesen nem vonatkozik, ott a gázömlést követ
robbanás pontosan a fenti feltételek miatt pusztító hatású.)
27. sz. táblázat
Gyulladás ideje

Következmény

valószín ség (%)

Azonnali gyulladás

JET

90%

Kés i gyulladás

Zárt téri robbanás

10%

7.3.5.

A gyár elektrolit ellátó rendszerének súlyos baleseti eseménysorai

Az elektrolit kezeléssel, tárolással kapcsolatos baleseti lehet ségek feltárása során a
zveszélyes folyadékokra vonatkozó szakirodalmi normákat kell követni. A t zveszélyes
folyadékok esetében a toxikus égéstermékek lehet ségével - a fenti speciális esetben - a
szakma jellemz en nem számol. Ennek valószín leg az az indoka, hogy a legtöbb iparban
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használt t zveszélyes folyadék (jellemz en szénhidrogének vagy szénhidrogén származékok)
nem tartalmaznak hetero atomos vegyületeket. A gyárban felhasznált elektrolit tartalmaz
hetero atomos vegyületeket - így a vonatkozó ajánlástól konzervatív irányban nem csak
sugárzást és a robbanást vizsgáljuk mint lehetséges súlyos baleseti következmény, hanem
- ez esetben is - vizsgáljuk a toxikus égéstermékek keletkezésének lehet ségét.
Az alábbi táblázatban megadjuk az tárolt elektrolit égéséi képletét, mely módszert az
alapanyag raktárak esetén is alkalmaztuk.
Az alábbi táblázatban %-ban kifejezve adjuk meg a tárolt anyagokban lév
tömegarányát (m/m%):

elemek

28. sz. táblázat
C

H

O

X

N

S

P

0,332

0,054

0,380

0,119

0,000

0,000

0,03622

új elektrolit
raktár
m/m [%]

Az égés során a meghatározott összegképlet az alábbiakban bemutatott PGS [15] szerinti
összefüggés szerint alakul át égéstermékekké.

Ca Hb Oc Xd Ne Sf + {a + (b-d)/4 + 0.10e + f - c/2} O2 ---> a CO2 + (b-d)/2 H2O + d HX + 0.1e NO2
+ 0.10e N2 + f SO2
Az alábbi táblázatban az égés során keletkez toxikus égéstermékek forráser sségi adatait
adjuk meg:
29. sz. táblázat
033 elektrolit tároló épület
Terület

Légcsere

Égési id

Gyakoriság Égési
fluxus

2

[m ]
4

10

50

4

10

100

NO2

HF

HCN

SO2

2

0,00E+00

2,38E-01

0,00E+00

0,00E+00

5

0,00E+00

5,95E-01

0,00E+00

0,00E+00

10

0,00E+00

1,19E+00 0,00E+00

0,00E+00

24,2

0,00E+00

2,88E+00 0,00E+00

0,00E+00

2

0,00E+00

2,38E-01

0,00E+00

0,00E+00

5

0,00E+00

5,95E-01

0,00E+00

0,00E+00

10

0,00E+00

1,19E+00 0,00E+00

0,00E+00

[kg/s]

20

4

10

4

30

0,4077
0,3941
0,0897
0,0090

Forrás er sség (kg/s)

0,0000
20

30

50

30

100

30

0,0448
0,0438
0,0100
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0,0005

30

0,0005

30

24,2

0,00E+00

2,88E+00 0,00E+00

0,00E+00

24,2

0,00E+00

2,88E+00 0,00E+00

0,00E+00

Egy esetleges t z során HF gáz képz dik, NOX, SO2, HCL gázok ugyanakkor nem keletkeznek.
A HF nem hagyományos égés hanem a LiPF6 és a vízg z kémiai reakciója során keletkezik ami
az égéssel járó magas h mérsékleten a számításnak megfelel en közel teljes.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a HAZOP elemzés segítségével kapott baleseti
eseménysorokat melyet kombinálunk a fentiekben kapott égési következmény modellel.
30. sz. táblázat
Szcenárió kódja*
EL_1.1.2_C

Szcenárió
frekvenciája
-6

2,6×10

LOC esemény leírása
Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18
G1 vagy G2). A kifolyó elektrolit meggyullad, tócsa tüzet és toxikus
emissziót okozva ezáltal. A habsprinker mint oltórendszer
hatékonyságától függ en eltér
nagyságú és alapterület
zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó elemzési
részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan így a t z
a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz maximális mennyisége
2,88 kg/s.
Forgatókönyv
variánsok

Terület
m2

EL_1.1.2_CA
EL_1.1.2_CB
EL_1.1.2_CC

EL_1.1.2_CF
EL_1.1.2_CG
EL_1.1.2_CH
EL_1.1.2_CI

Égési
id

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

20
50
100

EL_1.1.2_CD
EL_1.1.2_CE

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

10
10
10
30
30
30
30
30
30

1,06E-06

2

1,02E-06

5

2,33E-07

10

2,34E-08

24,2

1,16E-07

2

1,14E-07

5

2,60E-08

10

1,30E-09

24,2

1,30E-09

24,2

2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

EL_1.1.2_D

1,5×10-6

Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18
G1 vagy G2). A kárment be kifolyó elektrolit nem gyullad meg
azonnal. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája miatt a párolgó
elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni. A kialakult
robbanóképes keverék felrobban. A robbanás modellezésénél
figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg 60 kg

EL_1.1.3_C

5,2×10-7

Az egyik tartály az N2 nyomás szabályozásának hibája és a tartályt
túlnyomás ellen véd rugó terhelés biztonsági szelep együttes
hibája miatt felhasad.. A kifolyó elektrolit azonnal meggyullad,
tócsa tüzet és toxikus emissziót okozva ezáltal. A habsprinker mint
oltórendszer hatékonyságától függ en eltér
nagyságú és
alapterület t zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó
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elemzési részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan
így a t z a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz maximális
mennyisége 2,88 kg/s.
Forgatókönyv
variánsok

Terület
m2

Légcsere

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

EL_1.1.3_CA

20

EL_1.1.3_CB

50

EL_1.1.3_CC

100

EL_1.1.3_CD

4
4
4
4

EL_1.1.3_CE

20

EL_1.1.3_CF

10
10
10
30
30

50

EL_1.1.3_CG

30

100

30

EL_1.1.3_CH

-7

Égési
id

30

EL_1.1.3_CI

30

2,12E-07

2

2,05E-07

5

4,66E-08

10

4,68E-09

24,2

2,33E-08

2

2,28E-08

5

5,20E-09

10

2,60E-10

24,2

2,60E-10

24,2

2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

EL_1.1.3_D

3,0×10

Az egyik tartály a N2 hálózat hibája miatt túlnyomás
következtében felhasad. A tartály rugó terhelés biztonsági
szelepe nem nyitott ki. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája
miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni.
A kialakult robbanóképes keverék felrobban. A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg

EL_1.5.1_B

3,1E-6

A tartályok közötti DN 25-40 nyomott elektrolit cs vezeték
rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A kikerül elektrolit a
kárment be jut, annak maximális mennyisége az anyag kiadási
kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A kifolyt elektrolit
azonnal meggyullad. A habsprinker mint oltórendszer
hatékonyságától függ en eltér
nagyságú és alapterület
zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó elemzési
részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan így a t z
a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz mennyisége maximális
2,88 kg/s.
Forgatókönyv
variánsok

Terület
m2

EL_1.5.1_BA
EL_1.5.1_BB
EL_1.5.1_BC

EL_1.5.1_BF
EL_1.5.1_BG
EL_1.5.1_BH
EL_1.5.1_CI

EL_1.5.1_C

1,8E-7

Égési
id

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

20
50
100

EL_1.5.1_BD
EL_1.5.1_BE

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

10
10
10
30
30
30
30
30
30

1,26E-06

2

1,22E-06

5

2,78E-07

10

2,79E-08

24,2

1,39E-07

2

1,36E-07

5

3,10E-08

10

1,55E-09

24,2

1,55E-09

24,2

2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

A tartályok közötti DN25-40 nyomott elektrolit cs vezeték
rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A kikerül elektrolit a
kárment be jut, annak maximális mennyisége az anyag kiadási
kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A kárment be kifolyó

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
118/184 oldal
2021 október

elektrolit nem gyullad meg azonnal. A gázérzékel és a kifolyás
érzékel hibája miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes
keverék tud kialakulni. A kialakult robbanóképes keverék
felrobban. A robbanás modellezésénél figyelembevett ténylegesen felrobbanó - tömeg 60 kg
EL_1.5.2_C

8,6E-4

A tartályok és a közúti lefejt hely közötti flexibilis nyomott
elektrolit vezeték rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A
kikerül elektrolit a kárment be jut, annak maximális mennyisége
az anyag kiadási kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A
kifolyt elektrolit nem gyullad meg azonnal, a párolgás útján
kialakuló robbanóképes keverék felrobban. A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg

EL_1.6.1_B

7,8E-5

Lefejtés alatt t z üt ki a tartálykocsiban. A t z átterjed a
rakományra a tartálykocsiban lév elektrolit egy része felrobban. A
robbanás modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó
- tömeg 60 kg

EL_1.7.2_D

1,5×10-6

Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18
G1 vagy G2). A kárment be kifolyó elektrolit nem gyullad meg
azonnal. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája miatt a párolgó
elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni. A kialakult
robbanóképes keverék felrobban A robbanás modellezésénél
figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg 60 kg

EL_1.7.3_D

3,0×10

-7

Az egyik tartály a N2 hálózat hibája miatt túlnyomás
következtében felhasad. A tartály rugó terhelés biztonsági
szelepe nem nyitott ki. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája
miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni.
A kialakult robbanóképes keverék felrobban A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg

ELR_1.2.5_CA

7.4.

3,6E-6

A nitrogénnel nyomot feladó vezetékek egyike eltörik, vagy
kilyukad. Az elektrolit vissza csurog a lefejt helyisége. A
helyiségen a gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája miatt nem
észlelik az anyaga vesztést. Az egyik dolgozó a robbanás
biztonsági el írásokat be nem tartva lép a helyiségbe robbanást
okozva ezáltal.

Következményelemzés

A toxikus gázok kikerülésének modellezésére a SLAB modellt alkalmaztunk, a számítási
eredményeket SURFER szoftver segítségével jelenítettük meg.

7.4.1.

A B-GL_F forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
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z képz dik az elektróda gyártás alapanyagainak tárolására használt 92 M blokk földszintjén
lév alapanyag raktárban. A tároló helyen lév heteroatomokat tartalmazó éghet
vegyületekb l toxikus égéstermékek képz dnek. A raktárban lév veszélyes és nem
veszélyes anyagok összetételéb l adódóan NOX és HF gáz képz dik. Az égési sebesség 22,5
kg/s. Az égési id 1800 s
31. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték

Raktár terület
Belmagasság
Égési modell

Felületkorlátozott t z

Égési id

1800 s

NO2 fluxus

1,58×10-2 kg/s

HF fluxus

2,48×10 kg/s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s és 5 m/s

Pasquill oszt.

F, D

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

-1

Elemzési feltételek:
A legsúlyosabb következmények bemutatásához a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteorológiai viszonyt feltételezünk (grafikusan minden
esetben a kedvez tlenebb eredményt adó számítást szemléltetjük).
A választott felszín érdességi érték ipari terület esetén választandó.

Nitrogén-dioxid
A koncentráció – halálozás közötti probit összefüggés leírására az alábbi kifejezést
alkalmaztuk:

A halálozási valószín ség – NO2 koncentráció közötti összefüggést a RIVM által javasolt
alábbi probit értékek alapján állapítottuk meg:
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A = -18,6
B=1
N = 3,7
A javasolt probit értékek a koncentráció mg/m3 egységben történ
használhatóak.

kifejezése esetén

A térképen piros színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében várható halálozás valószín sége = 100%-al (ez a 441 mg/m3 NO2
koncentrációs szintnek felel meg).
A térképen okker színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége 10% (ez az 166 mg/m3 NO2
koncentrációs szintnek felel meg).
A térképen sárga színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége 1% (ez a 125 mg/m3 NO2
koncentrációs szintnek felel meg).
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A B-GL_F_NO2 szcenárió következtében fejl

NO2 gáz kikerülésnek következménye F2 légköri viszony
esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) a vizsgált 1,5 m magasságon nem alakul ki.
A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 95 m.
A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 140 m.

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet tömegtartózkodási helyet nem érint.

Hidrogén-fluorid
A koncentráció - halálozás közötti probit összefüggés leírására az alábbi kifejezést
alkalmaztuk:

A halálozási valószín ség – HF koncentráció közötti összefüggést a CPR [18] által javasolt
alábbi probit értékek alapján állapítottuk meg:
A = -8.4
B=1
N = 1.5
A javasolt probit értékek a koncentráció mg/m3 egységben történ
használhatóak.

kifejezése esetén

A térképen piros színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében várható halálozás valószín sége = 1 (ez a 720 mg/m3 (818 ppm) HF
koncentrációs szintnek felel meg).
A térképen sárga színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége = 0,1 (ez a 360 mg/m3 (409 ppm) HF
koncentrációs szintnek felel).
A térképen zöld színnel jelöljük azt a zónát ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége = 0,01 (ez a 215 mg/m3 (244 ppm)
HF koncentrációs szintnek felel).
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A B-GL_F_HF szcenárió következtében fejl

HF gáz kikerülésnek következménye D5 légköri viszony esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (818 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 20 m.
A P = 0,1 zóna (409 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 60 m.
A P = 0,01 zóna (244 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 100 m.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet nem érint.
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7.4.2.

