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Előzmények:
A TIKÖVIZIG a Polgári Szakaszmérnökség és a Felmentői Szivattyútelepen
található földalatti szénhidrogén tároló tartályok megszüntetésére, valamint a
Felmentői és Alsófutaki szivattyútelepen lévő tarfóhelyek környezetének kármentesítésére pályázatot írt ki, melyet a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Petőfi tér 7.) nyert meg. Az elvégzendő
feladatok végrehajtására a TIKÖVIZIG és a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. 20-20/2009. iktatószámon szerződést kötött.
A munkavégzés leírása:
Polgári Szakaszmérnökség, tartálymegszüntetés
A Polgári Szakaszmérnökség területén található 1 db 10 m3-es földalatti, fekvőhengeres szimplafalú acéltartály tisztítása 2009. 02. 25-én megtörtént, a kapcsolódó tartálytisztítási jegyzőkönyvet jelen teljesítési jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tisztítás során keletkező EWC 160708* kódszámú tartálytisztítási
iszap (14.380 kg) kezeléséről a „Kristály-99” Kft. gondoskodott, a kapcsolódó
„SZ” kísérőjegyek másolatát a 2. sz. mellékletben csatoltuk. A munkavégzés
részletes leírását a 3. sz. mellékletben csatolt tartálymegszüntetési terv, valamint
a 4. sz. mellékletben csatolt építési napló másolatok tartalmazzák. A Debreceni
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság tartálymegszüntetésre vonatkozó engedélyét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A szénhidrogén tárolási tevékenység által okozott esetleges környezetterhelés
hatásainak vizsgálatára a „Kristály-99” Kft. mintákat vett és vizsgáltatott (TPHGC, BTEX) a tartály munkagödrének környezetében található talajból és talajvízből. Az eredmények kiértékelését tartalmazó állapotvizsgálati dokumentációt
a vizsgálati eredmények birtokában adjuk át a TIKÖVIZIG részére.
Felmentő szivattyútelep, tartálymegszüntetés
A Felmentő szivattyútelep területén található 1 db 5 m3-es földalatti, fekvőhengeres szimplafalú acéltartály tisztítása 2009. 05. 11-én megtörtént, a kapcsolódó
tartálytisztítási jegyzőkönyvet jelen teljesítési jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tisztítás során keletkező EWC 160708* kódszámú tartálytisztítási
iszap (7.080 kg) kezeléséről a „Kristály-99” Kft. gondoskodott, a kapcsolódó
„SZ” kísérőjegy másolatát a 2. sz. mellékletben csatoltuk.
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A munkavégzés részletes leírását a 3. sz. mellékletben csatolt tartálymegszüntetési terv, valamint a 4. sz. mellékletben csatolt építési napló másolatok tartalmazzák. A Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság tartálymegszüntetésre vonatkozó engedélyét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A szénhidrogén tárolási tevékenység által okozott esetleges környezetterhelés
hatásainak vizsgálatára a „Kristály-99” Kft. mintákat vett és vizsgáltatott (TPHGC, BTEX) a tartály munkagödrének környezetében található talajból. Az
eredmények kiértékelését tartalmazó állapotvizsgálati dokumentációt a vizsgálati eredmények birtokában adjuk át a TIKÖVIZIG részére.
Felmentői és Alsófutaki tarfóhely kármentesítése
A Felmentői és Alsófutaki trafóhely környezetében lévő szénhidrogénnel szenynyezett talajt (5.240 kg) a "Kristály-99" Kft. kitermelte és további kezeléséről
gondoskodott. A kapcsolódó "SZ" kísérőjegyek másolatát a 6. sz. mellékletben
csatoljuk. A trafóhelyek környezetében -–a szemrevételezés alapján leginkább
szennyezettnek tekinthető góc környezetéből- talajmintát vettünk és vizsgáltattuk a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő komponensekre. A vizsgálati eredmények alapján az elvégzett talajcsere környezetében
maradó talaj kockázatos és veszélyes anyagokat a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM rendeletben szereplő "B" szennyezettségi határértéket meghaladó
mértékben nem tartalmaz. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 7. sz. mellékletben csatoljuk.

Kurucz Béla
ügyvezető igazgató
Mellékletek:

1. sz. Tartálytisztítási jegyzőkönyvek
2. sz. „SZ” kísérőjegyek (tartálytisztítás)
3. sz. Tartálymegszüntetési tervek
4. sz. Építési napló másolatok
5. sz. DMMBH engedélyek
6. sz. „SZ” kísérőjegyek (kármentesítés)
7. sz. Vizsgálati jegyzőkönyv
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