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1. A CF Pharma Kft. telephelyének adatai 

Társaságunk a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. (továbbiakban CF Pharma Kft.). 1996-ban 
alakult, szintetikus gyógyszer intermedier, majd kés bb gyógyszerhatóanyag gyártás 
céljából. 2000. január elején indult a termelés a kémia I. üzemcsarnokban, ami ma is a 
gyár termelési folyamatainak majdnem kizárólagos helyszíne. 2003 januárjában készült el 
és került átadásra a kémia I. üzem végfeldolgozó tisztatere, amelyt l kezdve a gyárunk 
technikailag alkalmassá vált gyógyszer hatóanyag gyártásra is. 2003-ban az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet sikerrel auditállta az akkor folyó lamotrigine gyógyszerhatóanyag 
gyártást, innent l vált a CF Pharma Kft. gyógyszerhatóanyag gyártóvá is.  

Társaságunk magas hozzáadott tudást igényl  komplex gyártási folyamatokra 
szakosodott.  

A gyárunk történetének elmúlt 20 évében olyan gyógyszer hatóanyagokat készítettünk, 
mint a daganatos betegségek kezelésére használt methotrexate (citosztatikum), vagy a 
prosztatarák gyógyítására használt bicalutamide (antiandrogén). Társaságunk Kén utcai 
gyárában szintetizáltuk az epilepszia kezelésére használt lamotrigine és topiramate 
hatóanyagokat. Jelenleg is folyik a Parkinson-kór kezelésére használt biperiden 
(anticholinergicum), és az agyalapi mirigy rendellenes m ködésének kezelésével 
összefügg  hiperprolaktinémia kezelésére használt cabergolin gyártása. Kísérleti gyártási 
szakaszban van a pentozán-poliszulfát-nátrium hatóanyag gyártás, amely véralvadásgátló 
szerek hatóanyaga. 

A CF Pharma Kft. a magyar vegyipari szakemberek azon ritka gy jt helyeként m ködik, 
ahol világszínvonalú szintetikus gyógyszerhatóanyag gyártás és a gyártáshoz kapcsolódó 
fejlesztés folyik.  

A társaságunk alapadatai: 

Név:   CF Pharma Kft. 

Székhely: 1097 Budapest, Kén u. 5. 

Ügyvezet : dr. Schneider Géza 

Telefon: +36 1 280-3951 

e-mail:  cfpharma@cfpharma.hu 

A társaságunk budapesti gyárában a tárolt mérgez  anyagok mennyisége az alsó 
küszöbértéket meghaladja, de fels  küszöböt nem éri el. 
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2. Információk a veszélyes tevékenységr l és a veszélyes anyagokról és a 
lehetséges súlyos balesetekr l 

2.1. Végzett tevékenységek, a súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes 
anyagok fajtája és mennyisége 

Társaságunk telephelyén mintegy 290 t veszélyes anyag van jelen, ebb l 206 t mérgez  
szilárd anyag, illetve folyadék, további 115 t t zveszélyes anyag, valamint 21 t ökotoxikus 
anyag.  

2.2. Veszélyes anyagok tulajdonságai, esetleg kialakuló természet és 
egészségkárosító hatás 

Társaságunk f  célkit zése a biztonságos üzemelés. Az általunk felhasznált anyagok 
meghatározó részben éghet ek, részben t zveszélyesek t zben h  hatására bomlanak, 
így egy esetleges t z esetén mérgez  gáznem  anyagokat bocsátanak ki. A t z esetén 
fejl  HCl, HF, HBr, SO2, NO2, HCN gázok viselkedését nagymértékben befolyásolják a 
meteorológiai viszonyok. A biztonsági elemzésben a lehet  legkedvez tlenebb állapotra 
kell végezni a számítást.  

Egy esetleges t zeset következtében - kedvez tlen meteorológiai viszonyok mellett a 
számottev  hatásterület a fenti égési gázok terjedése esetén rajzolódik. 

Az égés során keletkez  legmérgez bb égéstermék a NO2.  A  NO2 hatásmechanizmusa 
kett s. Egyrészt a nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos-, ill. salétrom-
savvá alakul, és helyileg károsítja a szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a 
hemoglobin molekulát methemoglobinná oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a 
szervekhez. 