A B-GL_SD forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
A 92 M épületrész földszinti alapanyag raktárában anyagmozgatás során egy 1000 kg-os zsák
megsérül, és még szabadfelületen elszóródik. A környezetbe került CoLiMnNiO-ból 100 kg
kerül a leveg be.
32. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték
3 m2

Felület
Égési modell

Nincs égés

Expozíciós id

1800 s

NCM fluxus

0,833 kg/s

Kikerülési id

60 s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s

Pasquill oszt.

F

A kibocsátás magassága

1m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

Elemzési feltételek:
A legsúlyosabb következmények bemutatásához a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 meteorológiai viszonyt feltételezünk.
A választott felszín érdességi érték ipari terület, kertvárosias beépítettség esetén
választandó.
A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (675 mg/m3) (76,1 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 1,84 m.
A P = 0,1 zóna (41 mg/m3) (4,8 ppm) sugara vizsgált 1,5 m magasságon 2,20 m.
A P = 0,01 zóna (18 mg/m3) (2,1 ppm) sugara 1,5 m magasságon 2,25 m.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
NCM tartalmú 1000 kg-os zsák kiszakadása és a benne lév veszélyes anyag kikerülése
esetén a halálos veszélyeztetési zónák a baleset közvetlen környezetében alakulhat ki.
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7.4.3.

A B-1F_F forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
z képz dik az elektróda gyártás alapanyagainak tárolására használt 92 M blokk emeleti
alapanyag raktárában. A tároló helyen lév heteroatomokat tartalmazó éghet
vegyületekb l toxikus égéstermékek képz dnek. A raktárban lév veszélyes és nem
veszélyes anyagok összetételéb l adódóan NOX és HF gáz képz dik. Az égési sebesség 22,5
kg/s. Az égési id 1800 s
33. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték

Raktár terület
Belmagasság
Égési modell

Felületkorlátozott t z

Égési id

1800 s

NO2 fluxus

1,58×10-2 kg/s

HF fluxus

2,48×10 kg/s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s és 5 m/s

Pasquill oszt.

F, D

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

-1

Elemzési feltételek:
A legsúlyosabb következmények bemutatásához a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteorológiai viszonyt feltételezünk (grafikusan minden
esetben a kedvez tlenebb eredményt adó számítást szemléltetjük).
A választott felszín érdességi érték ipari terület esetén választandó.

A koncentráció – halálozás közötti probit összefüggés leírása fentiekben bemutatottnak
megfelel
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A B-1F_F_NO2 szcenárió következtében fejl

NO2 gáz kikerülésnek következménye F2 légköri viszony
esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) a vizsgált 1,5 m magasságon nem alakul ki.
A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 95 m.
A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 140 m.

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet tömegtartózkodási helyet nem érint.
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Hidrogén-fluorid
A koncentráció - halálozás közötti probit összefüggés leírása fentiekben bemutatottnak
megfelel

A B-1G_F_HF szcenárió következtében fejl

HF gáz kikerülésnek következménye D5 légköri viszony esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (818 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 20 m.
A P = 0,1 zóna (409 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 60 m.
A P = 0,01 zóna (244 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 100 m.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet nem érint.
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7.4.4.

A B-1F_SD forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
Megállapításokhoz lásd az B-GL_SD forgatókönyvet

7.4.5.

A E_F forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
z képz dik a Toxic Material Warehouse nev obejktumban. A tároló helyen lév
heteroatomokat tartalmazó éghet vegyületekb l toxikus égéstermékek képz dnek. A
raktárban lév veszélyes és nem veszélyes anyagok összetételéb l adódóan NOX és HF gáz
képz dik. Az égési sebesség 16,8 kg/s. Az égési id 1800 s
34. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték

Raktár terület
Belmagasság
Égési modell

Felületkorlátozott t z

Égési id

1800 s

NO2 fluxus

1,18×10-2 kg/s

HF fluxus

1,85×10-1 kg/s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s és 5 m/s

Pasquill oszt.

F, D

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

Elemzési feltételek:
A legsúlyosabb következmények bemutatásához a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteorológiai viszonyt feltételezünk (grafikusan minden
esetben a kedvez tlenebb eredményt adó számítást szemléltetjük).
A választott felszín érdességi érték ipari terület esetén választandó.

A koncentráció – halálozás közötti probit összefüggés leírása fentiekben bemutatottnak
megfelel
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A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) a vizsgált 1,5 m magasságon nem alakul ki.
A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) a vizsgált 1,5 m magasságon nem alakul
A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 57 m.

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet tömegtartózkodási helyet nem érint.

Hidrogén-fluorid
A koncentráció - halálozás közötti probit összefüggés leírása fentiekben bemutatottnak
megfelel

A E_F_HF szcenárió következtében fejl

HF gáz kikerülésnek következménye D5 légköri viszony esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (818 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m magasságon 14 m.
A P = 0,1 zóna (409 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 50 m.
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A P = 0,01 zóna (244 ppm) sugara a vizsgált 1,5 m-es magasságon 84 m.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az 1%-os halálozási zóna lakó területet nem érint.

7.4.6.

A E_SD forgatókönyv következményelemzése

Szcenárió leírása
Megállapításokhoz lásd az B-GL_SD forgatókönyvet

7.4.7.

Az FGR_1.1.1_A szcenárió következmény elemzése

A gázfogadóban lév fiorentini 6/1-es gyorszárral egybe épített nyomás szabályozó
membránja elszakad. A beépített védelem (um.: gyorszár) hiba miatt nem avatkozik be, ezért
az éppen m köd kazán ég jére rossz földgáz leveg arányú keverék jut, ami kazán
robbanást okozhat. A kazánban legfeljebb 10 m3 robbanógépes fölgáz-leveg keverék
képz dhet a kazán bels tere alapján..
A zárttéri gázömlés esetén a robbanóképes keverék tömegét az elöntött tér térfogata és a
biztosított légcsere határozza meg. A zárttér miatt a földgáz TNT ekvivalencia faktora magas.
0,6. A földgáz fels robbanási határértéke 15%, azaz a robbanóképes keverékben a földgáz
tömege 996 g, A robbanóképes leveg -fölgáz keverék tömege 10,7 kg.

A kiáramlott gáz robbanása
Az explózió modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia módszert alkalmazzuk. A modell
azon alapszik, hogy a kikerül anyag tömegével és égésh jével arányos a robbanás energiája.
A modell el ször ennek alapján kiszámítja a kikerült anyaggal egyenérték TNT tömegét,
majd ebb l a TNT-re vonatkozó tapasztalati képlet alapján meghatározza a túlnyomás
értékét az egyes pontokban. A TNT modell a lehet legrosszabb esetet jelenti. A számítások
során földfelszíni robbanást feltételezünk, a szabad leveg ben történ robbanás a megfelel
égési sebesség hiányában lényegesen csekélyebb következményekkel jár.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk. Az alábbi táblázatban a túlnyomás
értékek következményeit foglaljuk össze.
35. sz. táblázat
Túlnyomás
Pa

Hatás
bar

4

2,1 × 10

0,21

Ipari létesítményekben megsérülnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet épületek
összeomlanak, és kimozdulnak alapjukból
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1,4 × 104

0,14

A házak falának és tet szerkezetének részleges összeomlása

1 x 10

0,1

Az épületek javítható sérülése, a lakások vakolatának megsérülése

3000

0,03

Sérülést okozó üvegkárok

1000

0,01

Üvegkárok

4

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték nem
alakul ki
A 10 000 Pa léglökési érték 70 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna lakott
terület, tömegtartózkodási helyet nem érint.
A 3500 Pa zóna sugara 77 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.

Az FGR_1.1.1_A következmény robbanás esetén
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7.4.8.

Az FGR_1.1.3_B szcenárió következmény elemzése

A nagy-középnyomású ág töréséb l adódóan földgáz ömlik a gázfogadóba. A baleset
következtében kialakuló robbanóképes keverék a zónán kívüli helyeken is kialakulhat, ezért
az alap esemény elegend a baleset bekövetkezéséhez.
A földgáz kis s sége és a nagy kikerülési nyomása egyaránt a kikerül földgáz nagyon gyors
diszperzióját segíti el . A földgázömlés esetén szabadtérben, ahol nincs diszperziót korlátozó
tényez ,a kikerül anyag mennyiségnek csak nagyon kis része lesz az alsó és a fels
robbanási határ között. A gázfogadó egy jól átszell
lemez szerkezet, ezért a gázfogadóban
történ gázkikerülés a szabadtéri gázkikerüléssel modellezhet viszonylag pontosan.
A földgáz diszperziójának modellezését a HGSYSTEM program AEROPLUME moduljával
végeztük. Az AEROPLUME ún. near field diszperziós modell, azaz olyan modell, amely
közvetlenül az anyagkijutás közelében kialakuló koncentrációs viszonyok kifejezésére
alkalmas. A leveg nél könnyebb gázok esetében far field diszperziós modellezés
szükségessége katasztrófavédelmi vonatkozásból nem merül fel, mert a gáz felhígul, és nagy
magasságokba emelkedik, így biztonsági kockázatot a kikerült anyag a továbbiakban nem
jelent. Az AEROPLUME transzport motorját turbulens jet diffúziós modell alkotja, amelyet
els sorban olaj- és gázipari balesetek következményeinek modellezésére fejlesztettek. A
modell a csóva ún. középvonala mentén képes koncentrációs és távolsági adatokat
szolgáltatni, a program képes továbbá az általa meghatározott csóva térfogatát
meghatározni, így becsülhet a robbanóképes gáz mennyisége. Az AEROPLUME ún.
állandósult állapotot modellez, a nagy kiáramlási sebességek miatt azonban ez az állapot
néhány másodperc alatt kialakul, ami azután csak a kiáramlási nyomás csökkenésével bomlik
fel.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
A következményanalízis eredménye alapján a következ megállapításokat tehetjük.
Horizontális (talajfelszínre mer leges) kiáramlás esetén az alábbi megállapítások tehet ek:

FRH

ARH

ARH/2

X (m)

0

0,35

1,19

Z (m)

2

10,99

16,93

D (m)

0,81

3,79

7,03

A csóva felszíni vetülete FRH (15 v/v%) koncentrációs értéknél 0 m.
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
133/184 oldal
2021 október

A csóva felszíni vetülete ARH (5 v/v%) koncentrációs értéknél 0,4 m.
A csóva felszíni vetülete az ARH/2 (2,5 v/v%) koncentrációs értéknél 1,2 m.
A kiáramló gáz a leveg vel 21,9 kg robbanóképes gáz-leveg keveréket képez,
amiben a földgáz tömege 1,33 kg.
A kiáramlott gáz robbanása
A földgáz kikerülése esetén robbanóképes keverék az alsó és a fels robbanási határ közötti
földgáz tömegb l képz dhet, ez a mennyiség 31,9 kg gáz-leveg keverék amiben a földgáz
tömege 1,33 kg. Az explózió modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia módszert
alkalmazzuk. A modell azon alapszik, hogy a kikerül anyag tömegével és égésh jével
arányos a robbanás energiája. A modell el ször ennek alapján kiszámítja a kikerült anyaggal
egyenérték TNT tömegét, majd ebb l a TNT-re vonatkozó tapasztalati képlet alapján
meghatározza a túlnyomás értékét az egyes pontokban. A TNT modell a lehet legrosszabb
esetet jelenti. A számítások során földfelszíni robbanást feltételezünk, a szabad leveg ben
történ robbanás a megfelel égési sebesség hiányában lényegesen csekélyebb
következményekkel jár.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
Az alábbi táblázatban a túlnyomás értékek következményeit foglaljuk össze.
36. sz. táblázat
Túlnyomás

Hatás

Pa

bar

2,1 × 104

0,21

Ipari létesítményekben megsérülnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet épületek
összeomlanak, és kimozdulnak alapjukból

1,4 × 104

0,14

A házak falának és tet szerkezetének részleges összeomlása

1 x 10

0,1

Az épületek javítható sérülése, a lakások vakolatának megsérülése

3000

0,03

Sérülést okozó üvegkárok

1000

0,01

Üvegkárok

4

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték nem
alakul ki
A 10 000 Pa léglökési érték 24 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna lakott
terület, tömegtartózkodási helyet nem érint.
A 3500 Pa zóna sugara 27 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.
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Az FGR_1.1.3_B következmény robbanás esetén

7.4.9.

