
Nap ja ink ener gia fel hasz ná lá sá ban nagy sze re pet
kap nak a meg úju ló ener gia for rás ok, ugyan ak kor
to vább ra is ki emel ke dõ je len tõ ség gel bír a föld gáz
ener ge ti kai cé lú fel hasz ná lá sa. Ener gia el lá tá si, kör -
nye zet vé del mi és ta laj gaz dál ko dá si szem pont ból
igen je len tõs elõ nyö ket kí nál a bio gáz-tech no ló gia.
Bio gázüzem ben fel dol goz ha tó egye bek mel lett a
kom mu ná lis szenny víz bõl nyert szenny víz iszap, a
me zõ gaz da sá gi ere de tû szer ves anyag stb.

Jog sza bá lyi hát tér ala ku lá sa
A rob ba nás ve szé lyes he lyek és sza bad te rek vil la -
mos be ren de zé se i nek lé te sí té sé re 1978. jú li us 1-
én lé pett ha tály ba az MSZ 1600-8:1977 szab -
vány. 1999 áp ri li sá ban köz zé tet ték az MSZ EN
60079-14:1999 szab ványt, ez zel egy idõ ben a
fen ti elõ írást vis  sza von ták. Te kin tet tel ar ra, hogy a
vil la mos be ren de zé se ket a lé te sí té sük ide jén ér vé -
nyes szab vá nyok fi gye lem be vé te lé vel kell pél dá -
ul fe lül vizs gál ni, ezért na gyon fon tos az MSZ
1600-8 meg fe le lõ is me re te! Ter mé sze te sen a vil -
la mos be ren de zé sek fel újí tá sa, át ala kí tá sa so rán
már a ha tá lyos jog sza bály ok sze rint kell el jár ni! Az
egyes tér ré szek, te rek, he lyi sé gek tûz ve szé lyes sé -
gi osz tály ba so ro lá sát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM
ren de let — Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat —
sze rint kell el ké szí te ni. Ha zánk nak az Eu ró pai
Uni ó hoz való csat la ko zá sá val lé nye ges vál to zá -
sok kö vet kez tek be. A gyár tók ra vo nat ko zó an
1994. már ci us 23-án je lent meg a 94/9. EK
(ATEX 100a) di rek tí va: „Rob ba nás ve szé lyes
kör nye zet ben mû kö dõ be ren de zé sek és vé del mi

rend sze rek.” Al kal ma zá sa a tag ál lam ok ré szé re
1996-tól ön kén tes volt, kö te le zõ vé 2003. jú ni us
1-tõl vált. Ná lunk a ho no sí tott, har mo ni zált irány -
elv a 8/2002. (II. 16.) GM ren de let, ame lyet a
31/2003. (V. 16.) GKM ren de let mó do sí tott.

A csat la ko zá sunk kor a ren de le tet a 49/2004.
(IV. 22.) GKM ren de let tel for ma i lag mó do sí tot -
ták. A fel hasz ná lók ra a 99/92. EK (ATEX 137)
di rek tí va vo nat ko zik, ho no sí tott, har mo ni zált ki -
adá sa a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM
együt tes ren de let. Fon tos meg jegy zés! 2005.
ja nu ár 1-tõl a ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki ala -
kí tott mun ka he lyek re is al kal maz ni kell! Ki eme -
len dõ a fel hasz ná lók kö te le zett sé ge az ún. „Rob -
ba nás vé del mi do ku men tá ció” el ké szí té sé re.

Fel épí té se a kö vet ke zõ:
a fo lya mat vagy ké szü lék 
mû kö dé si vagy el já rá si le írá sa,

a fel hasz nált anya gok gyúj tás- vagy 
rob ba nás tech ni kai jel lem zõi,
zó na be osz tás, a le het sé ges gyúj tó for rá sok
ana lí zi se, a ké szü lé kek ki vá lasz tá sa,
a ve szé lyez te té si elem zés, 
a vé dõ in téz ke dé sek in dok lá sa,
mû sza ki és szer ve zé si vé dõ in téz ke dé sek.
A vil lám vé del mi in téz ke dé sek ter ve zé sé hez

az üze mel te tõ nek ren del ke zés re kell bo csá ta nia
a vé den dõ be ren de zé sek a rob ba nás ál tal ve -
szé lyez te tett te rü let be jegy zé sé vel el lá tott raj za it,
az üzem biz ton sá gi ren del ke zé sek sze rin ti zó -
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1. ábra: Gázok, gõzök és ködök zónafelosztása <<
• O. zóna a tartomány, amelyben veszélyes robbanóképes atmoszféra levegõbõl és gyúlékony gázokból,
gõzökbõl vagy ködökbõl álló keverékként állandóan, hosszabb idõtartamon keresztül vagy gyakran létezik.
• 1. zóna a tartomány, amelyben normál üzemnél alkalomszerûen képzõdhet veszélyes 
robbanóképes atmoszféra, a levegõbõl és gyúlékony gázokból, gõzökbõl vagy ködökbõl álló keverékként.