 

2.3. A lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulása, 
a károsító hatások lehetséges területi eloszlása. 

2.3.1. Gyártáshoz kapcsolódó súlyos baleseti lehet ségek. 

 Cabergolin gyártás 

 Biepridin gyártás 

 PPS gyártás  

 

2.3.1.1. Robbanás biperiden gyártás során (Bipe_Össz_EXP) 

A gyártás helye a kémiai II. üzem. A következményanalízis eredménye alapján tett 
megállapítások: 

 A  robbanás  során  az  épület  és  szerkezeti  károkat  okozó  romboló  2,1×104 Pa 
túlnyomási zóna maximális sugara 83 m. 
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 A robbanás során a még potenciálisan halálos következménnyel járó 1,0×104 Pa 
túlnyomási zóna maximális sugara 91 m. 

 A 3500 Pa zóna maximális sugara 143 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok 
várhatóak. 

 

2.3.1.2. Tócsat z a biperiden gyártás során (Bipe_Össz_Pool) 

A következményanalízis eredménye alapján tett megállapítások: 

 A 35 kW/m2 zóna sugara 13 m. 

 A 8 kW/m2 zóna sugara 31 m. 

 A 3,5 KW/m2 zóna sugara 47 m. 

 

 

 
A Bipe_Össz_EXP szcenárió következtében kialakuló 

léglökés hullám 

 
A Bipe_Össz_Pool szcenárió bekövetkezésének 

következménye 

 

2.3.1.3. Robbanás Cabergolin gyártás során (Caber_Össz_EXP) 

A gyártás helye a kémia I üzem. A következményanalízis eredménye alapján az alábbi 
megállapításokat tehetjük: 

 A  robbanás  során  az  épület  és  szerkezeti  károkat  okozó  romboló  2,1×104 Pa 
túlnyomási zóna maximális sugara 96 m. 

 A robbanás során a még potenciálisan halálos következménnyel járó 1,0×104 Pa 
túlnyomási zóna maximális sugara 106 m. 

 A 3500 Pa zóna maximális sugara 163 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok 
várhatóak. 
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2.3.1.4. Tócsat z Cabergolin gyártás során (Caber_Össz_Pool) 

A következményanalízis eredménye alapján tett megállapítások: 

 A 35 kW/m2 zóna sugara 25 m. 

 A 8 kW/m2 zóna sugara 62 m. 

 A 3,5 KW/m2 zóna sugara 94 m. 

 
 

 
A Caber_Össz_EXP szcenárió következtében kialakuló 

léglökés hullám 

 
A Caber_Össz_Pool szcenárió bekövetkezésének 

következménye 

 

2.3.1.5. Klór kibocsátás PPS gyártás során (PPS_3.2.2) 

A PPS gyártás céljából a kísérleti üzemben lév  gyártó helyen tartott 35 kg névleges tölt  
tömeggel rendelkez  klór palack generikus okból felhasad. A következményanalízis 
eredménye alapján az alábbi megállapításokat tettük: 

 A P = 1 zóna (143 ppm) a vizsgált 1 m -es magasságon nem alakul ki. 

 A P = 0,1 zóna (67 ppm) sugara vizsgált 1 m-es magasságon 99 m. 

 A P = 0,01 zóna (38 ppm)sugara a vizsgált 1 m-es magasságon 178 m. 
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A PPS_3.2.2 szcenárió következtében kikerül  klórgáz  

kikerülésnek következménye F1.5 légköri viszony esetén 

2.3.2. Tároláshoz kapcsolódó súlyos baleseti lehet ségek. 

2.3.2.1. Nagyon mérgez  anyag (nátrium-cianid) elszóródása (25_SD) 

A  25.  számmal  jelölt  méregraktárba  történ  ki-be  rakodás  során  egy  50  kg-os  hordó  
nátrium-cianid megsérül, és még szabadfelületen elszóródik. A környezetbe került 
nátrium-cianidból ténylegesen 250 g diszpergál a leveg be. 

