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 » „A szerdán bekövetkezett az 
egyik legkritikusabb, a bizton-
sági tervek szerint legkisebb 
valószínűséggel rendelkező 
forgatókönyv. A pozitívum benne 
az, hogy a környezetre nézve 
minimálisak a hatások, és bebi-
zonyosodott, hogy a biztonsági 
mozgósítás tekintetében képesek 
vagyunk cselekedni” – fejtette ki 
a technikai részért felelős vezető.

Az egyik legkritikusabb, a biztonsági 
tervek szerint legkisebb valószínű-
séggel rendelkező forgatókönyv 
következett be szerdára virradóra a 
marosvásárhelyi Azomureș vegyipari 
kombinátnál – fogalmazott csütör-
tökön a vállalat technikai igazgatója. 
Jelenleg arra összpontosítanak, hogy 
kiderítsék a robbanás okait, és miha-
marabb újraindítsák a leállt részleget is.

 » HAJNAL CSILLA

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipa-
ri kombinátnál történt szerda éjsza-
kai robbanás fejleményeiről tartottak 

sajtótájékoztatót a vállalat képviselői és a 
Maros megyei tűzoltóság vezetői csütörtö-
kön a cég székhelyén. Ezen részt vett Ovidiu 
Maior, az Azomureș sajtószóvivője, Cristian 
Buhăianu és Mihai Pălăcean, a Maros me-
gyei tűzoltóság képviselői, továbbá Stelia-
na Petraș, a vállalat környezetminőségért 
felelős vezetője, Ovidiu Crăciun, az Azo-
mureș kombinát vegyipari igazgatója, Aurel 
Botezan, a vállalat technikai igazgatója és 
Harri Kiiski vezérigazgató.

Januárban ellenőrizték volna
A sajtótájékoztatón fotón mutatták meg az 
újságíróknak a gyár azon részlegét, a 3-as 
számú ammóniatelepet, ahol a robbanás tör-
tént szerda éjjel egy óra után három perccel. 
Ezen jól látható az az acélkarbon cső, amely 
elhasadt, és az ennek következtében kinyo-
módott szintézisgáz kigyulladt. „Az egyik 
szintézisoszlopba vezető cső 75 százalékban 
hidrogént és 25 százalékban nitrogént tartal-
maz. A hidrogén pedig nagyon gyúlékony és 
robbanékony gáz, a rendszerben pedig 134,8 
bar nyomás volt, ezért hatalmas mennyiségű 
hidrogén került ki a levegőbe, amely az oxi-
génnel való találkozásnál felgyulladt. A be-
rendezés önmagát leállította, majd a részleg 
üzemeltetője teljesen leállította a gyár ezen 
részlegét – magyarázta Ovidiu Crăciun, az 
Azomureș vegyipari igazgatója. Hozzátette, 

nem lehetett volna megakadályozni a rob-
banást, mert nem emberi mulasztás, hanem 
technikai hiba történt.

Két hónapon belül újraindítják
Ovidiu Maior sajtószóvivő elmondta, a 
felrobbant berendezést utoljára 2019-ben 
ellenőrizte a Kazánok, Magas Nyomású 
Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Fel-
ügyelete (ISCIR), és 2022. januárban járt 
volna le ennek a szavatossága. A biztonsági 
ellenőrzések szerint az elvárt normáknak 
megfelelően működött. A berendezés má-
jus végéig működött, akkor leállították a 
részleges műszaki felülvizsgálat miatt. A 
robbanás pedig az újraindítás során történt. 
A berendezés minden egyes paraméterét 
mérő adatokat, valamint a vezérlőteremben 
lévő adatokat is elemzik. Ez a folyamat akár 
több hétig is eltarthat. „Jelenleg teljesen le 
van állítva ez a része a gyárnak, és egy-két 
hónapra van szükség ahhoz, hogy helyre-
hozzák, majd az ISCIR újraminősítése és 
engedélyezése után eljárásainknak megfe-

lelően újraindítjuk” – szögezte le az Azo-
mures sajtószóvivője. Hozzátette, a beren-
dezés műszaki ellenőrzése naprakész volt, 
ezért érdekes lesz számukra is megtudni a 
vizsgálatok részletes eredményét.