Az FGR_2.1.1._B szcenárió következmény elemzése

A gázfogadó és a utility épület közötti L = 660 DN 300 PN 1000 mbar vezeték generikus ok
miatt eltörik. A törés okozta nyomásesésnek m ködésbe kellene hoznia a Fiorentini
gyorszárat, azonban az hiba miatt nem zár, ezért szabadtéren t z és robbanás veszély alakul
ki. A terjedési számításra vonatkozó megállapítások az FGR_1.1.3_B forgatókönyvnél
megadottal megegyez ek.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
A következményanalízis eredménye alapján a következ megállapításokat tehetjük.
Horizontális (talajfelszínnel párhuzamos) kiáramlás esetén az alábbi megállapítások
tehet ek:
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FRH

ARH

ARH/2

X (m)

5

10,9

30,7

Z (m)

*

*

*

D (m)

2,02

9,14

26,68

*A cs magassága a nyomvonalon változik ezért a számítás erre vonatkozó része nem
releváns.
A csóva felszíni vetülete FRH (15 v/v%) koncentrációs értéknél 5 m.
A csóva felszíni vetülete ARH (5 v/v%) koncentrációs értéknél 10,9 m.
A csóva felszíni vetülete az ARH/2 (2,5 v/v%) koncentrációs értéknél 30,7 m.
A kiáramló gáz a leveg vel 234 m3 robbanóképes gáz-leveg keveréket képez, amiben
a földgáz tömege 11 kg.

Az FGR_2.1.1._B szcenárió következménye t z esetén
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A kiáramlott gáz robbanása
A földgáz kikerülése esetén robbanóképes keverék az alsó és a fels robbanási határ közötti
földgáz tömegb l képz dhet, ez a mennyiség 234 m3 gáz-leveg keverék amiben a földgáz
tömege 11 kg.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték nem
alakul ki
A 10 000 Pa léglökési érték 72 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna lakott
terület, tömegtartózkodási helyet nem érint.
A 3500 Pa zóna sugara 78 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.

Az FGR_2.1.1_B következmény robbanás esetén
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7.4.10.

Az FGR_3.1.1_A szcenárió következmény elemzése

A utility épületén belül lév L = 30 m, DN 300 PN 1000 mbar gázvezeték kilyukad. A
létesítményt gázérzékel k védik, amelyek riasztási jelére a gyorszár a létesítmény
gázellátását megsz ntetik. A védelmi rendszer hibája esetén a kazánházba öml gáz a
leveg vel robbanó képes keveréket alkot és felrobbanhat.
A zárttéri gázömlés esetén a robbanóképes keverék tömegét az els sorban elöntött tér
térfogata határozza meg. A zárttér miatt a földgáz TNT ekvivalencia faktora magas, 0,6. A
teljes légtérfogatot figyelembe véve 567 kg fölgázt tartalmazó robbanóképes földgáz leveg
keverék tud felhalmozódni a helyiségben. A kazánházi helyiség jelent s térfogatú, ilyen
jelent s térfogat esetén azonban egy lehetséges potenciális gyújtó forrás el bb kiváltja a
robbanást mint sem, hogy a teljes zárt tér meg tudjon telni földgázzal. Megállapításunkat
arra az esetre is vonatkoztatjuk amelyben a létesítmény feszültség mentesítése a
gázérzékel k által sikeresen megtörténik. Az FGR_3.1.1_A forgatókönyv szerinti nagy
átmér n bekövetkez nagy áramlási sebesség kialakulásával járó gázömlés esetén a kialakuló
nagy sebességgel áramló közeg és a gáz útjába kerül bármilyen szigetel között létrejöv
töltés szétválást követ kisülés nagy valószín séggel kiváltja a gáz felrobbanását. A fenti
szempontok alapján felételezzük, hogy 100 kg földgázt tartalmazó robbanó képes keveréknél
nagyobb mennyiség robbanást megel en képz dhet.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték nem
alakul ki
A 10 000 Pa léglökési érték 191 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna a
legközelebbi lakott terület eléri.
A 3500 Pa zóna sugara 204 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.
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Az FGR_3.1.1_A következmény robbanás esetén

Az 10 kPa zóna a legközelebbi lakó területet eléri

7.4.11.

Az ELR_1.1.1_CA szcenárió következményelemzése

Szcenárió leírása
Az elektrolit tárolóban 1 IBC (1000 l) elektrolit generikus ok miatt elfolyik. Az egyik dolgozó emberi mulasztást elkövetve - a robbanás biztonsági el írásokat be nem tartva végez
munkát a helyiségben - A gázérzékel és a kifolyás érzékel hiba miatt nem m ködik. A fenti
feltételek együttes fennállása miatt az elektrolit tárolóban robbanás történik. A dimetilkarbonát AÉH értéke 3100 ppm, így a robbanóképes keverékben a maximális dimetilkarbonát mennyiség 111 kg.
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37. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok
Modell anyag

Érték
dimetil-karbonát

Robbanásban résztvev tömeg
Kiáramlási id

111 kg
pillanatszer kiáramlás

Fluxus

-

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

1,5 m/s

Pasquill oszt.

F

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.

Az ELR_1.1.1_CA szcenárió megvalósulásának következménye
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A következmény analízis eredmény alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték 52 m
sugarú zónán belül alakulhat ki.
A 10 000 Pa léglökési érték 60 m sugarú zónán belül alakulhat ki.
A 3500 Pa zóna sugara 96 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.

7.4.12.

A EL_1.1.2_CI forgatókönyv következményelemzése (füstgáz)

Szcenárió leírása
Az új elektrolit tárolóban az egyik 20 m3-es tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad
(CPR 18 G1 vagy G2). A kifolyó elektrolit meggyullad, tócsa tüzet és toxikus emissziót okozva
ezáltal. A habsprinker mint oltórendszer hatékonyságától függ en eltér nagyságú és
alapterület t zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó elemzési részben) A
legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan így a t z a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz mennyisége 2,88 kg/s.
38. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték

zterület
Belmagasság
Égési modell

Felületkorlátozott t z

Égési id

1800 s

HF fluxus

2,88 kg/s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s és 5 m/s

Pasquill oszt.

F, D

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

Elemzési feltételek:
A legsúlyosabb következmények bemutatásához a toxikus anyagok terjedésére
elfogadott F2 és D5 meteorológiai viszonyt feltételezünk.
A választott felszín érdességi érték ipari terület esetén választandó.
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Hidrogén-fluorid
A koncentráció - halálozás közötti probit összefüggés leírására az alábbi kifejezést
alkalmaztuk:

A halálozási valószín ség – HF koncentráció közötti összefüggést a CPR [18] által javasolt
alábbi probit értékek alapján állapítottuk meg:
A = -8.4
B=1
N = 1.5
A javasolt probit értékek a koncentráció mg/m3 egységben történ
használhatóak.

kifejezése esetén

A térképen piros színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében várható halálozás valószín sége = 1 (ez a 720 mg/m3 (818 ppm) HF
koncentrációs szintnek felel meg).
A térképen sárga színnel jelöljük azt a zónát, ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége = 0,1 (ez a 360 mg/m3 (409 ppm) HF
koncentrációs szintnek felel).
A térképen zöld színnel jelöljük azt a zónát ahol 30 perces kültéri tartózkodás
következtében a halálozás várható valószín sége = 0,01 (ez a 215 mg/m3 (244 ppm)
HF koncentrációs szintnek felel).
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Az EL_1.1.2_CI szcenárió következtében fejl

HF gáz kikerülésnek következménye D5 légköri viszony
esetén

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A P = 1 zóna (818 ppm) a vizsgált 1,5 m-es magassági tartományban 151 m sugarú
területen belül alakulhat ki.
A P = 0,1 zóna (409 ppm) a vizsgált 1,5 m-es magassági tartományban 221 m
sugarú területen belül alakulhat ki.
A P = 0,01 zóna (244 ppm) a vizsgált 1,5 m-es magassági tartományban 305 m
sugarú területen belül alakulhat ki.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk. A számítást elvégeztük F2 feltételre
is, a számítás során keletkezett számítási jelentést a tárgyi dokumentáció mellékletéhez
csatoltuk. A dokumentációban a számottev en kedvez tlenebb eredményt mutató D5
feltételre kapott értéket, mint lehetséges legkedvez tlenebb eredményt mutatjuk be.

Az azonosított legsúlyosabb baleseti lehet séget tekintve és a legkedvez tlenebb id járási
körülményeket véve - a legközelebbi lakó területeket az elektrolit tároló katasztrófa
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
143/184 oldal
2021 október

hatásterülete eléri.

7.4.13.

Az EL_1.1.2_CI szcenárió következményelemzése (tócsat z)

A tervezett új elektrolit tárolóban az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad
(CPR 18 G1 vagy G2). A kifolyó elektrolit meggyullad, tócsa tüzet és toxikus emissziót okozva
ezáltal. A kifejl
tócsat z a h sugárzás következtében is képes hatást gyakorolni a
környezetére
39. sz. táblázat
Szcenárióra jellemz adatok

Érték

Kibocsátó felület nagysága
Belmagasság
Égési modell

dimetil-karbonát

Égési id

1800 s

Leveg h mérséklete

20 °C

Páratartalom

50%

Szélsebesség

2 m/s és 5 m/s

Pasquill oszt.

F, D

A kibocsátás magassága

0m

A talajfelszín érdessége

0,03 m

Tócsat z
Hatás értékelése
sugárzás 35 kW/m2 30 s kitettség esetén 99%-os a halálozási valószín ség. Ugyan
ekkora h sugárzás esetén 10 s alatt a ruházat meggyullad. Acélszerkezetek
deformálódnak.
sugárzás 8 kW/m2 jelöli ki a még potenciálisan letális h sugárzási zóna határát.
sugárzás 3,5 KW/m2 els fokú égési sérülések várhatóak.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk.
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A ELR_1.1.2_CL szcenárió megvalósulásának következménye

A következmény analízis eredmény alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A letális 35 kW/m2 zóna sugara kisebb mint 10 m.
A 8 kW/m2 zóna sugara 15 m.
Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 24 m.

Az elektrolit tároló területén bekövetkez t z következtében kialakuló h sugárzás hatása lakó
területet nem érint.

7.4.14.

A EL_1.1.2_D szcenárió következmény elemzése

Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18 G1 vagy G2). A
kárment be kifolyó elektrolit nem gyullad meg azonnal. A gázérzékel és a kifolyás érzékel
hibája miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni. A kialakult
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robbanóképes keverék felrobban. A robbanás modellezésénél figyelembevett - ténylegesen
felrobbanó - tömeg 60 kg
A kiáramlott dimetil-karbonát robbanása
Az explózió modellezésére az amerikai TNT ekvivalencia módszert alkalmazzuk. A modell
azon alapszik, hogy a kikerül anyag tömegével és égésh jével arányos a robbanás energiája.
A modell el ször ennek alapján kiszámítja a kikerült anyaggal egyenérték TNT tömegét,
majd ebb l a TNT-re vonatkozó tapasztalati képlet alapján meghatározza a túlnyomás
értékét az egyes pontokban. A TNT modell a lehet legrosszabb esetet jelenti. A számítások
során földfelszíni robbanást feltételezünk, a szabad leveg ben történ robbanás a megfelel
égési sebesség hiányában lényegesen csekélyebb következményekkel jár.
A programszámítási jelentést a melléklethez csatoltuk. Az alábbi táblázatban a túlnyomás
értékek következményeit foglaljuk össze.
40. sz. táblázat
Túlnyomás

Hatás

Pa

bar

2,1 × 104

0,21

Ipari létesítményekben megsérülnek a nagyobb gépek, a fémszerkezet épületek
összeomlanak, és kimozdulnak alapjukból

4

0,14

A házak falának és tet szerkezetének részleges összeomlása

1 x 10

0,1

Az épületek javítható sérülése, a lakások vakolatának megsérülése

3000

0,03

Sérülést okozó üvegkárok

1000

0,01

Üvegkárok

1,4 × 10
4

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
A robbanás során az épületkárokat okozó, romboló 21 000 Pa léglökési érték 27 m
sugarú zónán belül alakul ki
A 10 000 Pa léglökési érték 32 m sugarú zónán belül alakulhat ki. A 10 kPa zóna lakott
terület, tömegtartózkodási helyet nem érint.
A 3500 Pa zóna sugara 60 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak.
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Az EL_1.1.2_D forgatókönyv következménye robbanás esetén

7.4.15.