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tettük: 

 A P = 1 zóna (21 mg/m3) (9,7 ppm) a vizsgált 1 m magasságon nem alakul ki. 

 A P = 0,1 zóna (12 mg/m3) (5,6 ppm) sugara a vizsgált 1 m magasságon 35 m. 

 A P = 0,01 zóna (8,3 mg/m3) (3,85 ppm) sugara a vizsgált 1 m magasságon 53 m. 
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25_SD szcenárió következtében kikerül  NaCN por kikerülésnek következménye 

F2 légköri viszony esetén 

 

2.3.2.2. z, t z következtében fejl  mérgez  égéstermékek  

2.3.2.2.1. zképz dés a 37. jel  alapanyag raktárban (37_F) 

z képz dik az alapanyagraktárban, a raktárban lév  heteroatomokat tartalmazó éghet  
vegyületek toxikus NOX, SO2, HCl égéstermékeket fejlesztenek. A raktár ajtaja emberi hiba 
miatt nyitva maradt, ezért a t z korlátlan leveg  utánpótlást kap. A nem éghet  szerves 
anyagok h bomlása további NOX, SO2, HCl kibocsátásához vezetnek. Az égési sebesség 
B = 17,82 kg/s, az égési id  = 30 perc. 

Nitrogénoxidok kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 543 m. 

 A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 1010 m. 

 A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 1194 m. 

 

Hidrogén-cianid kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (305 mg/m3) (257 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 44 m. 

 A P = 0,1 zóna (68  mg/m3) (57 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 49 m 

 A P = 0,01 zóna (44 mg/m3) (37ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 50 m. 

 

Kén-dioxid kibocsátásának következménye a következményanalízis alapján: 
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 A P = 1 zóna (3402 mg/m3) (1206 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 268 m. 

 A P = 0,1 zóna (2201 mg/m3) (780 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 399 m. 

 A P = 0,01 zóna (1600 mg/m3) (567 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 527 m. 

 

A hidrogénklorid kibocsátásának következménye a következményanalízis alapján: 

 A P = 1 zóna (2242 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m-es magasságon 761 m  

 A P = 0,1 zóna (1689 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m-es magasságon 907 m. 

 A P = 0,01 zóna (1373 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m-es magasságon 1050 m. 

 

 
A 37_F szcenárió következtében fejl  NO2 gáz 

kikerülésnek következménye (F2) 

 
A 37_F szcenárió következtében fejl  HCN gáz 

kikerülésnek következménye (F2 ) 

 

 
A 37_F szcenárió következtében fejl  SO2 gáz 

kikerülésnek következménye F2 légköri viszony esetén 

 
A 37_F szcenárió következtében fejl  HCL gáz 

kikerülésnek következménye (F2 ) 



CF Pharma Kft. Budapest Lakossági Tájékoztató Terv 
 GENERISK Kft. 11/19 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2016. március 

2.3.2.2.2. zképz dés a 42 jel  intermedier raktárban (42_F) 

z képz dik az intermedier raktárban, a raktárban lév  heteroatomokat tartalmazó 
éghet  vegyületek toxikus NOX, SO2, HCl égéstermékeket fejlesztenek. A raktár ajtaja 
emberi  hiba  miatt  nyitva  maradt,  ezért  a  t z  korlátlan  leveg  utánpótlást  kap.  A  nem  
éghet  szerves anyagok h bomlása további NOX, SO2,  HCl  kibocsátásához  vezetnek.  Az  
égési sebesség B = 5,72 kg/s, az égési id  = 30 perc. 

Nitrogénoxidok kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 280 m. 

 A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 681 m. 

 A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 699 m. 

 

Hidrogén-cianid kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (305 mg/m3) (257 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 42 m. 

 A P = 0,1 zóna (68  mg/m3) (57 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 52 m 

 A P = 0,01 zóna (44 mg/m3) (37ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 55 m. 

 

Kén-dioxid kibocsátásának következménye a következményanalízis alapján: 

 A P = 1 zóna (3402 mg/m3) (1206 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 147 m. 

 A P = 0,1 zóna (2201 mg/m3) (780 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 226 m. 

 A P = 0,01 zóna (1600 mg/m3) (567 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 305 m. 