• 2. zóna a tartomány, amelyben normál 
üzemnél egy veszélyes robbanóképes

atmoszféra, a levegõbõl és gyúlékony gázokból,
gõzökbõl vagy ködökbõl álló keverékként normál

módon nem, vagy csak rövid ideig lép fel.
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nák kal. A vil lám vé de lem ter ve zé sét csak en nek
is me re té ben sza bad el vé gez ni!

A bio gáz jel lem zõi
Ál ta lá nos ös  sze té te le: me tán 50-80%, szén -di -
oxid 20-25%, kén hid ro gé nek 0,001-0,004%,
egyéb gá zok: am mó nia, hid ro gén, nit ro gén stb.
Re la tív sû rû ség: (dr.) 0,55. Al só rob ba ná si ha -
tár ér ték (ARH): 5-10 trf %. Rob ba nás ve szé lyes
zó na ha tá ra a tar tály tól: 3 m, a vil lám be csa pá si
pont ját kell a vé del mi in téz ke dé sek kel ezen a
tar to má nyon kí vül tar ta ni.

Zó na be so ro lá sok
Gáz tar tá lyon be lü li tér: Zó na 1. Gáz tar tály két
memb rán ja kö zöt ti tér: Zó na 2. Gáz tar tály biz -
ton sá gi sze le pei kö rü li tér: Zó na 1.

Bio gáz tá roló tar tály be so ro lá sa
Ren del te tés sze rint: R5. Ma gas ság sze rint: M2.
Te tõ szer ke zet és hé ja zat sze rint: T5. Kö rí tõ falak
sze rint: K3. Má sod la gos ha tá sok sze rint: H3.

Vil lám vé del mé nek szük sé ges fo ko za ta a
9/2008. (II. 22.) ÖTM ren de let, 3. rész, III. fe -
je zet sze rint V6c-L4c-F4/r-B3e.

A meg ál la pí tott fo ko zat kö ve tel mé nyei
V6: 20 m su ga rú gör dü lõ gömb.
c: a fel fo gó és az épít mény 
kö zöt ti tá vol ság min. 0,5 m.
L4: mi ni mum 2 db le ve ze tõ.
c: a le ve ze tõ és az épü let 
kö zöt ti tá vol ság min.0,5 m.
F4/r: ös  sze füg gõ föl de lõhá ló zat 
vizs gá ló ös  sze kö tõ nél kül.
A fen ti kö ve tel mé nyek nek egy „d” fokozatú,

épü let tõl (tá ro ló tar tá lyok tól) füg get len fel fo gó
rend szer fe lel meg.

A föld gáz jel lem zõi
Ál ta lá nos ös  sze té te le: me tán 97%, etán
0,919%, pro pán 0,363%, bu tán 0,162%, szén-
di o xid 0,527%, oxi gén 0-0,09%, nit ro gén 0-

>> 2. sz. fotó
Biogáztároló tartályok villámvédelme

>> Biogáz jellemzõi:
Általános összetétele: metán 50-80%,
szén-dioxid 20-25%, kénhidrogének 0,001-0,004%,
egyéb gázok: ammónia, hidrogén, nitrogén stb.
Relatív sûrûség: (dr.) 0,55,
alsó robbanási határérték(ARH): 5-10 trf %.
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0,08%. Re la tív sû rû ség: (dr.) 0,567. Al só rob ba -
ná si ha tár ér ték (ARH): 5-15 trf%. Rob ba nás ve -
szé lyes zó na ha tá ra füg gõ le ge sen fel fe lé: 9 m
(nyo más vi szo nyok tól füg gõ en vál to zik).

Sza bad té ren el he lye zett 
gáz fo ga dó és -mé rõ rend szer
vil lám vé del mi be so ro lá sa
Ren del te tés sze rint: R5. Ma gas ság sze rint: M3.
Te tõ szer ke zet és hé ja zat sze rint: T2. Kö rí tõ falak
sze rint: K1. Má sod la gos ha tá sok sze rint: H4.

Vil lám vé del mé nek szük sé ges fo ko za ta a
9/2008. (II. 22.) ÖTM ren de let 3. rész, III. fe -
je zet sze rint: V1o-L5b-F4/r-B3e. Al kal ma zott
vil lám vé del mi fo ko zat: V6d-L1a-F4/r-B3e.

A meg ál la pí tott 
fo ko zat kö ve tel mé nyei

V6: 20 m su ga rú gör dü lõ gömb.
L1: ter mé sze tes le ve ze tõ (fém szer ke zet).
a: le ve ze tõ és az épü let 
kö zöt ti tá vol ság max. 0,1 m.
F4/r: ös  sze füg gõ föl de lõhá ló zat 
vizs gá ló össze kö tõ nél kül.

A fen ti kö ve tel mé nyek nek egy „d” fokozatú,
épü let tõl füg get len fel fo gó rend szer fe lel meg.

