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ANOTACE 

MARTIN Ů, Václav, Srovnání rizik vybraných plynných a kapalných paliv. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 37 s. 

 

Klí čová slova: MOTOROVÁ NAFTA, AUTOMOBILOVÝ BENZÍN, LPG , CNG. 

 

Bakalářské práce se zabývá problematikou srovnání rizik vybraných plynných a kapalných 

paliv z hlediska havarijního plánování. V úvodních částech práce je věnována pozornost 

charakteristice vybraných látek (motorová nafta, automobilový benzín, LPG, CNG), 

srovnáním látek dle jejich fyzikálně chemických vlastností a také legislativním požadavkům 

daným pro skladování a manipulaci s těmito látkami. Praktická část je zaměřena na srovnání 

rizik pomocí dostupných metod analýzy rizik (F&EI, Aloha, „Purple Book“). V závěru této 

práce jsou vyhodnoceny získané výsledky použitím jednotlivých metod a navržena 

bezpečnostní opatření proti vzniku závažné havárie. 

 

 

ANNOTATION 

MARTIN Ů, Václav, Risk comparison of selected gas and liquid fuels. Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. 37 p. 

 

Key-words: DIESEL FUEL, GASOLINE FUEL, LPG, CNG. 

 

The bachelor thesis deals with area of risk comparison of selected gas and liquid fuels in term 

of emergency planning. The preamble of thesis provides an information about characteristics 

of selected substances (diesel fuel, gasoline fuel, LPG, CNG), then comparison of fuels based 

on physical-chemical properties and legislative requirements for storage and manipulation. 

The practical part is aimed at risk comparison using available methods of risk analysis (F&EI, 

Aloha, „Purple Book“). At the end of thesis are evaluated obtained results from the method 

and proposed safety measures in the case of major accident. 
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Přehled zkratek  

 

LPG - (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn, 

CNG - (Compressed Natural Gas) neboli stlačený zemní plyn , 

LNG  – (Liquefied Natural Gas) neboli zkapalněný zemní plyn, 

PHM  – pohonné hmoty, 

Xn – zdraví škodlivý, 

F+ - extrémně hořlavý, 

T – toxický, 

BLEVE  – je exploze vyplývající z poruchy (náhlého roztržení) nádoby obsahující 

kapalinu při teplotě významně vyšší než je její bod varu, 

LEL  – dolní mez výbušnosti, 

BOZP - bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

F&E Index – Fire & Explosion Index (Index požárů a výbuchu). 
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1 Úvod 

Mobilita v dnešní době dosáhla úrovně každodenní potřeby lidstva. K přepravě osob, 

věcí a zvířat se používají z velké většiny automobilové prostředky se spalovacím motorem, 

které používají palivo vyrobené z ropy (benzín, naftu). Paliva vyrobená z ropy, ale nejsou 

ideálním řešením pro pohony vozidel současnosti ani budoucnosti. 

Současná civilizace se snaží chránit životní prostředí, poněvadž se dostala 

do okamžiku, kdy si plně uvědomuje následky svého chování na přírodu. Lidstvo se snaží 

zachovat základní životní potřeby tak, aby neohrozilo rozmanitost přírody a přirozené funkce 

ekosystému. Proto se všichni výrobci automobilů snaží své vozy přizpůsobit ekologickým 

požadavkům. Snižují se vypouštěné emise, mění se paliva klasická za alternativní, jež jsou 

šetrnější k životnímu prostředí. 

Nejzávažnějším problémem je však znečišťování životního prostředí produkty, které 

vznikají při spalování benzínu a motorové nafty v automobilech nebo při haváriích 

a následném úniku. Mezi produkty spalování, které mají nejvyšší škodlivý potenciál, patří 

hlavně oxid uhličitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. 

Dalším problémem spojeným s použitím paliv vyrobených z ropy je její zásoba. 

Zásoby ropy klesají, a proto pohonné hmoty z ní vyrobené nejsou perspektivní. S tímto 

faktem je spojená i cena ropných produktu, která bude v závislosti se snižováním zásob ropy 

stoupat. 

Východiskem je zavedení alternativních paliv v dopravě, jejichž spalováním bude 

vznikat podstatně méně nebo žádné škodliviny. Jejich zdroj bude obnovitelný nebo jejich 

zásoba bude dostatečná na určité období. 

Alternativních paliv existuje velká škála. V této bakalářské práci proto uvádím jen 

některá z možných, které lze v současnosti použít za příznivých ekonomických, ekologických 

a provozních nákladů pro pohon v motoristických vozidlech. 

