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Esemény rövid leírása

Komárom Telepen összhangban az

elfogadott tartályrekonstrukciós

munkálatokkal a leürített és kitisztított 5014

technológiai jelű tartály úszótető

zárszerkezet kiszerelése volt folyamatban. A

korábbi tisztítási és folyamatban lévő

zárszerkezet kiszerelési munkákat végző

munkavállalók érvényes beszállási engedély

mellett, a kiszerelésre készített és

jóváhagyott technológiai leírás alapján

végezték munkájukat. A kiszerelés közben a

benzinnel részben telítődött úszótető

szigetelése (zárszerkezet) begyulladt amit a

helyi FER Létesítményi és a Hivatásos

Tűzoltóság oltott el. Személyi sérülés nem

történt.



Tartály átnézeti rajza



Úszótető tömítés szerkezete

A primer tömítés egy összetett
szerkezet, kívül egy folyadék záró
fóliából kialakított tömlő, ami
hosszirányban csavarokkal van a
tömítés tartószerkezethez rögzítve
és így képez „csövet”, ez a „cső”
ragasztással van végtelenítve.

A tömlő belsejében szivacs
elemek biztosítják az alaktartást
és tömítéshez szükséges
érintkezést. A csavaros rögzítés
100 mm-enként van elkészítve (ez
jelen tartálynál kb. 500 db M8
csavart jelentett) egy ugyanígy
furatolt laposvas lefogató lemezen
keresztül.

A szekunder tömítés egy
laptömítés, ami ráfeszül a tartály
palástra. A rögzítése hasonló
megoldású mint a primer, kb.
ugyanannyi csavarral.



Előzmények
Komárom Telep 5014 jelű földfeletti állóhengeres, külső merev és belső úszó tetővel

rendelkező acéltartály szerkezeti vizsgálatát megelőző tartály tisztítás elvégzésekor

egyértelmű visszafolyás volt észlelhető az úszótető tömítésből.

A fenti megállapítást a szintén az eseményben érintett Kft. által elvégzett, 2016.

március 03. dátummal kiállított tartály tisztítási jegyzőkönyv tartalmazza.

A további munkák biztonságos elvégezhetősége érdekében az úszótető tömítést a

tartályból el kellett távolítani, amelyre a munkát végző cég összeállított egy

technológiai leírást (a Petrolszolg Kft. által már alkalmazott műveleti leírás

figyelembevételével). A munkavégzést megelőzően a technológiai leírást

dokumentáltan oktatták az érintett munkavállalók részére (az oktatási naplón nem

szerepel a beszámoltatás formája, eredménye és az oktatás ténye sem került

ellenőrzésre a fővállalkozó részéről).

Tartálytisztítási jegyzőkönyv.pdf
Komárom 5014 tartály úszótető tömítés kiszerelésének technológiai leírása.pdf
Technológiai leírás - oktatási napló.pdf


Összefoglalás

A vizsgálati csoport egyöntetű megállapítása szerint példaértékű volt az a hozzáállás,

az az összefogás, melyet a vészhelyzet kezelésben, a keletkezett tűz gyors és

hatékony elhárításában tanúsítottak a kivitelezők, a MOL munkaválallói és a

tűzoltóság szakemberei. Az ezúttal is megtapasztalt bajtársiasságuk, csapatmunkájuk,

összehangoltságuk példaértékű mindenki számára. Az esemény személyi sérüléssel

nem járt, valamint a tűz nyomán környezetvédelmi intézkedésre sem volt szükség. A

tüzet észlelve a dolgozók a FER létesítményi tűzoltósággal, valamint a

Katasztrófavédelem egységeivel együttműködve közösen hajtották végre a

veszélyhelyzet elhárítását. A vizsgálatok során sem a munkaengedélyezés sem a

kivitelezés során (kivitelező magatartásában, eszközeinek, berendezéseinek,

szerszámainak stb. állapotában) hiányosságot, előírásoktól való eltérést nem volt

megállapítható.

Kizárásos módszerrel, mint lehetséges
gyújtóforrás az alábbi lehetőségeket
állapítottuk meg:

Az úszótető csúszó érintkezőjének
visszacsapódásakor keletkező szikra,
mint potenciális gyújtóforrás.

A tartály fenéken talált 3 db anya
zárszerkezettel együtt történő leesése
szintén előidézhetett szikraképződést.



Tanulságok

A kivitelező cég munkavállalóinak elmondása szerint a benzinnel részben átitatott primer

tömítés lecsúszott az úszótető és tartály fenéklemez közé. Amennyiben a fenéklemezen

talált 3 db anya közül valamelyik beszorult volna a leeső úszótető tömítés és a tartály

oldalpalástja közé, úgy azok súrlódása szikraképződéssel is járhatott volna. További

megállapítás az anyák vonatkozásában, hogy azok kiszerelésüket követően a tartályból

történő kiszállításuk közben kieshettek a gyűjtésükre szolgáló tárolóból. A jövőben végzendő

hasonló tevékenységek biztonságos munkavégzési feltételeinek meghatározásához a

vizsgálati csoport a javító intézkedések között is felsorolt feladat (primer tömítés irányított,

szabályozott módon történő leengedése) végrehajtására tesz javaslatot.

A vizsgálati csoport javaslata, hogy a Logisztika területén jövőben az úszótető szigetelés

eltávolítással járó munkálatok során az úszótető csúszó érintkezői kerüljenek

leszerelésre a tömítés eltávolítási munkák megkezdését megelőzően. Amennyiben a

leszerelés a csúszóérintkező kialakítása miatt csak tűzveszéllyel járó tevékenység során

oldható meg, úgy a csúszóérintkezők teljes felületét ki kell takarni antisztatikus (pl.: pamut)

anyaggal, továbbá gondoskodni kell az érintkezők palásttól elhúzással történő rögzítéséről.

Fentieket is figyelembe véve a Petrolszolg Kft. Műszaki segédletet dolgozott ki az

úszótetős tartályok Mistrál Maten típusú zárszerkezetének kiszerelési munkálataira. Az

ebben foglalt biztonsági követelmények a jövőben minden érintett kivitelező cég

részére kötelező érvényű!