 

A hidrogénklorid kibocsátásának következménye a következményanalízis alapján: 

 A P = 1 zóna (2242 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 175 m  

 A P = 0,1 zóna (1689 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 224 m. 

 A P = 0,01 zóna (1373 mg/m3) maximális sugara a vizsgált 1 m-es magasságon 269 m. 
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A 42_F szcenárió következtében fejl  NO2 gáz 
kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 

esetén 

 
A 42_F szcenárió következtében fejl  HCN gáz 
kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 

esetén 

 

 
A 42_F szcenárió következtében fejl  SO2 gáz 
kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 

esetén 

 
A 42_F szcenárió következtében fejl  HCL gáz 
kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 

esetén 

 

2.3.2.2.3. zképz dés a 39/2 különleges oldószer tárolóban (39/2_F) 

z képz dik a különleges oldószerek szabadtéri tárolójában. Az itt tárolt t zveszélyes 
heteroatomokat tartalmazó vegyületek toxikus NOX, SO2, HCl égéstermékeket 
fejlesztenek. Az égési sebesség B = 2 kg/s, az égési id  = 30 perc. 

 

Nitrogénoxidok kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (441 mg/m3) (218 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 220 m. 

 A P = 0,1 zóna (166 mg/m3) (81 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 462 m. 

 A P = 0,01 zóna (125 mg/m3) (61 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 565 m. 
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Hidrogén-cianid kibocsátásának következménye a következményanalízis eredménye 
alapján: 

 A P = 1 zóna (305 mg/m3) (257 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 12 m. 

 A P = 0,1 zóna (68  mg/m3) (57 ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 14 m 

 A P = 0,01 zóna (44 mg/m3) (37ppm) maximális sugara a vizsgált 1 m magasságon 14 m. 

 

 
A 39/2_F szcenárió következtében fejl  NO2 gáz 

kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 
esetén 

 
A 39/2_F szcenárió következtében fejl  HCN gáz 

kikerülésnek következménye F2 légköri viszony 
esetén 

 

2.3.2.3. zképz dés, h sugárzási hatás a küldeménydarabos t zveszélyes anyag tároló 
helyeken  

2.3.2.3.1. zképz dés 44 t zveszélyes folyadék tárolóban (44_F_POOL) 

A 318 m2 felület  t zveszélyes folyadék tároló téren t z (izopropanollal modellezett) 
keletkezik, a t zben a küldeménydarabok veszélyes anyag tartalma a kárment n belül 
szétfolyik, a t z fokozatosan a tárolóhelyen tárolt összes küldeménydarabra átterjed. (Az 
itt tárolt veszélyes anyagok nem tartalmaznak heteroatomokat, ezért nincs toxikus 
égéstermék kibocsátás) 

A kialakuló tócsat z következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna sugara 12 m.  

 A 8 kW/m2 zóna sugara 30 m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 45 m. 

 

2.3.2.3.2. zképz dés 45 RegDo oldószer tárolóban (45_F_POOL) 

A 310 m2 felület  küldeménydarabos RegDo oldószer tároló téren t z (izopropanollal 
modellezett) keletkezik. A t zben a küldeménydarabok veszélyes anyag tartalma a 
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kárment n belül szétfolyik, a t z fokozatosan a tárolóhelyen tárolt összes 
küldeménydarabra átterjed. 

A kialakuló tócsat z következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna sugara 12 m.  

 A 8 kW/m2 zóna sugara 29 m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 45 m. 

 

 
A 44_F_POOL szcenárió bekövetkezésének 

 következménye 

 
A 45_F_POOL szcenárió bekövetkezésének 

következménye 

 

2.3.2.3.3. zképz dés a 75. termeléshez kapcsolódó átmeneti reakció elegy tárolóban 
(75_F_POOL) 

A 127 m2 felület  küldeménydarabos átmeneti reakcióelegy tároló téren t z 
(izopropanollal modellezett) keletkezik. A t zben a küldeménydarabok veszélyes anyag 
tartalma a kárment n belül szétfolyik, a t z fokozatosan a tárolóhelyen tárolt összes 
küldeménydarabra átterjed. 