 

Cílem této bakalářské práce je srovnat bezpečnost při skladování a nakládání plynných 

a kapalných paliv. V případové studii budou paliva umístěna v nadzemních zásobnících 

o objemu 10,1 m3. Záměrně je vybrána stejná velikost zásobníku, aby bylo co nejlépe ukázáno 

na rozdíly v bezpečnosti při skladování a manipulaci. Pro provedení srovnání budou použity 

dostupné metody analýz rizik.  
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2 Historie vývoje motorů a paliv 

Vývoj motorů a paliv již probíhá více než sto let ve stále těsnější spolupráci 

konstruktérů motorů a palivářských chemiků a v posledních třech dekádách se plně podřizuje 

ekologickým požadavkům. První benzínový motor se roztočil kolem roku 1870 a mohl 

spalovat plyn i benzín. Na konci století jeho vzniku se objevily automobily s benzínovým 

motorem, ale už začátkem 20. století se začala používat i směs benzínu a lihu, například 

v Německu pod názvem Sprit. V polovině dvacátých let se objevily první benzíny vyšších 

kvalitativních tříd odlišené od běžných benzínů názvy Super a Prémium. [1] 

 

Od konce sedmdesátých let je vývoj kvality benzínu stále více ovlivňován 

ekologickými tlaky a v tomto směru začaly být později vydávány legislativní programy, které 

pak formou právních předpisů regulovaly složení benzínu tak, aby byl omezován zejména 

obsah složek poškozujících životní prostředí, ať už jejich únikem do ovzduší, či po spálení. 

Prvním krokem bylo snižování obsahu olova, dále přidávání kyslíkatých sloučenin. Kolem 

roku 2000 následoval úplný zákaz používání olovnatých benzínů a konečně byly zavedeny 

reformulované benzíny, tj. s takovým složením, aby bylo co nejméně poškozováno životní 

prostředí. [1,2] 

 

Robert Diesel předvedl svůj první motor spalující ropný destilát v roce 1892, 

po dlouhém experimentování s uhelným prachem, který měl být původně jeho palivem. 

V roce 1908 se již jako palivo ustálily plynové oleje a v roce 1925 byly Dieselový motory 

zabudovány do nákladních vozidel. [1] 

 

.  

Obrázek 1: Stacionární diesel MAN z roku 1906 [4] 
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Do osobních vozidel se ropný destilát dostal až v roce 1936, kdy už bylo palivo 

pro tyto motory z hlediska požadavků na kvalitu dobře specifikováno a vyráběno jako 

motorová nafta. Stejně jako u benzínu, začal v sedmdesátých letech tlak na ekologizaci 

motorové nafty, zejména na snižování obsahu síry, s cílem snížit emise oxidů síry a potlačit 

kouření motorů. V roce 1992 se objevila tzv. švédská nafta, jejíž formulace City 1 obsahovala 

jen 10 ppm síry, tj. řádově tisíckrát méně než dřívější neodsiřované nafty. [1] 

 

Motorové palivo LPG bylo v provozu větší skupiny vozidel poprvé zavedeno 

ve třicátých letech v Německu, které mělo deficitní bilanci benzínu. Uvedené plyny byly 

k dispozici z nově zavedených hydrogenačních a hydrokrakovacích procesů. Nová vlna 

používání se datuje do poloviny padesátých let, kdy po válce opět začal fungovat německý 

chemický průmysl a hydrogenační a štěpné procesy pronikaly i do dalších zemí. Od té doby 

pokračoval rozvoj používání v různých státech různě, takže například v roce 1995 bylo 

registrováno s pohonem LPG v Holandsku 8,7 % vozidel, v Itálii 4,4 %, ve Francii 0,1 %, 

v USA 0,4 %, v Japonsku 0,7 % a v Jižní Koreji 7,6 %. Používání v různých zemích se 

odvíjelo od dostupnosti, od ceny ovlivněné hlavně velikostí spotřební daně a také 

od klimatických podmínek. [3] 

 

Použití stlačeného plynu k pohonu automobilů, tehdy ještě svítiplynu, má své počátky 

kolem roku 1930 ve Francii. Brzy se však rozšířilo do dalších evropských zemí. V českých 

zemích začalo využívání plynu v dopravě v roce 1936. Konkrétně se jednalo o používání 

stlačeného svítiplynu k pohonu automobilů, autobusů a traktorů. Vítkovické železárny jako 

první vyráběly kompresní tankovací stanice a provozovaly na svítiplyn vlastní nákladní vozy. 