Megtörtént az, 
amire legkevésbé számítottak
Aurel Botezan technikai igazgató úgy fogal-
mazott, nagyon furcsa számukra és az ezért 
felelős állami felügyelet számára is, ami 
szerda éjjel történt a vegyipari kombinátnál. 
„Várjuk a belső és külső ellenőrzéseket az 
anyag minőségéről, mechanikai tulajdon-
ságairól, szerkezetéről, amelyek elvezetnek 
minket a robbanást kiváltó okhoz. Sajnos a 
szerdán bekövetkezett az egyik legkritiku-
sabb, a biztonsági tervek szerint legkisebb 
valószínűséggel rendelkező forgatókönyv. A 
pozitívum benne az, hogy a környezetre néz-
ve minimálisak a hatások, és bebizonyoso-
dott, hogy a biztonsági mozgósítás tekinteté-
ben képesek vagyunk cselekedni” – fejtette 
ki a technikai részért felelős vezető. 

Újságírói kérdésre, miszerint Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármestere szavazást kez-
deményezne a kombinát bezárásának ügyé-
ben, Ovidiu Maior sajtófelelős csak annyit 
felelt, hogy jelenleg az eset technikai részével 
vannak elfoglalva, és arra összpontosítanak, 
hogy újraindítsák a leállt részt is. 

Mi a lehető legrosszabb 
forgatókönyv?
Az Azomureș kombinátnak jelenleg 1150 
saját alkalmazottja van, 43 dolgozik a fel-
robbant részlegen. Ovidiu Crăciun, a vegy-
ipari részleg igazgatója hangsúlyozta, az 

alkalmazottak fel vannak készítve minden 
eshetőségre, tudják, hogyan működik a 
gyár. Értesítették őket az esetről, tudták, 
hogy csak ez a részleg robbant fel. A töb-
bi része a gyárnak végig működött tovább, 
reggel hatkor megérkezett a következő 
váltás is – tette hozzá a vegyipari részleg 
igazgatója.

Cristian Buhăianu helyettes-tűzoltópa-
rancsnok újságírói kérdésre magyarázta el 
a jelenlévőknek, hogy mit jelentene az Azo-
mureș vegyipari kombinátnál bekövetkező 
katasztrófa esetében a legrosszabb forgató-
könyv: nagyon magas ammónia-szivárgás 
esetén a különböző kommunikációs csator-

nákon keresztül értesíteni kell a környező 
településeket, és egy adott ponton evakuálni 
kell a lakosságot, természetesen Marosvá-
sárhelyt is beleértve. Az időjárási viszonyok 
– a szél iránya és a levegő páratartalma – be-
folyásolják az ammóniaszivárgás hatósuga-
rát, a lakosság evakuálása a mérgező levegő 
terjedésének irányában történne – részletez-
te a tűzoltóság képviselője a magas ammóni-
aszivárgás esetén bevetendő forgatókönyvet.

Magyarázatok. Az Azomureş vegyipari üzem képviselői már a vizsgálatok eredményei előtt az újraindításra készülnek

AZ EGYIK LEGKRITIKUSABB, LEGVÁRATLANABB FORGATÓKÖNYV KÖVETKEZETT BE A MAROSVÁSÁRHELYI AZOMUREȘ BIZTONSÁGI TERVEI KÖZÜL

Cél a teljes újraindítás a robbanás után
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Gyakran okoz környezetszennyezést a marosvásárhelyi üzem

Az 1962-ben épült Azomureş vegyipari üzem Marosvásárhely közvetlen határában 
található, 2012 óta a svájci Ameropa csoport tulajdonában van, és jelenleg Románia 
legnagyobb műtrágyaüzeme. Az 1100 alkalmazottat foglalkoztató üzem működése évek 
óta éles vita tárgya Marosvásárhelyen, ugyanis gyakran okoz környezetszennyezést a 
kibocsátott ammóniával, amit a vállalat szerint minimálisra csökkentettek a technológiai 
fejlesztéseknek köszönhetően. Múlt pénteken az ország legnagyobb kőolaj-fi nomítójá-
nál, a Fekete-tenger-parti Năvodari településen található Petromidiánál volt robbanás egy 
meghibásodott berendezés miatt, a balesetben egy ember életét vesztette, öten égési 
sérüléseket szenvedtek.