A kialakuló tócsat z következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna nem alakul ki.  

 A 8 kW/m2 zóna sugara 19m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 29 m. 

 

2.3.2.3.4. zképz dés a kísérleti üzem el tti küldeménydarabos átmeneti tárolótéren 
(76_F_POOL) 

A 49 m2 felület  kísérleti üzemi küldeménydarabos átmeneti tárolótéren t z 
(izopropanollal modellezett) keletkezik. A t zben a küldeménydarabok veszélyes anyag 
tartalma a kárment n belül szétfolyik, a t z fokozatosan a tárolóhelyen tárolt összes 
küldeménydarabra átterjed. 
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A kialakuló tócsat z következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna nem alakul ki.  

 A 8 kW/m2 zóna sugara 11 m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 18 m. 

 

 
A 75_F_POOL szcenárió megvalósulásának 

következménye 

 
A 76_F_POOL szcenárió megvalósulásának 

következménye 

 

2.3.2.4. Metil-klorid tárolásának lehetséges beleseti következményei (MetCl_1.1.1) 

A 700 kg névleges tölt tömeg  metil-klorid gázhordó generikus ok miatt felhasad, teljes 
anyagtartalma a környezetbe kerül. A kikerül  metil-klorid 57%-os valószín séggel nem 
azonnal gyullad meg, amely gázfelh  robbanáshoz (VCE) vezet. Amennyiben a kiáramló 
gáz azonnal meggyullad, az JET t zzel jár. A JET t z AUTO BLEVE vagy BLEVE jelenséghez 
vezethet.  A  JET  t zt l  annyira  felforrósodhat  a  tartály,  hogy  a  túlnyomást  a  biztonsági  
szelep nem képes elvezetni. 

A VCE modellezése során a g zködben figyelembe vett tömeg a teljes tömeg 38%-a, 
BLEVE-ben résztvev  anyagmennyiség a hordó névleges tölt tömegének 70%-a. 

 

A lehetséges robbanás következményanalízisének eredménye alapján tett 
megállapítások: 

 A 2,1×104 Pa zóna nem alakul ki. 

 A 1 ×104 Pa zóna nem alakul ki.  

 A 3500 Pa zóna sugara 41 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. 

 

A lehetséges BLEVE következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna nem alakul ki.  
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 A 8 kW/m2 zóna sugara 64 m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 100 m. 

 

 
A MetCl_1.1.1 szcenárió következménye robbanás 

esetén 

 
MetCl_1.1.1 szcenárió következménye BLEVE 

esetén 

 

2.3.2.5. 37/2 tartálypark lehetséges beleseti következményei (37_TP_1.3.1) 

A 37/2 jel  tartálypark töltése közben a töltést végz  járm  tartálya generikus ok miatt 
felhasad, 20 m3 t zveszélyes folyékony anyag a tartálypark el tti kárment vel nem védett 
területen elfolyik. Felételezzük, hogy az elfolyt t zveszélyes folyékony anyag a metanol 
volt (mint lehet  legrosszabb lehet ség). 

Ha a kikerül  folyadék nem gyullad meg azonnal, ekkor kés i gyulladás esetén robbanás 
jön létre (VCE). Tócsat z esetén számolunk az el nem égett (toxikus) metanol fluxussal is. 

A lehetséges robbanás következményanalízisének eredménye alapján tett 
megállapítások: 

 A  robbanás  során  az  épület  és  szerkezeti  károkat  okozó  romboló  2,1×104 Pa 
nyomás érték nem alakul ki. 

 A robbanás során a még potenciálisan halálos következménnyel járó 1,0×104 Pa 
nyomás érték nem alakul ki. 

 A 3500 Pa zóna sugara 28 m. A zónán belül sérülést okozó üvegkárok várhatóak. 

 

A kialakuló tócsat z következményanalízisének eredménye alapján tett megállapítások: 

 A letális 35 kW/m2 zóna sugara 10 m.  

 A 8 kW/m2 zóna sugara 20 m. 