Környezetszennyezés következményelemzése (ENV)

A biztonsági jelentés készítése során a környezeti veszélyeztetés esetén az els dleges feladat
a bekövetkezés megel zésére rendelkezésre álló er és eszköz megfelel ségének
megítélése.
A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.7. pontjában foglalja össze a
környezetterheléssel járó súlyos balesetb l származó veszélyeztetés elfogadhatóságának
feltételrendszerét. A környezetterheléssel járó súlyos baleseti veszélyeztetés akkor
elfogadható, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll:
A technológia m szaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok
környezetbe jutó tömegének a minimalizálását (pl.: a technológiai elemek
kárment ben való elhelyezése, üzemzavari anyagkikerülés érzékelése, kiszakaszolási
lehet ségek megléte).
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Technológiai szabályozók (technológiai utasítások, eljárásrendek, stb.) megléte,
amelyek alapján környezetre veszélyes anyagok kikerülése esetén az anyagok
kikerül tömege minimalizálható, és a kikerült anyag összegy jthet , mentesíthet ,
vagy más módon ártalmatlanítható.
Az eljárásrendben megjelölt környezeti kárelhárítási eljárások mindennem anyagitechnikai feltétele biztosított, az eszközök és anyagok az üzemeltet rendelkezésére
állnak.
A telephelyi kárelhárító szervezet felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok
végzésére, amely feladatokat a felkészítési terv szerint rendszeresen gyakorolják.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. környezetre veszélyes anyagot az alábbi táblázatban
megadott helyeken tárol.
41. sz. táblázat
Tároló hely

Tárolt környezetre veszélyes anyag

Utility épület vízkezel helyiség (35)

Hypó, egyéb biocid vízkezel szer

Utility épület aggregátor terem (35)

Gázolaj

Generátor épület (40)

Gázolaj

Veszélyes hulladék tároló (05, 05b)

Környezete veszélyes hulladékok
(els sorban fáradt olajok)

Az alábbiakban elvégezzük a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 1.7
pontjába foglalt m szaki kialakításra vonatkozó feltétel értékelését.

Utility épület vízkezel helyiség
Az utlity épület vízkezel helyiségben a környezetre veszélyes anyagot (és más veszélyes
anyagokat is) külön kárment felett tartják. A vízkezel helyiség méretei és kárment s
kialakítása olyan, hogy - még a beleset lehet ségének feltételezése esetén sem - képzelhet
el , veszélyes anyag természeti környezetbe való kerülése.
A utility épület vízkezel helyiségben megvalósuló veszélyes anyag kezelési gyakorlat
teljesíti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjába foglalt els ,
azaz m szaki kialakításra vonatkozó feltételt.

Utility épület aggregátor helyiség
A utlity épület aggregátor helyiségben az aggregátor üzemanyag tartájában diesel olaj van
jelen. A Utility épületen különálló helyiségben található gázolaj tartály, a tartály duplafalú
kivitel .
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A utility épület aggregátor helyiségben illetve az üzemanyag tartálynak kialakított
helyiségben a veszélyes anyag kezelési gyakorlat teljesíti a 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjába foglalt els , azaz m szaki kialakításra
vonatkozó feltételt.

Generátor épület
A generátor épület üzemanyag tartály helyiségben diesel olaj van jelen. A tartály a tartályban
lév teljes anyag mennyiség befogadására képes kárment ben van.

A generátor épületben lév tartály elhelyezésénél biztosított m szaki védelmek
teljesítik a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjába foglalt
els , azaz m szaki kialakításra vonatkozó feltételt.

Veszélyes hulladék tároló (05, 05b)
A gyár üzemi veszélyes hulladék gy jt helye a veszélyes hulladék gy jt helyekre vonatkozó
környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek megfelel en készült. Az üzemi veszélyes
hulladék gy jt hely egy három oldalról zárt, fedett létesítmény az építmény
padlószerkezete epoxi gyantával kezelt monolit beton. A gy jt helyen belül teljes hosszban
kárment folyóka húzódik, mely egy szigetelt aknába vezeti az esetlegesen itt kifolyó
veszélyes anyagot.
A gyár üzemi veszélyes hulladék gy jt helyiségében megvalósuló veszélyes anyag
kezelési gyakorlat teljesíti a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklenek 1.7
pontjába foglalt els , azaz m szaki kialakításra vonatkozó feltételt.

Az üzemeltet döntött az üzemi veszélyes hulladék gy jt hely üzemeltetésének
módosításáról. Az elektóda üzemrészek azon részein, ahol a veszélyes és nem
veszélyes
hulladékok
meghatározó
része
képz dik
hulladékcsomagoló
munkaállomásokat alakítanak ki. A hulladék menedzsmenttel foglalkozó dolgozók, így
már a hulladék képz désének helyén el tudják végezni a hulladékok csomagolását. Az
üzemi gy jt helyre a termelésr l beérkez hulladék már szabály szerint csomagolt és
szelektált formában jut, olyan módon, hogy átcsomagolás a gy jt helyen nem válik
szükségessé.
Az iparbiztonsági szakért az eldöntött módosítást a 36300/3871-27/2019 sz.
engedély 7. sz. feltétele szerint is értékelve megfelel nek ítéli az alábbi érvek miatt:
Tapasztalat szerint az újra csomagolás, komissiózás okozta a korábbi
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biztonsági dokumentációban kiemelt, intézkedést kívánó helyzetet. A
tervezett változtatást követ en az újra csomagolási tevékenység az üzemi
gy jt helyen megsz nik, így a veszélyes hulladék üzemi gy jt hely
rendeltetésének megfelel en lesz használva a jöv ben.
A veszélyes hulladék üzemi gy jt helyre lezárt küldeménydarabok érkeznek a
változtatást követ en így bármilyen elszóródás csak haváriás helyzetben lesz
elképzelhet a jöv ben.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt bels védelmi tervében határozza meg a környezeti
veszélyhelyzet esetén szükséges intézkedéseket, ezzel teljesítve a 219/2011 (X. 20.) Korm.
rendelet 7. sz. melléklenek 1.7 pontjába foglalt második követelményt.
Az üzemeltet kötelezettséget vállal arra, hogy a Bels Védelmi Terv eszköz jegyzékében
feltüntetett er és eszköz számítással meghatározott (szükséges) beavatkozói eszköz és
véd eszköz készletet beszerzi és folyamatosan készleten tartja. Az üzemeltet ezzel teljesíti
a 2. és a 3. pontba foglalt feltételt.
Az üzemeltet kötelezettséget vállal az üzemi dolgozók éves gyakoriságú felkészítésére és
évente egyszeri gyakorlatozásra így teljesíti 4. pontba foglalt feltételt.
Összefoglalva Az üzemi gy jt helyen a takarítás gyakoriságát növelni szükséges,
ezen felül a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. teljesíti a 219/2011 (X.20.) Korm.
rendelet 1.7 pontjába foglalt környezeti veszélyeztetés megel zésével kapcsolatos
követelmény rendszert.

7.5.
7.5.1.

Dominóhatás elemzés
Küls dominóhatás elemzés

A dominóhatás elemzés keretében a repeszhatást, a léglökést és a h sugárzást kell vizsgálni,
mint dominóhatás közvetítésére alkalmas fizikai folyamatot. A SAMSUNG SDI Magyarország
Zrt gödi gyárának környezetében nincs más veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem.

7.5.2.

Bels dominóhatás elemzés

A bels dominóhatás elemzés keretében a repeszhatást, a léglökést és a h sugárzást kell
vizsgálni, mint dominóhatás közvetítésére alkalmas fizikai folyamatot.
A gyár meglév épületei és a tervezett b vítési területek közötti dominó kapcsolatokat az
alábbi ábra segítségével elemezzük. Az alábbi ábrán bemutatjuk mind a már üzemel gyár,
mind a b vítési terület mindazon súlyos baleseti eseménysorait, amelyek robbanási, t z,
repesz hatással járhatnak.
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zzel, robbanással járó súlyos baleseti eseménysorok hatásterülete a megépült és a megépíteni tervezett
építményekkel együttesen vizsgálva

Dominóhatást abban az esetben felételezünk, ha bels piros zóna másik veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítmény területét érinti. Megállapítjuk, hogy az üzemel
gyárrész és a tervezett új veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények között ilyen hatás
nem mutatható ki.

A megépült gyárrész terültén ugyanakkor megállapítható, hogy az elektrolit feladó és
elektrolit tároló épületek közötti dominó hatást a két létesítmény közelsége okán külön
táblázatban vizsgáljuk. A feladó épületrész a tároló épület és a kett közötti közúti lefejt
között dominóhatások lehetségesek. Megállapításunkat arra alapozzuk A 33-as épület, a
lefejt és a tervezett új épületben lehetséges robbanással járó baleseti lehet ség
következtében fejl
21 kPa zóna eléri a szomszédos nevezett létesítményeket.
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42. sz. táblázat
EL_1.1.2_C

EL_1.1.2_D

EL_1.1.2_C
EL_1.1.2_D

EL_1.1.3_C

X

EL_1.1.3_D

EL_1.5.1_B

X

EL_1.5.1_C

EL_1.5.2_C

EL_1.6.1_B

EL_1.7.2_D

EL_1.7.3_D

X

X

X

X

X

X

EL_1.1.3_C
EL_1.1.3_D

X

EL_1.5.1_B
EL_1.5.1_C
EL_1.5.2_C
EL_1.6.1_B
EL_1.7.2_D
EL_1.7.3_D

X
X
X
X
X

Az alábbi táblázatban már a dominó hatással megnövelt frekvenciákat közöljük.

43. sz. táblázat
Szcenárió
Szcenárió
kódja*
frekvenciája

Dominóhatás
lehet ségével
növelt
gyakoriság

LOC esemény leírása
Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18
G1 vagy G2). A kifolyó elektrolit meggyullad, tócsa tüzet és toxikus
emissziót okozva ezáltal. A habsprinker mint oltórendszer
hatékonyságától függ en eltér nagyságú és alapterület
zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó elemzési
részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan így a t z
a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz mennyisége 2,88 kg/s.
Forgatókönyv
variánsok

EL_1.1.2_C

-6

2,6×10

9,44E-04

EL_1.1.2_CA
EL_1.1.2_CB
EL_1.1.2_CC

Terület
m2

EL_1.1.2_CF
EL_1.1.2_CG
EL_1.1.2_CH
EL_1.1.2_CI

Égési
id

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

20
50
100

EL_1.1.2_CD
EL_1.1.2_CE

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

10
10
10
30
30
30
30
30
30

3,85E-04

2

3,72E-04

5

8,47E-05

10

8,50E-06

24,2

0,00E+00

2

4,23E-05

5

4,13E-05

10

9,44E-06

24,2

4,72E-07

24,2

2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

4,72E-07
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EL_1.1.2_D

1,5×10-6

1,50E-06

Az egyik tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy felhasad (CPR 18
G1 vagy G2). A kárment be kifolyó elektrolit nem gyullad meg
azonnal. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája miatt a
párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni. A
kialakult robbanóképes keverék felrobban. A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg
Az egyik tartály az N2 nyomás szabályozásának hibája és a tartályt
túlnyomás ellen véd rugó terhelés biztonsági szelep együttes
hibája miatt felhasad.. A kifolyó elektrolit azonnal meggyullad,
tócsa tüzet és toxikus emissziót okozva ezáltal. A habsprinker mint
oltórendszer hatékonyságától függ en eltér nagyságú és
alapterület t zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó
elemzési részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan
így a t z a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz mennyisége
2,88 kg/s.

EL_1.1.3_C

5,2×10-7

5,20E-07

Forgatókönyv
variánsok
EL_1.1.3_CA
EL_1.1.3_CB
EL_1.1.3_CC

Terület
m2

EL_1.1.3_CF
EL_1.1.3_CG

20
50
100

4
4
4
4

20
50

EL_1.5.1_B

-7

3,1E-6

3,00E-07

3,10E-06

10
10
30

30

100

30
30

EL_1.1.3_CI

3,0×10

10

30

EL_1.1.3_CH

EL_1.1.3_D

Égési
id

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

EL_1.1.3_CD
EL_1.1.3_CE

Légcsere

30

2,12E-07

2

2,05E-07

5

4,66E-08

10

4,68E-09

24,2

2,33E-08

2

2,28E-08

5

5,20E-09

10

2,60E-10

24,2

2,60E-10

24,2

2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

Az egyik tartály a N2 hálózat hibája miatt túlnyomás
következtében felhasad. A tartály rugó terhelés biztonsági
szelepe nem nyitott ki. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája
miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni.
A kialakult robbanóképes keverék felrobban. A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg
A tartályok közötti DN 25-40 nyomott elektrolit cs vezeték
rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A kikerül elektrolit a
kárment be jut, annak maximális mennyisége az anyag kiadási
kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A kifolyt elektrolit
azonnal meggyullad. A habsprinker mint oltórendszer
hatékonyságától függ en eltér nagyságú és alapterület
zterület fejl dhet ki. (részleteket lásd a megalapozó elemzési
részben) A legrosszabb esetben a habsprinkler hatástalan így a t z
a teljes területre kiterjed. A fejl
HF gáz mennyisége 2,88 kg/s.
Forgatókönyv
variánsok
EL_1.5.1_BA
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m2

Légcsere

Égési
id

Gyakoriság

Égési fluxus
kg/s
HF

20

4

10

1,26E-06

2

2,38E-01
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EL_1.5.1_BB
EL_1.5.1_BC

50
100

EL_1.5.1_BD
EL_1.5.1_BE
EL_1.5.1_BF
EL_1.5.1_BG
EL_1.5.1_BH
EL_1.5.1_CI

EL_1.5.1_C

EL_1.5.2_C

EL_1.6.1_B

EL_1.7.2_D

EL_1.7.3_D

1,8E-7

8,6E-4

7,8E-5

1,5×10-6

3,0×10-7

4
4
4

20
50
100

10
10
30
30
30
30
30
30

1,22E-06

5

2,78E-07

10

2,79E-08

24,2

1,39E-07

2

1,36E-07

5

3,10E-08

10

1,55E-09

24,2

1,55E-09

24,2

5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,38E-01
5,95E-01
1,19E+00
2,88E+00
2,88E+00