Zemní plyn se opět jako pohonná hmota začal v České republice uplatňovat od roku 1981, 

kdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn. [2,3] 

 
Obrázek 2: Vozidla na zemní plyn v období 2. světové války v UK [3] 
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V průběhu devadesátých let 20. století došlo v Evropě ke sjednocení kvality paliv 

a norem a výzkum v této oblasti, prováděný především s ekologickými aspekty, se z velké 

části provádí společně. Z jeho výsledků odvozené požadavky na kvalitu paliv jsou vydávány 

ve formě Direktiv Evropské unie, které pak slouží jako základ pro zpracování právních 

předpisů, určujících požadavky na kvalitu v členských zemích. V menších státech se výzkum 

v oblasti kvality automobilových paliv prakticky zastavil a kvalita se řídí jednotným 

evropským předpisem. [1,2,3] 

 

Od 90. let minulého století se začaly používat alternativní paliva, které stále více 

vytlačují benzín a motorovou naftu z použití. Jedná se především o LPG, CNG, vodík, 

bioethanol a v neposlední řadě elektrický proud, který v poslední době hraje prim 

v alternativních pohonech. 
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3 Pohonné látky (Druhy paliv)  

 

Na trhu je mnoho široce známých automobilových paliv, ale také existuje plno dalších 

chemických látek, které jsou používány nebo mohou být použity jako paliva nebo jako složky 

paliv pro současné automobilové spalovací motory.  

Proto se budu snažit v této bakalářské práci přiblížit bezpečnost pouze vybraných 

látek, které patří u nás k nejrozšířenějším, budou to tyto:  

• motorová nafta 

• automobilový benzín 

• LPG 

• CNG 

 

3.1 Motorová nafta 

Jedním z nejdůležitějších výrobků ropných rafinerií je právě motorová nafta. Spotřeba 

motorové nafty zejména na evropském trhu strmě stoupá. 

Nejčastěji se používá jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo 

pro některé typy plynových turbín. Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních 

nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci 

s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.  

 

 
Obrázek 3: Těžební plošina ropy [14] 

 

Motorová nafta je směsí kapalných uhlovodíků získávaných z ropy destilací 

a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370 °C. Mohou obsahovat aditiva 



12 

 

na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady 

a inhibitory koroze. 

Svými vlastnostmi odpovídá ve všech parametrech evropské normě, převzaté i v ČR 

jako ČSN EN 590:2004. [5] 

 

Motorové nafty se dle použitelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její 

distribuce dělí na třídy (B, D, F a 2 pro arktické podmínky). 

 

Tabulka 1: Specifikace třídy nafty [5] 

Parametr Třída B Třída D Třída F Třída 2 

Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 
1.10. - 15.11.    

1.3. - 14.4. 
16.11. - 28.02. 

arktické 
podmínky 

Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20 -32 

Cloud Point (CP) - °C, max. - - -8   

Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845   

Cetanové číslo, min. 51 51 51 48 

Cetanový index, min. 46 46 46 46 

 - do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65 10¹ 

 - do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85 95 

 - 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360   

Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5 1,5-4 

Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55 nad 55 

Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10 350 

Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200 200 

Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24 24 

Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01 0,01 

Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25 25 

Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60 °C) - µm 460 460 460 460 

 

 

3.1.1 Charakteristika motorové nafty [17] 

 

• Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy 

nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. 

• Symbol: Xn (zdraví škodlivý). 

• Indikace nebezpečí: karcinogenní kat. 3, zdraví škodlivý. 
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• Obsahuje: plynový olej nespecifikovaný, methylestery mastných kyselin 

(FAME).  

• R-věty: 40 – 65 - 66  

• S-věty: 2 - 36/37 – 61 – 62 
 
 

3.2 Automobilový benzín  

Automobilové benzíny jsou směsí kapalných uhlovodíků s omezeným obsahem 

kyslíkatých látek pro zvýšení oktanového čísla. Ke zlepšení vlastností obsahují automobilové 

benzíny přísady. Například detergenty zajišťující čistotu palivového systému, antioxidanty 

proti korozi.  

Automobilové benzíny vyráběné frakční destilací z ropy jsou určeny jako palivo 

pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228. 

Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do spalovacích motorů, 

vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu a je součástí označení paliva. Čistý benzín 

má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují na dnes 

obvyklé oktanové číslo nejméně 95 (v Evropě) nebo 87 (v USA). V minulosti byly ke zvýšení 

oktanového čísla nejužívanější sloučeniny olova a litr benzínu pak obsahoval několik desetin 

gramu toxického olova. Dnes jsou tyto příměsi na bázi olova zakázány. Jako alternativa 

se používají např. organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy či halogenidy 

přechodných kovů.[1] 

 

 

   Tabulka 2: Oktanové číslo vybraných paliv [6] 

Místo použití oktanové číslo 

Automobilový benzín:  87 - 98 

Letecký benzín: cca 87–107 

Závodní benzín: cca 95–130 

používaný ve Formuli 1: 95–102 

LPG: 110 
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3.2.1 Charakteristika automobilového benzínu [18] 

• Automobilový benzín je slabě nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou I. třídy 

nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod - 20°C. 

• Symbol: F+ (extrémně hořlavý), T (toxický). 

• Indikace nebezpečí: vysoce a extrémně hořlavý, karcinogenní kat. 2, zdraví 

škodlivý. 

• R-věty: 12 – 45 – 65 – 66 - 67 

• S-věty: (2) – 7 – 16 – 33 – 43 – 45 – 53 – 61 - 62 

 

3.3 LPG - Propan butan 

LPG je směs zkapalněných ropných plynů – uhlovodíků, obsahující převážně propan 

a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu 

v LPG je v různých zemích odlišný. LPG vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce 

separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu.  

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. 

Poměrně snadno, ochlazením nebo stlačením, ho lze převést do kapalného stavu. V kapalném 

stavu zaujímá pouze 1/260 svého plynného objemu. Snadný přechod mezi oběma 

skupenstvími je pro praktické využití velmi výhodný. [7] 

 

Propan butan je jako automobilové palivo využíván již několik desetiletí 

a v současnosti je v dopravě nejvíce využívaný plyn. Jedná se o levné a z ekologického 

pohledu příznivé palivo. Díky vazbě na ropu je ale otázkou, zda může být LPG považován 

za alternativní pohonnou hmotu.[7] 

 

Stejně jako u motorové nafty má LPG rozdílné složení při distribuci v letním a zimním 

období. Liší se především ve složení, které je znázorněno v tabulce 3. 

  

     Tabulka 3: Složení LPG [18] 

  Letní směs Zimní směs 

Název obsah v % obsah v % 

Propan > 30 > 55 

Butan < 60 < 40 

C2 a C5 uhlovodíky < 11 < 7 
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3.3.1 Charakteristika LPG [19] 

 

• LPG je bezbarvá velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem 

v tlakových nádobách. 

• v plynném skupenství je těžší než vzduch, shromažďuje se v prohlubních, 

kanálech apod., 

• u vozidel s LPG nelze parkovat v podzemních prostorách, 

• je bezbarvý čistý bez zápachu nebo slabý zápach po benzínu s bodem vzplanutí 

pod - 65°C. 

• Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem 

při teplotách až -40°C (nebezpečí vzniku omrzlin). 

• Symbol: F+ (extrémně hořlavý). 

• Indikace nebezpečí: vysoce a extrémně hořlavý, karcinogenní kat. 2, zdraví 

škodlivý. 

• R-věty: 12 

• S-věty: (2) – 9 – 16 

 

3.4 CNG – Zemní plyn  

 

CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn – Compressed Natural Gas. 

V současné době je CNG využíván jako moderní ekologické a ekonomické motorové palivo 

v  motorech vyvíjených jednotlivými výrobci prioritně pro spalování zemního plynu, případně 

ho lze po provedení technické úpravy motoru užít i v motorech benzínových či naftových. 

Využívá se ve formě stlačeného plynu – CNG (tlak cca. 200 barů), tak ve zkapalněné formě - 

LNG (při teplotě – 162 °C). Ve světě v současnosti z obou forem převažuje využívání 

CNG.[8] 
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Obrázek 4: Domácí plnicí zařízení CNG [15] 

 

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo 

LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností 

z dlouhodobého provozu. 

3.4.1 Charakteristika CNG [20] 

• CNG (Stlačený zemní plyn) obsahuje 96–98 % metanu 

• těžba-ropná (naftová) nebo uhelná (karbonská) ložiska 

• zaručená vysoká kvalita plynu v celé ČR 

• uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách vysoký 

tlak 200 bar 

• lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat 

• oktanové číslo 130 

• v zahraničí již lze parkovat v podzemních prostorách 
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4 Porovnání vlastností pohonných hmot 

 

Vybrané pohonné látky mají rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti. Mezi hlavní 

rozdíl těchto látek patří především skupenství. Benzín a motorová nafta jsou kapalné směsi, 

naopak LPG a CNG patří do plynného skupenství, i když jsou skladované pod tlakem, kde 

tvoří zkapalněný plyn.  

