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A marosvásárhelyi Azomureș 
vegyipari kombinátnál tör-
tént szerda éjszakai robba-

nás fejleményeiről tartottak sajtó-
tájékoztatót a vállalat képviselői és 
a Maros megyei tűzoltóság vezetői 
csütörtökön a vállalat székhelyén. 
Ezen részt vett Ovidiu Maior, az 
Azomureș sajtószóvivője, Cristi-
an Buhăianu és Mihai Pălăcean, 
a Maros megyei tűzoltóság kép-
viselői, továbbá Steliana Petraș, 
a vállalat környezetminőségért 
felelős vezetője, Ovidiu Crăciun, 
az Azomureș kombinát vegyipari 
igazgatója, Aurel Botezan, a vál-
lalat technikai igazgatója és Harri 
Kiiski vezérigazgató.

Jövő januárban ellenőrizték 
volna ismét

A sajtótájékoztatón fotón mutatták 
meg az újságíróknak a gyár azon 
részlegét, a 3-as számú ammónia-
telepet, ahol a robbanás történt 
szerda éjjel egy óra után három 
perccel. Ezen jól látható az az 
acélkarbon cső, amely elhasadt, 

és az ennek következtében 
kinyomódott szintézisgáz 
kigyulladt. „Az egyik szin-
tézisoszlopba vezető cső 75 
százalékban hidrogént és 
25 százalékban nitrogént 
tartalmaz. A hidrogén na-

gyon gyúlé kony és robba-
nékony gáz, a rendszerben pedig 
134,8 bar nyomás volt, ezért hatal-
mas mennyiségű hidrogén került 
ki a levegőbe, amely az oxigénnel 
való találkozásnál felgyulladt. A 
berendezés önmagát leállította, 
majd a részleg üzemeltetője telje-
sen leállította a gyár ezen részle-
gét – magyarázta Ovidiu Crăciun, 
az Azomureș vegyipari igazgató-
ja. Hozzátette, nem lehetett volna 
megakadályozni a robbanást, mert 
nem emberi mulasztás, hanem 
technikai hiba történt.

Két hónapon belül újraindítják

Ovidiu Maior sajtószóvivő elmond-
ta, a felrobbant berendezést utoljá-
ra 2019-ben ellenőrizte a Kazánok, 
Magas Nyomású Tartályok és Eme-
lőszerkezetek Állami Felügyelete 
(ISCIR), és 2022. januárban járt 
volna le ennek a szavatossága. „A 
biztonsági ellenőrzések szerint 
az elvárt normáknak megfelelően 
működött. A berendezés május vé-

géig működött, akkor leállították 
a részleges műszaki felülvizsgálat 
miatt. A robbanás pedig az újrain-
dítás során történt. A berendezés 
minden egyes paraméterét mérő 
adatokat, valamint a vezérlőterem-
ben lévő adatokat is elemzik. Ez a 
folyamat akár több hétig is eltart-
hat. Jelenleg teljesen le van állítva 
ez a része a gyárnak, és egy-két 
hónapra van szükség ahhoz, hogy 

helyrehozzák, majd az ISCIR új-
raminősítése és engedélyezése 
után eljárásainknak megfelelően 
újraindítjuk” – szögezte le az Azo-
mureș sajtószóvivője. Hozzátette, 
a berendezés műszaki ellenőrzése 
naprakész volt, ezért érdekes lesz 
számukra is megtudni a vizsgála-
tok részletes eredményét.

Megtörtént az, amire 
a legkevésbé számítottak

Aurel Botezan technikai igazgató 
úgy fogalmazott, nagyon furcsa 
számukra is és az ezért felelős álla-
mi felügyelet számára is, ami szer-
da éjjel történt a vegyipari kombi-
nátnál. „Várjuk a belső és külső 
ellenőrzéseket az anyag minőségé-
ről, mechanikai tulajdonságairól, 
szerkezetéről, amelyek elvezetnek 
minket a robbanást kiváltó okhoz. 
Sajnos szerdán bekövetkezett az 
egyik legkritikusabb, a biztonsági 
tervek szerint legkisebb valószínű-
séggel rendelkező forgatókönyv. A 
pozitívum benne az, hogy a kör-

nyezetre nézve minimálisak a ha-
tások, és bebizonyosodott, hogy a 
biztonsági mozgósítás tekinteté-
ben képesek vagyunk cselekedni” 
– fejtette ki a technikai részért fe-
lelős vezető. 

Újságírói kérdésre, miszerint 
Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere szavazást kezdemé-
nyezne a kombinát bezárásának 
ügyében, Ovidiu Maior sajtófelelős 

csak annyit felelt, hogy jelenleg az 
eset technikai részével vannak el-
foglalva, és arra összpontosítanak, 
hogy újraindítsák a leállt részt is. 

A lehető legrosszabb 
forgatókönyv esetén

Az Azomureș kombinátnak jelen-
leg 1150 saját alkalmazottja van, 43 
dolgozik a felrobbant részlegnél. 
Ovidiu Crăciun, a vegyipari részleg 
igazgatója hangsúlyozta, az alkal-
mazottak fel vannak készítve min-

den eshetőségre, tudják, hogyan 
működik a gyár. Értesítették őket az 
esetről, tudták, hogy csak ez a rész-
leg robbant fel. A többi része a gyár-
nak végig működött tovább, reggel 
hatkor megérkezett a következő 
váltás is – tette hozzá a vegyipari 
részleg igazgatója. 

