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Robbanás elleni védelem

Debreczeni Zoltán tű. őrnagy

Hatósági kiemelt főelőadó

OTSZ – TvMI

módosítás



A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag

előállítása, feldolgozása, használata, tárolása és forgalmazása során az

érintett térrészben, helyiségben, építményben, ipari technológiai

egységben, továbbá az e tevékenységekkel összefüggő tervezés és

kivitelezés során a robbanás elleni védelmet – kivéve elhanyagolható

mértékű robbanásveszély esetén – tervezéssel és védelmi

intézkedésekkel biztosítani, a védelmi intézkedéseket dokumentálni kell.

Olyan dokumentáció kerül összeállításra, melyből a tervezett

technológia biztonságos üzemeltetése a tervezett környezetben  

igazolható.

OTSZ



A robbanásveszély mértéke lehet

a) elhanyagolható,

b) kockázatot jelentő.

A robbanásveszély mértékének meghatározása történhet a „B” mellékletben  

foglaltak szerint, vagy egyedileg, amit a technológia tervezője állapít meg.

Amennyiben a robbanásveszély elhanyagolható, nem szükséges a  

robbanásvédelmi tervfejezet készítése.

TvMI



Robbanás veszély mértéke: elhanyagolható

(B melléklet)

- Éghető folyadékok (zárt tér)

egyidejűleg egy helyiségben

M-3 M-2 M-1

Z-1 100 liter 20 liter 2 liter

Z-2

szekrény(ek)

kapacitása, de 

maximum 300 liter/kg

szekrény kapacitás, de 

maximum 300 liter/kg
nem történik

Felhasználási módok (M)

M-3: passzív tárolás

M-2: a gyártó előírásainak megfelelően visszazárt edényben való tárolás 

M-1: manipuláció, lefejtés egy óra alatt

Zárttéri tárolási/felhasználási fokozatok (Z)

Z-2: tárolás tűzálló szekrényben (ehhez egyéb műszaki intézkedés nem tartozik) 

Z-1: tárolás bármely módon



Robbanás veszély mértéke: elhanyagolható

(B melléklet)

- Éghető folyadékok (szabad tér)

egyidejűleg a tárolóterület által

meghatározott tűzszakaszon belül

M-3 M-2 M-1

S-1 1000 liter 200 liter 2 liter

S-2 szekrény kapacitása nem történik nem történik

S-3 konténer kapacitása nem történik nem történik

Felhasználási módok (M)

M-3: passzív tárolás

M-2: a gyártó előírásainak megfelelően visszazárt edényben való tárolás

M-1: manipuláció, lefejtés egy óra alatt

Szabadtéri tárolási/felhasználási fokozatok (Z)

S-3: tárolás tűzálló konténerben (ehhez egyéb műszaki intézkedés nem tartozik)

S-2: tárolás tűzálló szekrényben (ehhez egyéb műszaki intézkedés nem tartozik)

S-1: tárolás bármely módon



Forrás: https://hun.thehouseofchronic.com

Robbanás veszély mértéke: elhanyagolható

(B melléklet)

Éghető folyadékot vagy éghető hajtógázt tartalmazó aeroszolok esetében

Az érintett technológia során az aeroszol felhasználása legalább 2,5 m-es belmagasságú 

helyiségben történik, és az 1 óra alatt felhasznált (kifújt) aeroszol töltet térfogata nem 

haladja meg az 1 litert, akkor a kifújt mennyiség a helyiség alapterületének figyelembe 

vételével elhanyagolható robbanásveszélyt okoz.

A biztonságosan felhasználható mennyiség a helyiség alapterületének függvényében

következőképlettel számolható ki:

Vtöltet = Ahelyiség x k

Vtöltet: 1 óra alatt felhasznált aeroszol töltet 

maximális térfogata (ml)

Ahelyiség: helyiség alapterülete (m2)

k = 7,15 biztonsági tényező (ml/m2)



Robbanás veszély mértéke: elhanyagolható

(B melléklet)

Éghető folyadékot vagy éghető hajtógázt tartalmazó aeroszolok esetében

(TÁROLÁS)

• Éghető hajtógázas aeroszolok esetén a tárolt aeroszol mennyiség legfeljebb 20 

palack, de legfeljebb 5 l.

• Nem éghető hajtógázas éghető aeroszol esetén a tárolt aeroszol mennyiség

legfeljebb 80 palack, de legfeljebb 20 l.

• Hajtógáz nélküli, pumpás, éghető folyadékot tartalmazó aeroszolok esetén a tárolt 

aeroszol mennyiség legfeljebb 200 palack, de legfeljebb 50 l.

A használat, tárolás során az aeroszol felhasználása a gyártói utasítások szerint  

szellőztetett térben történjen úgy, hogy az tüzet, robbanásveszélyt ne okozhasson.



Robbanás veszély mértéke: elhanyagolható

(B melléklet)

- Rendeltetések, technológiák esetén

a)PB vagy földgázüzemű gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológiai esetén, amit

arra jogosultsággal rendelkező tervező a vonatkozó szabályokban, szabványokban, műszaki-

biztonsági-szabályzatban foglaltaknak megfelelően tervezett, és amit ennek alapján

létesítenek, valamint a tervező a robbanásveszély elhanyagolható mértékéről írásban

nyilatkozik.

b)Azon esetekben, ahol külön jogszabály vagy szabvány meghatározása alapján nincs 

robbanásveszély.

c)Lakóegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután 

gázpalack háztartási célú használata esetén.

A robbanásveszélyes anyaggal kapcsolatos használati előírásokat 

be kell betartani!



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


