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A kéntelenító technolrígiai vizének szennyezódése
Az elmrilt idószakban az
kéntelenÍto technolÓgiai

eromtl miíkcidése során eddig nem tapasztalt szennyezödésról szrámoltak be a
tizemeltetésében. karbantart.ásában érintett szewezeti egységek. A szeruryezés

fonásaazozse-v lgyi vinározőbó|érkezó techno|őgiaivíz, amely a víaározóbó| az erómtíteriiletén lévő
REA pówiz sziva\.ilháu'on keresztiil szivatt,vrik segítségévelkeri'il be a

pÓtvízmedencébe, majd a
kénte|enító technolÓ giába.

a REA pÓtvíz medence épiiletébenvolt érzékelhetó, de késóbb az épiilet
kÖ,rnyezetében és más teriileteken is egyre éreáetóbbé vált a szennyezo gézok jelenléte' Az ott munkát
végzó munkavállalÓk jel|emzóen a torok nyá|kahértyájánakés a szemnek initáciÓjráről, valamint fejfajásrÓl szrámoltak be. Továbbá a zsebeikben lévó femek' panzérmék,lráncok elszínezŐdését tapaszta|ták.

A szennyezódés ténye elsó korben

A jelzések a|apjétn a rendelkezésre állÓ légtérelemzokészi'ilékeksegítségévelkertiltek azonosításra a
nagymértékubíizt és kiil nféle panaszokat okozo gazok fajtríi. A mérések a kénhidrogén(ltS) és a
nitrogén-motioxid (No) egészségiigyi hatrárértéketmeghaladÓ koncentráciÓjátmutattrákki.
20l9. november l}.énaHeves Megyei KatasztrÓfavédelmi Igazgatósátgkataszttőfavédelmi mobillaborja
rij szennyezó anyagként azonosította a foszfor.hidrogént (PI!).
A No (nitrogén-monoxid) oxidrálő, sirlyos szemkiárosodást, légriti initáciőt, égésisériiléstés bór marást
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okozőveszélyesgaz.

A kén-hidrogén (H'S) egy mérgező gán, amia szulfatok redukálása során, anaerob bom|áskor keletkezik.
Akén-hidrogén színtelen, a levegónél nehezebb, vizben jó|oldÓdÓ, jellegzetes szagaazáptojáshoz hasonlít. A kén-hidrogén a koncentráciőtÓl fiiggóen kiilÖnbozó egészségkiárosodást okoz. Magas koncentráciÓ
esetén elófordulhat mérgezo tiidó<jdéma, cianőzis, véres kcihÖgés, ttidógyulladás stb. A fem feliileteken
szulfidszennyezés, femek korrÓziÓj

a és kontakthibák

fellépése várhatÓ.

A foszfor-hidrogén belégzéseutan fejfájás, szédiilés,hányinger, hasmenés, mellkasi fájdalom, légszomj,
szabályta|anpulzus, gÖrcsÖkjelentkezhetrrek, nagyobb dÓzis esetén ő'ntudatlanság léphet fel.

Aszennyezo génok azonosítrísa utrán az eromubinonsági osztaly munkatiársai a fog|alkozás-egészségiigyi
szolgálat bevonásávál tÖbb intézkedésttettek az egészséget nem veszélyeáetó biztonságos munkavégzés
és munkak myezet megteremtése érdekében. Arra nincs lehetóség, hogy a technolÓgiátÓl a szennyezetÍ"
vizet elvonják, ezért kiilÖnfele míiszaki megoldásokkal kellett a szennyezo gázt ateri|etrŐ| eltavolítani, a
koncentráciőjáthígitani, szervezési intézkedéseket kellett tenni, illetve az ott indokoltan munkát végzők
egészségénekmegővása érdekébensoron kívtil egyéni védóeszkÖzÖk keriiltek a munkavállalők részére
átadásra.

Akezdeti á|Iapothozképeset a gáaokkoncentráciÓja folyamatosan cs<jkken, egészségiigyi hatrárértékeket
meghaladÓ eredmények csak a kéntelenítÓ pőtvízmedence épÍiletébenvannak. A munkavállalÓk egész-

ségénekmegóvása érdekébena tegrrapi napon akataszttőfavédelmi hatóság a szivattyúhaz 50 méteres
körzetét lezárta, az ozse.völgyi vízlározóhoz történő áttjérást megiltotta. A biztonságos munkavégzés
érdekében ezehe a területekre csak sűrített levegős késziilék haszná|atával lehet belépni és bárminemű
munkát vége zni, |egy en azellenőrzés, m irftav éte|ezés,karbantartás stb.

Aszennyezó gán je|en|éténekés koncentrációjának ellenőrzése érdekében azérintettterületeken naponta
több alkalommal történnek mérések.Akinek a|ezárt területre brírmi|yen tevékenység céljából be kell
menni, az csak az a|ábbi előírások
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gyelembe vételéveltörténhet:

_Aszennyeződéssel érinteffterületre csak azmenjen, akinek konkrét feladatavan azon ateriileten!AREA
pówiz medence és szivatt'v-úhaz épületbe történő belépéscsak a szolgálatvezető engedélyével, sűrített
eveg
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gzé sv é dő haszná|atáv al eh etség e s.
1

_ Azon személyek, akiknek munkavégzés céljából bárme|yik szennyezetttertiletre be kell lépni, a létesítményi trízoltóságtól kérhetik a palackos sűrített levegős légzőkészüléket,amelyet csak oktatás utrín,
_
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llewe egészségiigyi alkalmasság esetén használhatrrak.

A géuok fokozottan tuzveszé|yesek. Tilos

a nyílt |áng, a szikra hasmá|ata, illetve tilos a dohányzás a
szennyezett területeken! A szennyezett területen enni és inni tilos !

Fontos megjegyezni, hogy a szaghatás automatikusan nem jelent magas egészségügyi hatarértéket meghaladó koncentrációt, de fe|hÍvja a figyelmet a levegőben lévő idegen an-v-ag jelenlétére.

A fentiekkel kapcsolatos bármilven kérdéssel.észrevétellel az erőmű biaonsági osztály munkavédelem.
mel foglalkozó ko1légáit keressék bizalommal! A szennyeződésből adódó egészségügyi probléma esetén a
foglalkozás-egészségü91.i szo1gálat

á11

rendelkezésre.

A Mátrai Erőmű Zrt. vezetősége minden műszaki

és szervezési lehetőséget megragadva intézkedéseket
tesz a levegő és vízszennyeződés végleges megsziirrtetése érdekében.

Biztonsági osztálv