Cristian Buhăianu tűzoltó-
parancsnok-helyettes újságírói 
kérdésre magyarázta el a jelen-
lévőknek, hogy mit jelentene az 
Azomureș vegyipari kombinátnál 
bekövetkező katasztrófa esetében 
a legrosszabb forgatókönyv: na-
gyon magas ammóniaszivárgás 
esetén a különböző kommuniká-

ciós csatornákon keresztül értesí-
teni kell a környező településeket, 
és egy adott ponton evakuálni 
kell a lakosságot, természetesen 
Marosvásárhelyt is beleértve. Az 
időjárási viszonyok – a szél iránya 
és a levegő páratartalma – befo-
lyásolják az ammóniaszivárgás 
hatósugarát, a lakosság evakuálá-
sa a mérgező levegő terjedésének 
irányában történne – részletezte 
a tűzoltóság képviselője a magas 
ammóniaszivárgás esetén beve-
tendő forgatókönyvet.

Magyarázatok az újságíróknak. 
Óriási volt a sajtóérdeklődés 
a tegnapi tájékoztatón

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Újabb koncertek
Pénteken az Intim Torna Illegál, 
szombaton pedig a Honeybeast 
lép színpadra Csíkszentsimon-
ban, a Tiltott Csíki Sör Manu-
faktúra által szervezett Tiltott 
Fesztiválon. Ezúttal is délután 
négy órakor lesz a kapunyitás, 
és este nyolc órától kezdődnek a 
koncertek, a kettő között pedig 
gyárlátogatásra is lehetőséget 
biztosítanak. A járványügyi 
előírásoknak megfelelően min-
den 16 éven felüli résztvevőnek 
bizonyítania kell valamilyen for-
mában a védettségét. Ezt az ol-
tási igazolvány felmutatásával, 
72 óránál nem régebbi negatív 
PCR-teszttel vagy 24 óránál nem 
régebbi antitestteszttel tudják 
megtenni. Ezúttal is lehetőség 
lesz a díjmentes tesztelésre a 
helyszínen. A koncertekre 75 
lejbe kerül a belépő, a 6 és 14 év 
közöttiek számára 40 lej, hat év 
alatt pedig díjmentes. A Honey-
beast előtt továbbá 18 órától a 
marosvásárhelyi Titán zenekart 
is láthatja a közönség.

Kullancs- 
és szúnyogirtás
Ma 8 órától kullancs- és 
szúnyog irtás zajlik a Cserehá-
ton. Az akció során a tömbházak 
körüli közterületi zöldöveze-
tekben végzik el a rovarirtást. 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala kéri a lakókat, hogy a 
mai napon ne tervezzenek kinti 
tevékenységet a lakótelepen.

Könyvbemutató
A marosszentgyörgyi Kolping 
család tagjai is hivatalosak a 
borzonti Kolping Család meg-
alakulásának 25. évfordulójára, 
amelyet szombaton tartanak. 
A találkozón Muresan Kilyén 
Emma tanárnő bemutatja Baricz 
Lajos marosszentgyörgyi római 
katolikus plébános  tavaly és 
idén megjelent köteteit.

Helyi termelők vására
Házi készítésű élelmiszereket, 
szörpöket, kézműves terméke-
ket, kézzel készített ékszere-
ket, natúr kozmetikumokat és 

virágokat lehet vásárolni hét-
végén 9–22 óra között a helyi 
termelők vásárán Marosvásár-
helyen, a Rózsák terén.

Kastélytúra
A marosvásárhelyi Női Akadé-
mia szombaton kastélytúrára 
várja az érdeklődőket. A túra 
útvonala: görgényszentimrei Rá-
kóczi–Bornemissza-kastély és 
dendrológiai park – marosvécsi 
Kemény-kastély – maroshévízi 
Urmánczy-kastély és Urmán-
czy-fürdő (vagy városi séta). 
Indulás július 10-én reggel 8.30 
órakor, érdeklődni és jelentkezni 
a 0265-311727-es telefonszámon 
vagy a Női Akadémia Facebook- 
oldalon lehet.

• RÖVIDEN 

Gyakran okoz környezetszennyezést az 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 fejleszté-
seknek köszönhetően. Múlt pénteken az ország legnagyobb kőolaj-finomí-
tójánál, a fekete-tenger-parti Năvodari településen található Petromidiánál 
volt robbanás egy meghibásodott berendezés miatt, a balesetben egy 
ember életét vesztette, öten égési sérüléseket szenvedtek.

• Bekövetkezett szerda éjjel a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát-
nál az egyik legkritikusabb, a biztonsági tervek szerint legkisebb valószínű-
séggel rendelkező forgatókönyv – fogalmazott a vállalat technikai igazgatója. 
Jelenleg arra összpontosítanak, hogy kiderítsék a robbanás okait és mihama-
rabb újraindítsák a leállt részleget is.

Cél a teljes újraindítás
Vegyipari kombinát: bekövetkezett az egyik legkritikusabb forgatókönyv