1,80E-07

A tartályok közötti DN25-40 nyomott elektrolit cs vezeték
rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A kikerül elektrolit a
kárment be jut, annak maximális mennyisége az anyag kiadási
kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A kárment be kifolyó
elektrolit nem gyullad meg azonnal. A gázérzékel és a kifolyás
érzékel hibája miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes
keverék tud kialakulni. A kialakult robbanóképes keverék
felrobban. A robbanás modellezésénél figyelembevett ténylegesen felrobbanó - tömeg 60 kg

8,60E-04

A tartályok és a közúti lefejt hely közötti flexibilis nyomott
elektrolit vezeték rendszer generikus ok miatt eltörik/kilyukad. A
kikerül elektrolit a kárment be jut, annak maximális mennyisége
az anyag kiadási kapacitással egyezik meg ez kb. 200 l/perc. A
kifolyt elektrolit nem gyullad meg azonnal, a párolgás útján
kialakuló robbanóképes keverék felrobban. A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg

7,80E-05

Lefejtés alatt t z üt ki a tartálykocsiban. A t z átterjed a
rakományra a tartálykocsiban lév elektrolit egy része felrobban.
A robbanás modellezésénél figyelembevett - ténylegesen
felrobbanó - tömeg 60 kg

1,50E-06

Az egyik 2,2 m3-es tartály generikus ok miatt kilyukad, vagy
felhasad (CPR 18 G1 vagy G2). A kárment be kifolyó elektrolit
nem gyullad meg azonnal. A gázérzékel és a kifolyás érzékel
hibája miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud
kialakulni. A kialakult robbanóképes keverék felrobban A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg

3,00E-07

Az egyik tartály a N2 hálózat hibája miatt túlnyomás
következtében felhasad. A tartály rugó terhelés biztonsági
szelepe nem nyitott ki. A gázérzékel és a kifolyás érzékel hibája
miatt a párolgó elektrolitból robbanóképes keverék tud kialakulni.
A kialakult robbanóképes keverék felrobban A robbanás
modellezésénél figyelembevett - ténylegesen felrobbanó - tömeg
60 kg
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7.6.

Kockázatelemzés

A kockázatok számítását SAVE II programkörnyezetben végeztük. A SAVE II képes az
elemzési eredmény grafikus ábrázolására, és az elemzési eredmény MIF formátumban
történ vektorgrafikus megjelenítésére is.
A SAVE II program a Holland Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadott
katasztrófavédelmi alkalmazás. A SAVE II Európa legtöbb országában elfogadott szoftver a
SEVESO irányelv hatálya alá tarozó veszélyes üzemek területén bekövetkez haváriák
következményeinek és kockázatának meghatározásához. A SAVE II szoftver Risk Calculation
modulja szolgál a kockázatelemzés elvégzésére. A programban lehet ség van modellteret
definiálni, és az elemz megválaszthatja a kijelölt tér felosztásának s ségét. A program a
meteorológiai adatokat, a populációs adatokat és az esemény bekövetkezési
valószín ségeket igényeli bemen adatként. Eredményként a kockázati értékek egy halmazát
kapjuk, melyek az egyéni kockázat esetében zárt görbeként jelennek meg az x-y síkban, a
társadalmi kockázatok vonatkozásában pedig egy folytonos görbeként az F-N síkban (F-N
görbe).
A modellezési tartomány K–Ny-i irányban 1000 m széles, É–D-i irányban 1000 m magas. Az
elemzési területet 10 m × 10 m-es cellákra osztottuk, így az elemzési eredmények is 100
sorból és 100 oszlopból álló mátrixban képz dtek.
A meteorológiai adatokat egy a f városra vonatkozó korábbi elemzés során a hatóság által
elfogadott meteorológiai mátrix szerint vesszük figyelembe az alábbiak szerint.

Kockázatelemzés során alkalmazott meteorológiai mátrix

Az alkalmazott mátrix a nappali és az éjszakai id szakot együtt modellezi.

7.6.1.

Egyéni kockázat

Probit függvények
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A kockázat számítása során az alábbi halálozásra vonatkozó probit értékeket használtuk:
44. sz. táblázat
anyag/ hatás

A

B

N

HF

-8,4

1

1,5

NO2

-16,06

1

3,7

-36,8

2,56

1,33

sugárzás

A sérülés esetén érvényes probit állandókat az OKF interneten közzétett számítási eljárása
szerint határoztuk meg. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a számítások eredményéül kapott
egyéni sérülésre vonatkozó probit értékeket.
45. sz. táblázat
anyag/hatás

A

HF

NO2

sugárzás

7.6.1.1.

B

N

Halálozás

-8.4

1

1.5

Sérülés

-6.846

1,18

1.5

Halálozás

-16,06

1

3,7

Sérülés

-15,88

1,18

3,7

Halálozás

-36,8

2,56

1,33

Sérülés

-39,83

3,02

1,33

A figyelembe vett súlyos baleseti forgatókönyvek

A fentiekben bemutatott valamennyi súlyos baleseti súlyú baleseti lehet séget bevonunk. Az
elektrolit tároló esetében számos, fizikailag azonos jelentés , azonos helyhez kötött (de
szakilag eltér okra visszavezethet baleseti lehet séget azonosítottunk) Az azonos
helyen történ , fizikailag azonos következménnyel járó baleseti eseményeket a számított
gyakoriság érték összeadásával összevonjuk - egyszer sítve és átláthatóbbá téve a
kockázatot meghatározó eseménysorokat. Az alábbi összevont eseménysorokat már a
dominó hatással növelt értékekb l számítottuk.
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46. sz. táblázat
Forgatókönyv kódja
EL_F11

Jelentése
A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez 4, Felület 20 m2 Az
égési id 10 perc,

Figyelembevett

3,86E-04

HF = 0,238 kg/s
EL_F2

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez 4, Felület 50 m2 Az
égési id 10 perc,

3,73E-04

HF = 0,595 kg/s
EL_F3

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez 4, Felület 100 m2 Az
égési id 10 perc,

8,50E-05

HF = 1,19 kg/s
EL_F4

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez 4, Az égési id 30
perc,

8,53E-06

HF = 2,88 kg/s
EL_F5

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez korlátlan, Felület 20
m2 Az égési id 30 perc,

4,25E-05

HF = 0,238 kg/s
EL_F6

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez korlátlan, Felület 50
m2 Az égési id 30 perc,

4,15E-05

HF = 0,595 kg/s
EL_F7

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez korlátlan, Felület 100
m2 Az égési id 30 perc,

9,48E-06

HF = 1,19 kg/s
EL_F8

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez korlátlan, Az égési id

4,74E-07

1

EL_F1 gyakorisága = EL.1.12_CA + EL_1.1.3_CA+ EL_1.3.1_BA gyakoriságának az összege. A három
forgatókönyv fizikailag ugyan azt jelenti még ha más okra is vezethet vissza. EL_F2, EL_F3 értékeket ugyan e
szerint a logika szerint kapjuk
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30 perc,
HF =2,88 kg/s
EL_F9

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében t z
keletkezik. A légcsere tényez korlátlan, Az égési id
30 perc,

4,74E-07

HF =2,88 kg/s
EL_EXP1

EL_EXP2

EL_EXP3

A tervezett új épület tartálytároló helyiségében
elektrolit kerül ki, párolog melyb l 60 kg a leveg vel
elkeveredve felrobban

1,98E-6

A lefejt helyen elektrolit kerül a környezetbe
párolog melyb l 60 kg a leveg vel elkeveredve
felrobban

9,58E-4

A 33-as épületben a puffer tartályoknál elektrolit
kerül a környezetbe párolog melyb l 60 kg a
leveg vel elkeveredve felrobban

1,8E-6

B-GL
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

20
50
100

Égési id

10

-4

B-GL
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

10
10

30
30

3,6×10

Égési fluxus
[kg/s]

-4

30

300

Gyakoriság

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

8,8×10
4,4×10

4,4×10

B-1F
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4
4
4
4

Égési id

10
10
10
30

Gyakoriság

-4

3,6×10

B-1F
Forrás er sség (kg/s)
NO2

HF

0,5

3,50E-04

5,50E-03

-4

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-6

7,5

5,25E-03

8,25E-02

3,48×10
7,92×10
7,92×10
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20
50

30

3,96×10-5

30

-5

3,87×10

0,5

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

100

30

8,8×10

2,5

1,75E-03

2,75E-02

300

30

4,4×10-7

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

-7

22,5

1,58E-02

2,48E-01

4,4×10

E
Terület
[m2]
20
50
100
300

Légcsere

4

Égési id

10

4

20
50
100
300

NO2

HF

3,50E-04

5,50E-03

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-5

2,5

1,75E-03

2,75E-02

30

-6

7,92×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

3,96×10-5

0,5

3,50E-04

5,50E-03

30

-5

30

3,6×10

B-1F
Forrás er sség (kg/s)

0,5

10

4

-4

Égési fluxus
[kg/s]

-4

10

4

Gyakoriság

3,48×10
7,92×10

3,87×10

1,25

8,75E-04

1,38E-02

-6

2,5

1,75E-03

2,75E-02

-7

8,8×10

30

4,4×10

7,5

5,25E-03

8,25E-02

30

4,4×10-7

16,8

1,18E-02

1,85E-01

szcenárió jelölése

frekvencia

szcenárió leírása

FGR_1.1.1_A

1E-4

A gázfogadóban lév fiorentini 6/1-es gyorszárral egybe épített
nyomás szabályozó membránja elszakad. A beépített védelm (um.:
gyorszár) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen m köd kazán
ég jére rossz földgáz leveg arányú keverék jut, ami kazán robbanást
okozhat.

FGR_1.1.1_B

1E-4

A szolgáltató irányából hiba miatt 6-barg nyomást jelent sen
meghaladó nyomású gáz érkezik. A nyomás magas hibára beépített
védelmek (um.: gyorszár) hiba miatt nem avatkozik be, ezért az éppen
köd kazán ég jére rossz földgáz leveg arányú keverék jut, ami
kazán robbanást okozhat.

FGR_1.1.2_A

1E-5

A szolgáltató irányából nem érkezik elegend földgáz, ezért a
szabályozott oldalon nyomás alacsonyabb mint 1000 mbar. Ha a
nyomás alacsony hibára beépített (impulzus csöves gyorszár, Láng r
(SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zárják el a gáz vonalat, az
kazán robbanást okozhat.

FGR_1.1.2_C

1E-6

A gázfogadóban lév sz
eltöm dése miatt nem érkezik elegend
földgáz, ezért a szabályozott oldalon nyomás alacsonyabb mint 1000
mbar. Ha a nyomás alacsony hibára beépített (impulzus csöves
gyorszár, Láng r (SIL 3 védelem részeként)) védelmek nem zárják el a
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gáz vonalat, az kazán robbanást okozhat.
FGR_1.1.3_B

3E-7

A nagy-középnyomású ág töréséb l adódóan földgáz ömlik a
gázfogadóba. A baleset következtében kialakuló robbanóképes
keverék a zónán kívüli helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény
elegend a baleset bekövetkezéséhez.

FGR_1.1.3_D

2E-7

A nyomás szabályozóban az 1000 mbar-os szabályozott nyomású
vezeték generikus ok miatti töréséb l adódóan földgáz ömlik a
gázfogadóban. A baleset következtében kialakuló robbanóképes
keverék a zónán kívüli helyeken is kialakulhat, ezért az alap esemény
elegend a baleset bekövetkezéséhez.

FGR_2.1.1_A

3,3E-4

A gázfogadó és a Utility épület közötti L = 660 m, DN 300 PN 1000
mbar vezeték generikus ok miatt kilyukad. A lyukadás miatti nyomás
esés várhatóan nem hozza m ködésbe a gázfogadóban lév Fiorentini
gyorszárat a lyukadás miatt szabadtéren t z és robbanás veszély
alakul ki.

FGR_2.1.1_B

6,6E-7

A gázfogadó és a utility épület közötti L = 660 DN 300 PN 1000 mbar
vezeték generikus ok miatt eltörik. A törés okozta nyomásesésnek
ködésbe kellene hoznia a Fiorentini gyorszárat, azonban az hiba
miatt nem zár, ezért szabadtéren t z és robbanás veszély alakul ki.

FGR_3.1.1_A

1,5E-6

A utility épületén belül lév L = 30 m, DN 300 PN 1000 mbar
gázvezeték kilyukad. A létesítményt gázérzékel k védik, amelyek
riasztási jelére a gyorszár a létesítmény gázellátását megsz ntetik. A
védelmi rendszer hibája esetén a kazánházba öml gáz a leveg vel
robbanó képes keveréket alkot és felrobbanhat.