 Az els fokú égési sérülések kiváltására képes 3,5 kW/m2 zóna sugara 25 m. 
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A kialakuló el nem égett metanol kibocsátás következménye: 

 A P = 1 zóna (5702 mg/m3) (4180 ppm) a vizsgált 1 m magasságon nem alakul ki. 

 A P = 0,1 zóna (12240 mg/m3) (8790 ppm) sugara a vizsgált 1 m magasságon 30 m. 

 A P = 0,01 zóna (34796 mg/m3) (25 500 ppm) sugara a vizsgált 1 m magasságon 62 
m. 

 

 
A 37_TP_1.3.1_EXP szcenárió következtében 

kialakuló léglökés hullám 

 
A 37_TP_1.3.1_POOL szcenárió megvalósulásának 

következménye 

 

 

 
A 37_TP_1.3.1_POOL szcenárió  

következtében fejl  metanol g zök diszperziója F2 légköri viszony esetén 

 



CF Pharma Kft. Budapest Lakossági Tájékoztató Terv 
 GENERISK Kft. 18/19 oldal 

1223 Budapest, Szabadkai u. 14. www.generisk.hu, iroda@generisk.hu 2016. március 

2.3.3. Segédüzemhez kapcsolódó súlyos baleseti lehet ségek. 

2.3.4. Ammónia kibocsátás a gyár h rendszeréb l (NGYT_1.1.1_A) 

A 31. épület energia központjában lév  nagynyomású gy jt tartály generikus ok miatt 
felhasad.  Az  edény  rtartalma  410  l,  azonban  a  teljes  nagynyomású  körben  ennél  több  
folyadék  van,  továbbá  a  tárgyi  edény  van  a  rendszerben  legalul.  A  fentiek  miatt  az  
edényb l 483 kg ammónia ürül. A kikerül  ammóniából 114 kg flash következében, a 
fennmaradó mennyiség párolgás útján jut a leveg be.  

Megnyíló kontinuumban lév  ammónia mennyisége: 483 kg, Flash tömeg 114 kg, P = 13,9 
bara T = +35 C° H = 0 m, kibocsátás típusa: zárttéri. 

 

A következményanalízis eredménye alapján az alábbi megállapításokat tettük: 

 A P = 1 zóna (4348 mg/m3)  [5798  ppm]  érték  a  vizsgált  1  m-es  magassági  
tartományban nem alakul ki. 

 A P = 0,1 zóna (2862 mg/m3) [3817 ppm] érték a vizsgált 1 m-es magassági 
tartományban nem alakul ki. 

 A  P  =  0,01  zóna  (ERPG-3)  [1500  ppm]  érték  maximális  sugara  a  vizsgált  1  m-es  
magassági tartományban 90 m. 

 

 
A NGYT_1_1.1_A szcenárió megvalósulásának következményei 

F2 légköri viszony esetén 
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2.4. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vészhelyzeti tevékenysége. Az 
elhárításban érintett felel s személyek és szervezetek, azok felszereltsége 
és felkészültsége. 

A CF Pharma Kft. budapesti gyára rendszeres karbantartási és megel zési tevékenységgel 
tartja fenn a gyár jó állapotát.  

Egy esetlegesen bekövetkez  súlyos baleset felszámolása, következményeinek 
csökkentése érdekében a gyár bels  védelmi tervet dolgozott ki. A terv a rendelkezésre 
álló er k és eszközök figyelembevételével határozza meg a szükséges reagálási 
tevékenységet. 

A terv hatékony alkalmazhatósága érdekében a gyár vészhelyzeti irányítási törzset hozott 
létre Társaságunk vészhelyzeti irányítási törzse társaságunk vezet ib l épül fel. A CF 
Pharma Kft. minden dolgozóját felkészíti a vészhelyzet esetén szükséges teend kre.  

A társaságunk rendszeres oktatásokat és gyakorlatokat szervez a dolgozói számára, hogy 
súlyos baleset esetén a dolgozók és a védekezést irányítók is felkészültek legyenek egy 
esetleges éles helyzetben. 

A vészhelyzeti irányító törzs feladata a szakaszer  kimenekítés, a baleset 
következményeinek csökkentése és a t zoltók számára lényeges információk átadása. 

 

 

 

**** 