A vil lám vé de lem 
jog sza bá lyi hát te ré nek ala ku lá sa
A vil lám vé de lem re vo n. ko ráb bi elõ írá sok

MSZ 274-1:1977 Vil lám vé de lem. 
Fo ga lom -meg ha tá ro zá sok.
MSZ 274-2:1981 Vil lám vé de lem. Épü le tek
és egyéb épít m. vil lám vé del mi cso por to sí tá sa.

MSZ 274-3:1981 Vil lám vé de lem. A vil lám -
há rí tó be ren de zés mû sza ki kö ve tel mé nyei.
MSZ 274-4:1977 Vil lám vé d. Fe lül vizs gá lat.

Mó do sí tá sok
MSZ 274-2:1981/1M:2001
MSZ 274-3:1981/1M:1989
MSZ 274-3:1981/2M:2001
MSZ IEC 1312-1

A fen ti szab vány so ro zat 
2009. február 1-jével vis  sza vo nás ra ke rült.
A  Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let 2006. au gusz -
tus 1-én an gol nyel ven tet te köz zé az MSZ EN
62305 szab vány so ro za tot, majd le for dí tás ra ke -
rült ma gyar nyelv re. 2009. jú ni us 1-én az aláb -
bi szab vá nyok je len tek meg:

MSZ EN 62305-1 Vil lám vé de lem 
1. rész: Ál ta lá nos alap el vek.
MSZ EN 62305-2 Vil lám vé de lem 
2. rész: Koc ká zat elem zés.
MSZ EN 62305-3 Vil lám vé de lem 
3. rész: Épít mé nyek fi zi kai 
ká ro so dá sa és élet ve szély.
MSZ EN 62305-4 Vil lám vé de lem 
4. rész: Vil la mos és elekt ro ni kus 
rend sze rek épít mé nyek ben.

Je len leg fo lya mat ban van az Or szá gos Tûz -
vé del mi Sza bály zat (OTSZ) át dol go zá sa,
meg je le né sét kö ve tõ en a vil lám vé de lem lé te -
sí té sé nek elõ írá sai össz hang ban lesz nek az
MSZ EN 62305-tel. 

Le he tõ ség van az új szab vány sze rin ti ter ve -
zés re, ki vi te le zés re, eb ben az eset ben vi szont
az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó -
ság tól el té ré si en ge délyt kell kér ni!

Az új szab vány elõ írá sai a fel fo gó 
és le ve ze tõ ki ala kí tá sá ra rob ba nás-
 ve szé lyes kör nye zet ben a kö vet ke zõk.

A kül sõ vil lám vé del mi rend szer min den ré sze
(fel fo gók, le ve ze tõk) leg alább 1 m-re le gyen a
ve szé lyes zó ná tól.
Amen  nyi ben er re nincs mód, ak kor a ve szé -
lyes zó ná hoz 0,5 m-nél kö ze lebb ha la dó ve -
ze tõk le gye nek foly to no sak, csat la ko zá sa ik

pré selt kö tés sel vagy he gesz tés sel le gye nek
meg old va.
Ahol rob ba nás ve szé lyes zó na köz vet le nül
egy fém te tõ alatt van úgy, hogy az egy vil -
lám csa pás nál át lyu kad hat, ve szé lyes mér ték -
ben fel he vül het, ak kor fel fo gó kat (fel fo gó ru -
da kat) kell te le pí te ni, a fém te tõt gör dü lõ
gömb mód szer rel meg ha tá ro zott vé dett tér -
be kell he lyez ni.
Ki emelt fon tos sá gú a po ten ci ál ki egyen lí tés,
épü le tek ese tén „B” típusú föl de lõt kell ki ala -
kí ta ni (fém tar tá lyok ese tén elég sé ges az „A”
típusú el ren de zés is).
A föl de lé si el len ál lás ér té ke a le he tõ leg ki sebb
le gyen, és ne ha lad ja meg a 10 Ohm-ot.
A vil lám vé del mi rend szer ele mei és más ve -
ze tõ ké pes be ren de zé sek kö zött po ten ci ál ki -
egyen lí tést aján la tos meg va ló sí ta ni a ta laj szin -
ten, ahol a ve ze tõ ké pes ré szek kö zöt ti tá vol -
ság ki sebb, mint a kc=1 fel té tel lel szá mí tott
„s” biztonsági tá vol ság.
Túl fe szült ség-vé del mi esz kö zök le he tõ leg kí -
vül le gye nek a rob ba nás ve szé lyes zó nán, de
el he lyez he tõk azon be lül is, ha ren del kez nek
meg fe le lõ mi nõ sí tés sel, vagy olyan tokozatba
ke rül nek el he lye zés re, amely a meg fe le lõ vé -
dett sé get biz to sít ja.
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>> 3. kép:
Gázfogadó állomáson egyedi 
villámvédelmi felfogóoszlopok telepítése.