FGR_4.1.1_A

1,5E-6

A utility épület U101 kazánházában lév L = 30 m, DN 300 PN 1000
mbar gázvezeték kilyukad. A létesítményt gázérzékel k védik,
amelyek riasztási jelére a gyorszár a létesítmény gázellátását
megsz ntetik. A védelmi rendszer hibája esetén a kazánházba öml
gáz a leveg vel robbanó képes keveréket alkot és felrobbanhat.

7.6.1.2.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában
tevékenységéb l származó egyéni halálozási kockázat

végzett

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában végzett tevékenységéb l származó egyéni
halálozási kockázat számítása során valamennyi súlyos baleseti eseményként azonosított
baleseti eseménysort figyelembe vettünk.
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A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában folytatott tevékenységéb l származó egyéni halálozási
kockázat az engedélyezni kért állapotban

A térképen piros színnel jelöltük a 10-6 halálozás/év kockázati zónát. A 10-6 halálozás/év zóna
lakó területet nem érint.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. tevékenységéb l származó egyéni halálozási kockázat
feltétel nélkül elfogadható.

7.6.2.

Társadalmi kockázat meghatározása

A társadalmi kockázatot a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint határoztuk meg. A
társadalmi kockázat kiszámításakor a veszélyességi övezetben él lakosságot és az ott nagy
számban id szakosan tartózkodó embereket (például munkahelyen, bevásárlóközpontban,
iskolában, szórakoztató intézményben stb.) is figyelembe vesszük. Az eredményt F-N görbe
segítségével jelenítjük meg.
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Az F-N görbe X-tengelye a halálozások számát (N) jelöli. A halálozások számát logaritmikus
skálán jelenítjük meg úgy, hogy a legkisebb érték 1 legyen. Az F-N görbe Y-tengelye az N vagy
annál több ember halálával járó balesetek összegzett gyakoriságát jelenti. Az értéket szintén
logaritmikus skálán jelenítjük meg, a legkisebb megjelenített érték 10-9 esemény/év.
47. .sz. táblázat
Társadalmi kockázat

Értékelés

F < (10-5×N-2) 1/év, ahol N >= 1

Feltétel nélkül elfogadható kockázat

-3 N-2

-5

-2

F < (10 × ) 1/év, és F > (10 ×N ) 1/év tartomány
közé esik, ahol N >= 1

Feltételekkel elfogadható

F > (10-3×N-2) 1/év, ahol N >= 1

Nem elfogadható

A társadalmi kockázat megállapításakor az egyéni kockázat számítása során bemutatott,
azzal azonos modellteret alkalmaztunk.

7.6.2.1.

Társadalmi kockázat számítás során figyelembe vett populáció

A környez lakott területek népességi adatait a GeoX Kft. adatszolgáltatása alapján vettük
figyelembe. A GeoX Kft. hely koordinátákat rendel a népesség nyilvántartó nyilvántartásában
szerepl népességi adatokhoz. A modell teret 50 m × 50-es mátrix segítségével osztjuk fel,
ebbe helyezzük a népességi adatokat.
A GeoX Kft-t l kapott népességi adatszolgáltatását a BJ mellékletéhez csatoltuk.
Az M2 gyorsforgalmi úton bonyolódó forgalom a rendelkezésünkre álló legfrissebb forgalmi
adat alapján 33 675 járm /nap, amib l 2455 járm nehézgépjárm . (A www.kira.hu
adatbázis lekérdezés id pontja 2021. szeptember 14. A SAMSUNG SDI Zrt. b vítésének
következtében prognosztizált forgalom növekménnyel korrigálva az alábbi forgalmi adatok
adhatóak meg: Nehézgépjárm : 3000 járm /nap. Személygépjárm : 37 000 járm /nap. A
modell téren belüli útszakasz hossza 2000 m. A gyár környezetében megjelen személy és
autóbusz forgalmat meghatározó részben dolgozók teszik ki. A teherforgalom
figyelembevétele a gyár által kiváltott forgalom növekedés figyelembe vétele során bele
kerül a társadalmi kockázatszámításba. Az érintett út szakaszon 90 km/h a megengedett
legnagyobb haladási sebesség. Ez alapján a b vítést követ en megnöveked fogalom miatt
egyszerre egy id ben (egészre kerekítve) átlagosan 34 db járm lesz jelen a modell téren
belüli 2000 m hosszú útszakaszon. A Közlekedés Tudományi Intézet egy tanulmány alapján
http://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/Siofok-2018/08-Albert_Gabor_Siofok2018-v3.pdf)
Az egy járm ben (személy, teher) utazók átlagos száma 2,3 f /járm . A 34 db járm tehát
(egészre kerekítve) 78 f t jelent.
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A fentiek szerint számítással meghatározott 78 f egy el relátható forgalmi növekménnyel
korrigált középérték. Ami megfelel a CPR 18 szerint meghatározott társadalmi kockázat
számítás során el írt népességi értékek meghatározási elvének.
Az általunk használt kockázatelemz szoftver nem tud különbséget tenni közleked és
lakosság alkotta népesség között. Ez azért lenne indokolt, mert addig amíg a lakossági
populáció esetén a figyelembe vett expozíciós id 30 perc a jelezett útszakaszon való
áthaladási id mindössze 1,3 perc. A közleked népességet - alkalmasabb módszer
hiányában - mint lakossági népességet vesszük figyelembe az út vonala mentén
egyenletesen elosztva a fentiek szerint meghatározott 78 f t.
A társadalmi kockázat SAVE II szoftver segítségével történ meghatározásához az egyéni
kockázat meghatározásánál használt 10 m × 10 m-es cellákból álló 1000 m × 1000 m-es
modellteret használtuk.

A SMASUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában folytatott tevékenység társadalmi kockázata

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában folyatott tevékenységéb l származó
társadalmi kockázat a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján feltétel nélkül
elfogadható.
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7.6.3.

A veszélyeztetettségi zónákra tett javaslat a sérülés egyéni kockázati
görbéi alapján

A veszélyeztetettségi zónák kijelölésére vonatkozó javaslatot a sérülés egyéni, összesített
kockázati görbéi alapján fogalmazzuk meg. A sérülés egyéni kockázatára vonatkozó probit
értékeket a BJ 47. sz. táblázata tartalmazza.
A sérülés egyéni kockázatának számításánál célszer figyelmbevenni a már engedélyezett
vítések kockázat növel hatását, hogy a veszélyeztettségi zónák esetleges kijelölése ennek
figyelembevételével történjen.

Sérülés egyéni kockázata a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának környezetében
A tervezett és - megépíteni - engedélyzett b vítésekkel együtt
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A bels zónát, ahol a sérülés súlyos balesetb l adódó lehet sége 10-5/év gyakoriságot eléri,
piros színnel jelöltük. A középs zónát, ahol a sérülés súlyos balesetb l adódó lehet sége 106
/év gyakoriságot eléri, okker színnel jelöljük. A zöld színnel jelöltük a küls 3×10-7 zónát. A
fejlesztések engedélyezhet ségét és térbeli megvalósíthatóságát ezen görbék alapján a
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg.

7.7.

A természeti környezet veszélyeztetettsége

A tárgyi fejezetben megadandó megállapítások a biztonsági jelentés 7.4.15.
Környezetszennyezés következményelemzése (ENV) cím fejezetében szerepelnek ezért azt
itt nem ismételjük meg.
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8. Súlyos balesetek elleni védekezés eszközrendszerének bemutatása
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a BJ mellékleteként elkészítette a Bels védelmi tervét. A
terv a gyár területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével
határozza meg a szükséges intézkedési eseménysorokat. A rendelet követelményeinek
megfelel bels védelmi terv a súlyos ipari baleseti kategóriába tartozó balesetek
bekövetkezése esetén alkalmazandó eljárásokat, személyi és technikai feltételeket rögzíti.
A részletesebben a Bels Védelmi Tervben ismertetett – veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni – védekezési rendszert az alábbiakban összegezzük.

8.1.

Vészhelyzeti vezetési létesítmények

I. fokú veszélyhelyzet akkor keletkezik, ha a kialakuló vagy várhatóan kialakuló
veszélyhelyzet nem terjed túl a kialakulás helyénél, a veszélyhelyzet nem jár közvetlen
életveszéllyel.
II. fokú veszélyhelyzetet akkor alakul ki, ha a kialakult veszélyhelyzet hatásai vagy lehetséges
hatásai a kialakulás helyén túl terjedhetnek vagy túl terjedtek.
A nemkívánatos esemény kezelésének irányítását a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi
gyárában a jelenlév legmagasabb beosztású mentésvezetésre jogosult személy végzi.
Vészhelyzeti irányítási pontnak a Utility épületben lév CCR helyiség van kijelölve
A CCR irodában az alábbi döntés el készítési infrastruktúra áll a rendelkezésre:
Kommunikációs eszközök, hálózati és mobil telefonvonalak
Épület felügyeleti rendszer grafikus felügyeleti rendszere
zjelz és oltás vezérl rendszer felügyeleti szervei
Gázérzékel rendszer felügyeleti szerve
Szivárgás érzékel rendszer központja
CCTV bels és küls kamera képek a gyárról,
Hangosító rendszer kezel végpontja
BJ és mellékletei, valamint BVT és mellékletei

8.2.

A vezet állomány vészhelyzeti értesítésének eszközrendszere

A vezet állomány értesítése mobil telefonon történik. A mentésvezet k beosztását úgy
állítottuk össze, hogy minden id szakban legyen mentés vezetésre jogosult dolgozó a gyár
területén. A társaság jelen nem lév vezet inek értesítése a szükséges küls közrem köd k
riasztását, értesítését követ en történik, akkor, amikor a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
jelenlév dolgozóinak riasztása megtörtént.
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A mentésvezet i feladatokat hétköznapokon a gyár EHS vezet je, az távolléte esetén a
CCR-be beosztott ügyeletes mentésvezet látja el. Hétvégén, ünnepnapokon és tervezett
leállások idején is folyamatosan minimum 2 f személyzet van a CCR helyiségben.

8.3.

Az üzemi dolgozók vészhelyzeti riasztásának eszközrendszere

Az üzemi dolgozók riasztásának eszközei:
A hangosbemondó rendszer
A t zjelez rendszer
Telefonos riadólánc
Él szó
A rendelkezésre álló riasztási eszközök közül a mentésvezet a bels védelmi tervvel
összhangban mindig az adott vészhelyzet veszélyeztet képességének leginkább megfelel
riasztási eszközt alkalmazza. A riasztásra vonatkozó utasítás kiadása mentésvezet
kompetencia.

8.4.

Távérzékel rendszerek, illetve a vészhelyzeti híradás eszközei és rendszerei

A gyár területén meglév távérzékel rendszerek leírását a 3.4.3. A technológia védelmi és
jelz rendszereinek leírása cím fejezetben korábban részletesen megadtuk. A leírást itt nem
ismételjük meg.
A vállalati vészhelyzet kezelési szervezet tagjai egymással URH rádón kommunikálnak.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. vezet sége érzékelte, hogy a környez lakosság, Göd város
vezetése és a Hatóság is jónak látná a lakossági riasztó rendszer kiépítését attól függetlenül,
hogy annak törvényi kötelezettsége fennáll-e az üzemeltet re nézve. A SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt., úgy döntött, hogy önként vállalja a lakossági riasztó rendszer (MOLARI)
kiépítésének finanszírozását. A rendszer telepítése megtörtént, a rendszer üzemben van.

8.5.

A helyzet értékelését és a döntések el készítését segít
rendszerek

informatikai

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. az alkalmazott technológiákhoz igazítottan technológiai
és környezeti monitoring rendszereket m ködtet, melyek leírása a BJ 3.4.3. A technológia
védelmi és jelz rendszereinek leírása cím fejezetében történt.
A gyár a fenti fejezetben szerepl leírás szerint rendelkezik:
kifolyás érzékel kkel,
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gázérzékel kkel,
küls és bels kamerás megfigyel rendszerrel
zjelz rendszerrel

A fenti rendszerek, illetve az, hogy ezen rendszerek egy helyr l a CCR szobából
felügyelhet ek nagymértékben segítik a vállalati vészhelyet kezelési szervezetet a felderítési
információk szerzésében, a gyors és szakszer vészhelyzet kezelésben.

8.6.

A beavatkozók egyéni véd eszközei és szaktechnikai eszközei

A szaktechnikai és véd eszközöket úgy határoztuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek
mérgez és részben t zveszélyes vegyi anyag kikerülése esetén az ártalom mentes
beavatkozás támogatására. T z esetén a kezdeti t z oltására, a t z következményeinek
mérséklésre, továbbá személyi sérüléssel, környezet szennyezéssel járó veszélyes anyaggal
kapcsolatos baleset esetén a sérült/sérültek felkutatására, biztonságos helyre való
menekítésére. A gyár területén ezen felül veszélyes anyag esetleges elfolyása, kiszóródása
esetére az anyag feltakarítására és a képz
hulladék szakszer átmeneti tárolására
alkalmas eszközöket helyeztünk készenlétbe.

8.6.1.

Szaktechnikai eszközök

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. az alábbi mentesít - és véd eszközöket tartják
készenlétben. A mentesít - és véd eszköz igény meghatározása er és eszköz számítás
segítségével történt. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. kötelessége a BJ keretében
meghatározott meg nem lév eszköz beszerzése.
A gyárban a veszélyes anyag felhasználás/tárolás területei szerint az alábbi szaktechnikai
eszközök kerültek kihelyezésre:
Az információ nem része a nyilvános változatnak.
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. nem kifejezetten kárelhárítási célból tart készenlétben
göngyölegeket, gépi anyagmozgató gépeket. Ezen eszközök nevesítetten nem részei ugyan a
kárelhárítási eszközállománynak, azonban a fent nevezett eszközök a vállalat m ködésének
természetéb l adódóan szükség esetén állandóan rendelkezésre állnak.

8.7.

A védekezésbe bevonható bels er k és eszközök

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. védekezésbe bevonható eszközeit az el
fejezetben
adtuk meg. A vészhelyzeti tevékenységekben a társaság minden olyan munkavállalója
köteles részt venni, aki az adott feladat elvégzésére szakmailag, egészségileg alkalmas, és a
Mentésvezet l részvételre utasítást kap. A részvételt csak abban az esetben lehet
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megtagadni, ha azok a véd felszerelések nem állnak rendelkezésre, amelyek hiánya
közvetlen veszélyt jelent az egészségre vagy a testi épségre.
A Mentésvezet igyekszik olyan munkatársakból megszervezni a vállalati beavatkozókat, akik
munkakörükb l adódóan is kezel i szinten ismerik a meghibásodott m szaki rendszert
és/vagy a baleseti helyszínt.
A beavatkozók így els sorban a t zoltó szolgálat tagjaiból, az EHS szervezetb l kerülnek
kiválasztásra. Az esetleges beavatkozásuk az elhárításban résztvev személyek életét és testi
épségét mindenkor szem el tt tartva történik.
Vészhelyzet esetén a mentésvezet a fenti munkakörben dolgozó munkatársakon felül is
bárkinek adhat (képesítésének, képességének megfelel en) feladatot.

9. Biztonsági irányítási rendszer bemutatása
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. kiemelt fontosságot tulajdonít a jogszabályi-, szabványi
és gyártói el írások betartására, a hatályos jogszabályok nyomon követésére és
alkalmazására, az optimális munkakörülmények biztosítására, továbbá számít munkatársai
szakmai tapasztalatára és képzettségére.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által m ködtetett biztonsági irányítási rendszer, mely a
vállalati irányítási rendszerbe van építve, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek megel zése és az ellenük való védekezéssel kapcsolatban a 219/2011. (X.20.)
Kormányrendelet által, a fels küszöbérték üzemekre meghatározott irányítási rendszer
követelményeit teljes mértékben lefedi.
A társaság irányításrendszeréhez kapcsolódó eljárási utasításoknak részletez szerepe van.
Az egyes eljárási utasítások a bels védelmi tervvel ellentétesek nem lehetnek, ellentmondás
esetén minden esetben a BVT-ben foglaltakat kell mérvadónak tekinteni.
A BVT-ben foglalt utasítások, eljárási rend bármilyen okból való elévülése, életszer tlenné
válása esetén a BVT-t kell módosítani, a módosítást a hatósággal jóvá kell hagyatni.
A Biztonsági irányítási rendszerben és a hozzá tartozó dokumentumokban szabályozva
vannak a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által el írt, a fels küszöbérték üzemekre
vonatozó következ üzemeltet i, biztonságirányítási kötelezettségek:
szervezet és személyzet,
súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése,
üzemeltetés ellen rzése,
változások kezelése,
védelmi tervezés,
teljesítményértékelés (monitoring),
audit és átvizsgálás.
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A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., meglév
üzemi szabályozási eljárásaiban,
dokumentumaiban megjelennek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek –megel zésével és az ellenük való védekezéssel kapcsolatos kötelezettségek, feladatok,
továbbá a biztonságos üzemeltetés feltételrendszere.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. biztonsági irányítási rendszere a PDCA (Plan, Do, Check,
Acht) ciklus szerint m ködik. A PDCA ciklus magában hordozza a folyamatos változást
(javulást). A biztonsági irányítási rendszer egyik f követelménye, hogy csak az ellen rzött
dokumentumok legyenek elérhet k. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. által m ködtetett
irányítási rendszernek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zésével
kapcsolatos f célkit zéseit, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek ellen való
védekezés elveit, f fejlesztési irányelveit, a területen bevezetett, illet leg m ködtetett
intézkedéseket, szervezetet és az irányítási rendszert az alábbiak szerint ismertetjük.

9.1.

A súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos célkit zések

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. vezet sége elkötelezett híve, hogy a megfelel vezetés,
emberek és rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával
minden sérülés és baleset elkerülhet legyen. Alapvet szempont a megel zés minden
lehetséges eszközzel. Ezen célok eléréséhez a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a
következ kre fekteti a hangsúlyt:
els dleges cél a súlyos balesetek megel zése;
alapvet fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megel zésével
kapcsolatos kérdéseket;
minden olyan gyakorlat bevezetésének lehet ségét megvizsgálja és lehet ség szerint
támogatja, amely el segíti a kockázati szint csökkentését;
betartja és betartatja a jogszabályban el írtakat és a vállalt önkéntes normákat;
az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból
végezzék munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos
kötelezettségeket;
a munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak,
figyeljenek oda a felmerül biztonsággal kapcsolatos problémákra;
a bekövetkezett baleseteket és a kvázi-baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait,
ezekr l jelentést készít.
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Ezen célkit zések megvalósítása érdekében a társaság menedzsmentje:
Olyan rendszert alakít ki, amellyel ellen rizhet a biztonság növelésére irányuló
tevékenység. Az irányítási célok egyértelm meghatározásában a vezet k személyes
példát mutatnak. A munkatársakat szakmai rátermettségük, elhivatottságuk alapján
gondosan választják meg, felkészítik, oktatják, ellen rzik és rendszeresen értékelik a
biztonsággal kapcsolatos tevékenységüket. A menedzsment rendszeresen értékeli a
biztonsággal kapcsolatos felkészültséget mindazoknál is, akik a menedzsment
nevében tevékenykednek, legyenek azok beszállítók, alvállalkozók.
A vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok, a m ködésére
vonatkozó el írások betartásával, a szabványokon és részletesen kidolgozott
utasításokon keresztül, hatékony kockázatelemz módszerek alkalmazásával a súlyos
balesetek bekövetkezésének a lehet ségét megel zéssel csökkentjük. Megfelel
intézkedéseket teszünk a váratlan üzemzavari események, balesetek megel zésére és
csökkentésére.
A veszélyességgel arányos megel , illetve védelmi intézkedéseket határoz meg a
bels védelmi tervben, t zvédelmi, munkavédelmi szabályzatainkban és az azok
szerves részét képez vállalati dokumentumokban.
A tevékenységgel együtt járó veszélyeket rendszeresen értékeljük. A biztonsággal
kapcsolatos tájékoztatást napra készen tartjuk.
Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. A normál
technológiától eltér nem szokványos m veletekb l ered kockázatokat megfelel en
kezeljük. Kiemelt figyelmet fordítunk a súlyos baleseti kockázatok feltárására és azok
csökkentésére. A folyamatok és a személyügyi változtatásokat biztonsági
szempontból is értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók.
Rendszeresen mérjük és elemezzük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk
hatásfokát. A váratlan üzemzavari eseményeket dokumentáljuk, kivizsgáljuk, a
következtetéseket levonjuk, a munkatársainkkal ismertetjük. Ezzel –
meggy désünk szerint – a biztonság színvonalát emeljük. A bekövetkezett
eseményekr l a hatósági szervezeteket is tájékoztatjuk, kikérjük véleményüket,
javaslataikat, az így szerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat
javító intézkedések kidolgozására is. A tapasztalatok és levont következtetések
figyelembevételével a hasonló események bekövetkezésének megel zését érhetjük
el. A végrehajtó szervezetekbe beosztott munkatársakat felkészítettük e feladatok
végrehajtására és ezeket alkalmazzuk a súlyos balesetek megel zésére vagy
következményeinek csökkentése érdekében.
A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, módszerek,
szervezési intézkedések, technikai feltételek a Bels Védelmi Tervben kerültek
leírásra, mely a biztonsági jelentés részét képezi.
Biztosítjuk a célkit zések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi
er forrásokat, megfelel szervezeti és irányítási rendszert.
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9.2.

Szervezet és személyzet

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. telephelyének m ködtetését képzett személyzet
biztosítja.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. szervezetének minden szintjén nevesített formában
megjelennek a súlyos balesetek megel zésébe és az ellenük való védekezés irányításába és
végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladatés hatáskörük betöltéséhez szükséges követelményrendszer.
Az érintett személyek megfelel felkészültségét rendszeres, tervezett képzésekkel
biztosítják. A képzések köre kiterjed az új belép k kötelez biztonsági alapoktatására,
minden munkatárs rendszeres ismétl képzésére.
A biztonsági irányítási rendszer vezet je az EHS vezet alá rendelten végzi a feladatát. A
biztonsági irányítási rendszer vezet je egyéb felel sségi körét l függetlenül olyan felel sségi
körrel és hatáskörrel rendelkezik, amely magába foglalja:
a gondoskodást a biztonsági irányítási rendszerhez szükséges folyamatok
létrehozásáról, bevezetésér l és fenntartásáról;
a biztonsági irányítási rendszer megfelel sségének biztosítását;
jelentési és beszámolási kötelezettséget a fels vezetésnek a biztonsági irányítási
rendszer m ködésér l, teljesítményér l és a fejlesztési lehet ségekr l;
a biztonságos munkavégzés tudatosítását, a következményeket, az el nyöket és az
eredményeit az EHS szervezetben;
annak biztosítását, hogy a biztonsági irányítási rendszer m köd képessége
fennmaradjon a rendszer változtatásainak tervezés és bevezetése során;
a biztonsági irányítási rendszer m ködtetésének és fejlesztésének az irányítását;
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A biztonsági irányítási rendszer m ködtetése

Folyamatos fejlesztés

Tervezés
A biztonsági
fejlesztési
irányok, célok
meghatározása

El készítés

Az er források,
tárgyi, pénzügyi és
egyéb feltételek
biztosítása

Végrehajtás

Az akciótervek,
programok
megvalósítása

Ellen rzés, intézkedés

Az akciótervek,
célok, eredmények
értékelése

Fenntartás, javítás, tökéletesítés

A biztonsági
irányítási rendszer
fenntartása,
ködtetése

A fenntartó és
javító
intézkedések
meghatározása

Er források,
tárgyi, pénzügyi és
egyéb feltételek
biztosítása
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Feladat és folyamat lista:
Feladat
Új belép k veszélyes
iparvédelmi oktatása

Felel s
EHS vezet

Határid
folyamatos

Jelentés
HR team

Feladat
Új belép k, védelmi
szervezetben történ
feladatvégzéshez
szükséges veszélyes
iparvédelmi oktatása

Felel s
veszélyes iparvédelmi
ügyintéz , küls
szakért

Határid
folyamatos

Jelentés
EHS vezet

Feladat
Veszélyes anyagok
nyilvántartása, tárolási
és felhasználási
feltételek biztosítása

Felel s
EHS vezet

Határid
folyamatos

Jelentés
HR team

Feladat
Bels audit, vezet ségi
átvizsgálás

Felel s
biztonsági irányítási
rendszer vezet

Határid
tárgyév december 1-ig

Jelentés
vezérigazgató

Feladat
A súlyos ipari
balesetek elhárítására,
illetve
következményeik
mérséklésére szolgáló
szaki védelmi
eszközök és egyéni
véd eszközök
biztosítása,
nyilvántartása

Felel s
EHS vezet

Határid
folyamatos

Jelentés
HR team

Feladat
A vonatkozó bels
szabályzók nyomon
követése,
karbantartása

Felel s
veszélyes iparvédelmi
ügyintéz

Határid
folyamatos

Jelentés
EHS vezet

Feladat
A tevékenységet
szabályozó m szaki
biztonsági,
katasztrófavédelmi,
környezetvédelmi,

Felel s
EHS vezet

Határid
folyamatos

Jelentés
HR team
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munkavédelmi és
zvédelmi
jogszabályok, ágazati
szaki biztonsági
szabványok követése
Feladat
Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetr l, vagy
üzemzavarról
adatszolgáltatás
készítése

Felel s
EHS vezet /veszélyes
iparvédelmi ügyintéz

Határid
A baleset vagy
üzemzavar
bekövetkezését vagy
az arról való
tudomásszerzést
követ 24 órán belül

Jelentés
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Feladat
Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetr l jelentés
készítése

Felel s
EHS vezet /veszélyes
iparvédelmi ügyintéz

Határid
A veszélyes
anyagokkal
kapcsolatos súlyos
baleset
kivizsgálásának
lezárását követ 15
napon belül

Jelentés
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Feladat
Javító és karbantartó
tevékenység
nyilvántartása

Felel s
veszélyes iparvédelmi
ügyintéz

Határid
folyamatos

Jelentés
EHS vezet

Feladat
Javító és karbantartó
tevékenység
el tervezése a
következ évre

Felel s
veszélyes iparvédelmi
ügyintéz

Határid
minden év december
1-ig

Jelentés
EHS vezet
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A biztonsági irányítási rendszer követelményeinek teljesítése
EHS el írások
Megrendel i el írások
Saját el írások

A megrendel i el írások
figyelése, értékelése

A jogi el írások és az érdekelt felek
követelményeinek figyelése, teljesítése

A biztonsági irányítási rendszer és m ködés meghatározása

A személyi feltételek
biztosítása

Pénzügyi és m szaki feltételek
biztosítása

Biztonságos
technológiák,
eszközök biztosítása

A biztonságirányítási tevékenység biztosítása

Figyelemmel kisérés, utánkövetés, teljesítménymérés és értékelés

A biztonsági irányítási rendszer folyamatos tökéletesítése, fejlesztése
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A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának szervezeti felépítése
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9.3.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és
értékelése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása érdekében a
SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. osztályozza a kockázatokat, és kézben tartásukat
körültekint en megtervezi. Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a m ködési
tapasztalatokkal és a kockázat kézbentartására alkalmazott intézkedésekkel, melyek
folyamatos felügyelet alatt történnek.
A védekezésben közrem köd k joga, hogy megismerjék a környezetükben lév
veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó
magatartási szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben
közrem ködjenek így:
a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában.
a mentési és m szaki mentési feladatok végrehajtásában.
a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában.
az els segély-nyújtási feladatok végrehajtásában.
a helyreállítási feladatok végrehajtásában.
A biztonsági jelentésben elvégzett kockázatelemzés, a kockázat menedzsment elemeinek, a
fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel en került
alkalmazásra.
A súlyos balesetek megel zésével, illet leg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel
kapcsolatos f célkit zéseket a biztonsági jelentés tartalmazza.
A bels szabályozók az alábbi területeken egészíthetik ki a BJ-BVT-t:
a megfelel m szaki és biztonsági szabványok alkalmazásának biztosítására;
a létesítmények/berendezések tervezése, illet leg a tervek módosítására;
új létesítmények/berendezések üzembe helyezés el tti ellen rzésének, illet leg a
leállások utáni üzembe helyezés ellen rzésének biztosítására;
az irányelvek végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi, stb.
er források, megfelel szervezeti irányítási rendszer m ködésére;
a változtatások kezelésére;
a technológiai m veleti eljárások, kezelési utasítások a normális és a rendkívüli
ködés esetére, az id szakos és átmeneti leállásokra;
a beszerzési eljárások a veszélyes anyagokra vonatkozóan;
a harmadik féllel való együttm ködés rendszerére;
a munkavégzés engedélyezési rendszere;
a karbantartás rendszerére;
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a bekövetkezett balesetek és üzemzavarok jegyz könyvezésére és kivizsgálására;
a biztonsági jelentés, illet leg az id szakos biztonsági tanulmányok elkészítésére;
a biztonsági bels ellen rzés (biztonsági audit és átvizsgálás) szabályozására;
az id szakos ellen rzések, figyel (monitoring) rendszer m ködtetésére;
a dolgozók felkészítési, kiképzési, továbbképzési (a vezet ségé, illet leg az
alkalmazottaké) rendszerére.

9.4.

Üzemvezetés

A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
vezetése tisztában van a tevékenység veszélyességével, környezeti, egészségi és biztonsági
kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak és Göd lakossága és a
környezete iránti felel sséget az üzem vezetése az alábbi alapelvek szerint kívánja a vállalat
ködését irányítani:
szaki és gazdasági lehet ségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes
anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági
kockázatok folyamatos csökkentése érdekében,
a súlyos balesetek elleni védekezés során els dlegesen a megel zésre törekszenek,
a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a
veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok
maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik,
munkatársaikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel
kapcsolatos veszélyeket, felkészítik ket az esetleges balesetek során rájuk háruló
teend kre,
a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló m szaki
védelem eszközeit és munkatársaik egyéni véd eszközeit folyamatosan hiánytalan és
kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellen rz
mechanizmusokat m ködtetnek.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. munkautasítások formájában szabályozta mindazon
folyamatait illetve tevékenységeit, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezen szabályozások rögzítik az egyes
feladatok és m veletek végrehajtásának módját, felel seit és a betartandó m ködési
kritériumokat a balesetek, illetve vészhelyzetek megel zése érdekében.
A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos irányítási és
szervezési feladataihoz szükséges pénzügyi források biztosításáért és a végs
döntéshozatalért az igazgatóság felel. Az igazgatóság a vállalati EHS szervezet döntés
el készítési munkája alapján hoz döntéseket.
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Az EHS vezet munkáját vállalat saját dolgozói állományába tartozó EHS csoport és küls s
z-, munka-, környezet- és iparbiztonsági szakért , továbbá veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadó segíti. A súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos vállalati aktivitás
az alábbi lényeges elemekb l tev dik össze.
Id szakos munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági szemlék technológiai eljárás és
a tárolási szabályok biztonsági el írásainak betartásának ellen rzésére.
Új belép knek munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági oktatások megtartása
Id szakos munka-, t z-, környezet-, és iparbiztonsági oktatások megtartása.
Hatóság el tti felülvizsgálatok a megfelelés és a szükséges jó gyakorlat
megtartottságának bizonyítása céljából.
Korábbitól eltér (a telephelyen új) veszélyes anyagok tárolási igényére vonatkozó
megel
t z, munka, környezet és iparbiztonsági kockázat értékelése.
Korábbitól eltér min ség és vagy mennyiség anyag tárolása esetén, a tárolt
anyagok jelentette veszélyeztet
képesség függvényében a soron kívüli
felülvizsgálat szükségességének értékelése, és szükség esetén soron kívüli
felülvizsgálat elvégzése.
Új gyártás (vagy meglév gyártási eljárás módosítása) esetén az eljárásbiztonságra
vonatkozó t z, munka, környezet és iparbiztonsági kockázatok értékelés, a
biztonságos termeléshez szükséges el írások gyártási folyamat leírásban történ
megadása.

9.5.

Változtatások kezelése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatainak elemzése és kezelése
során a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. megfelel a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet által
megfogalmazott követelményeknek. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a jelzett jogszabályi
követelményeknek való megfelel ségét mindenkor biztosítja.
Új veszélyes anyag (és keverék) tárolása, felhasználása addig nem végezhet , ameddig a
változást az EHS szervezet veszélyes anyagok nyilvántartásáért felel s tagja jóvá nem hagyta.
Amennyiben a változás olyan mérv , a változáshoz/fejlesztéshez a szükséges hatósági
engedélyeket is be kell szerezni.
A változtatás igényének jelzése az EHS szervezet felé a változással érintett részleg (vagy
részlegek) vezet jének kötelessége.
A változtatás mértékének el zetes értékelését követ en a további esetleges hatósági
engedélynek szükségességének megítélése az EHS vezet feladata. Az EHS vezet a vállalati
EHS szervezet és a küls s EHS szakért kb l álló csoport szükségszer en megválasztott
tagjainak javaslata alapján hoz döntést.
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A gyárban végzett tevékenységet szabályozó m szaki biztonsági, katasztrófavédelmi,
környezetvédelmi, munkavédelmi és t zvédelmi jogszabályok, ágazati m szaki biztonsági
szabványok követése az EHS vezet feladata.
A tervezett változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan felülvizsgálatra
kerülnek, és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra. A SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. soron kívül felülvizsgálja biztonsági jelentését, amennyiben:
a telephelyen olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növel
vagy a védelmi rendszert érint hatása van;
a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a
szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére;
a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb módszerek
erre okot adnak;
súlyos ipari baleset bekövetkezése esetén;
hatósági kötelezés esetén.
A bels védelmi terv, illetve a kapcsolódó bels szabályozók felülvizsgálata legalább
háromévente megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli
esemény bekövetkezése esetén a tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal
foganatosítja.
A biztonsági rendszer zavarait mutató baleseti események hátterét a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. alaposan feltárja, tapasztalatait levonja, és ezek alapján intézkedik a
megel zéssel vagy az elhárítással kapcsolatban szükségessé vált feladatokra.
A dokumentált információk felügyeletéhez a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a következ
tevékenységeket valósítja meg:
elosztás, hozzáférés, visszakeresés és használat;
tárolás és megóvás (beleértve az olvashatóság megóvását);
változás felügyelet (pl. verziókezelés);
meg rzés és selejtezés.

9.6.

Védelmi tervezés

A veszélyek következményeinek elhárítására a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelel bels védelmi tervet készített. A súlyos
balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel feltárta,
megjelölte a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er ket és eszközöket. A
vállalat megteremti a tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges mindennem
feltételt.
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A védekezésért felel s személyek oktatását a veszélyes ipar védelmi ügyintéz szervezi. A
védekezésért felel s személyek a dolgozói oktatáson túl b vített védelmi terv oktatásban
részesülnek. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeltbe foglalt
el írásoknak megfelel en éves rendszerességgel bels védelmi terv gyakorlatot tart, amit
minden esetben 30 nappal el re bejelent a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hivatalos elérhet ségein.
A bels védelmi terv felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a biztonsági jelentés
soron kívüli felülvizsgálata esetén valósul meg. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a bels védelmi tervben foglalt
intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja.

9.7.

Bels audit és vezet ségi átvizsgálás

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. vezetése szükség szerint, de legalább évente átvizsgálja
és értékeli a biztonságirányítási rendszer megfelel ségét és hatékonyságát. Az értékeléshez
szükséges információk összegy jtéséért, elemzéséért és el terjesztéséért, valamint az
átvizsgálás dokumentálásáért az irányítási rendszer vezet je a felel s.
Az átvizsgálásnak ki kell térni az alábbiakra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Biztonság politika aktualitása és az annak való megfelel ség
Az er források megfelel sége
A munka-, t z-, katasztrófa- és egészségvédelmi ellen rzési folyamatok hatásossága
A bekövetkezett balesetek és események adatai és elemzéseik eredményei
A vészhelyzeti felkészültség állapota
A célok, el irányzatok, programok el re haladásának vizsgálata, teljesítménymutatók
segítségével
7. A kommunikáció az érdekelt felekkel, a panaszok elemzése
8. A jogi és egyéb megfelel ség értékelése; jogszabályi és egyéb körülményekben
történt változások, melyek befolyásolják a kockázatokat
9. A bels auditok eredményei, a biztonságirányítási rendszer eredményessége
10. A tanúsítói és vev i auditok eredményei
11. A helyesbít intézkedések el re haladása, helyzete
12. A korábbi vezet ségi átvizsgáláson kit zött tevékenységek értékelése, fejlesztési
javaslatok helyzete
A vezet ségi felülvizsgálat alapján teend intézkedéseket a vezetés hozza meg, az irányítási
rendszer vezet je foglalja jegyz könyvbe és a vezérigazgató hagyja jóvá.
A biztonsági szempontok megfelel teljesülése érdekében a feltárt vagy más módon felszínre
került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az el írásoknak megfelel állapotok
visszaállítására és a problémák ismételt el fordulásának megakadályozására helyesbít
intézkedéseket foganatosítanak. A feltárt nem megfelel ségeket, valamint az újbóli
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el fordulás lehet ségét megszünteti. Ennek érdekében meghatározza a nem megfelel ségek
kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás csökkentésére tett javító
intézkedéseket, továbbá helyesbít és megel
tevékenység kezdeményezésére és
végrehajtására vonatkozó felel sségi- és hatásköröket.
A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes
kivizsgálásra kerülnek, az eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel
intézkedések
kerülnek megvalósításra az ismételt el fordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethet
más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden esetben
felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó bels szabályozók.

SAMSUNG SDI Magyarország Zrt., Göd
GENERISK Kft.
1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu

Biztonsági Jelentés
183/184 oldal
2021 október

10.Biztonsági jelentés elkészítésébe bevont szervezet
Cégnév:

GENERISK Mérnökiroda Kft.

Székhely:

1223 Budapest, Szabadkai u. 14.

Tel.:

+36 1 362-2704

Fax:

+36 1 262-6056

E-mail:

iroda@generisk.hu

A GENERISK Kft. iparbiztonsági és m szaki biztonsági elemz i tervez tevékenységet végz
mérnöki társaság. A társaság 2005-ben történt alakításától kezdve mennyiségi
kockázatelemzéseket, illetve kockázatelemzéssel támogatott ipar és környezetbiztonsági
elemzéseket, terveket készít. A társaság igyekszik ötvözni a védelmi tudományok kockázati
szemlélet felfogását a természettudományok analitikus megközelítésével. A SEVESO
megfelel ség vizsgálatán kívül nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságtervezésre, a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemeknél kialakulóban lév iparbiztonsági kultúra szélesebb körben
való elterjesztésére.

A tárgyi elemzés felel s készít i:

Korda Eszter
okleveles környezetmérnök
környezetmérnöki, tervez , szakért biztonságtechnika elemz (01-12912)

Horváth Richárd
környezetmérnök, környezetvédelmi szakért
okleveles katasztrófavédelmi mérnök, kémiai biztonsági szakért (13-16865)

***
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