 

Dalším velkým rozdílem je barva pohonných hmot, která může hrát roli při úniku 

těchto látek. Při minimálním úniku benzínu a motorové nafty může být patrná už od pohledu 

tvořící se kaluž u zásobníku, která je doprovázena typických zápachem dané pohonné hmoty.  

Tyto příznaky úniku nemůžeme hledat u zásobníku LPG nebo CNG jelikož jsou plyny.  

 

LPG je mnohem těžší než vzduch a při únicích se drží při zemi, což je z hlediska 

bezpečnosti velmi závažný faktor. Na rozdíl od CNG, který je lehčí než vzduch a dochází 

k volnému rozptylu do ovzduší. Při těchto případech je nejdůležitější včasné zjištění 

a zastavení úniku těchto látek. 
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Vybrané látky se liší v mnoha parametrech, které jsou znázorněny pro přehlednost 

v tabulce (Tabulka 4: Fyzikální a chemické vlastnosti vybraných látek). 

 

Tabulka 4: Fyzikální a chemické vlastnosti vybraných látek  [17,18,19,20] 

Znak jakosti Jednotky Benzín Nafta LPG CNG 

Barva   
slabě 

nažloutlá 
nažloutlá bezbarvý bezbarvý 

Rozpustnost ve vodě   nepatrná 
nepatrně 
rozpustná 

nepatrná   

Skupenství při 20 ˚C   kapalina kapalina 
plyn nebo 

zkapalněný 
plyn 

 plyn nebo 
zkapalněný 

plyn 
Oktanové číslo, rozsah   91 - 98 - 100 - 110 128 
Cetanové číslo, rozsah   - 51 - 55 - - 
Teplota vzplanutí ˚C -20 55 -69 až -60  152 
Teplota hoření ˚C -20 80 -40 650 
Teplota vznícení ˚C 340 250 400 - 450 537 
Teplota varu ˚C 30 - 210 180 - 370  -42 až -0,5  -161,6 
Hustota při 15 °C kg/m3 720 - 775 800 - 845 502 - 579 0,678 
Min. výhřevnost kap. 
fáze, resp. plynné fáze 

MJ/kg MJ/m3 43,5 41,8 46,5 - 94  34 

Meze výbušnosti ve 
směsi se vzduchem 

% 0,6 až 8 0,6 až 6,5 1,5 až 9,5 4,4 až 15 

Třída nebezpečnosti   I. III. I. IV. 
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5 Legislativní požadavky k zajištění skladování a nakládaní s 

PHM 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších změn, která mimo jiné upravuje 

• obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností 

chemických látek a chemických přípravků, 

•  náležitosti jejich označování, výstražné symboly a písmenná označení 

nebezpečných vlastnosti, 

• standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) a standardní 

pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta), 

• v příloze č. 4 jsou uvedeny výstražné symboly a písmenná označení 

nebezpečných vlastností (viz Obrázek 5: Grafické symboly 

nebezpečnosti), [21] 

 

 
Obrázek 5: Grafické symboly nebezpečnosti [9] 

 

ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s 

ropnými látkami a jejich skladování 

• norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování 

a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních 

a povrchových vod, 

• v přílohové části se řeší zásady pro provádění zkoušek skladovacích 

nádrží a potrubních rozvodů na ropné látky, jejich postupy a vzory 

výsledných protokolů. [22] 
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ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

• obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice 

pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin, 

• norma rovněž stanoví v přílohách specifické požadavky pro tyto 

prostory s výskytem hořlavých kapalin. [22] 

 

ČSN 65 0202 – Hořlavé kapaliny – plnění a stáčení výdejní čerpací stanice 

• platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť hořlavých 

kapalin, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími 

a výdejními bloky a stanoví základní konstrukční požadavky pro nově 

konstruované výdejní stojany, 

• neplatí pro čerpací stanice a plnění a stáčení zkapalněných 

uhlovodíkových plynů. [22] 

 

ČSN EN 14570 - Zařízení a příslušenství na LPG  

• tato evropská norma stanoví požadavky na příslušenství nadzemních 

a podzemních zásobníků pro skladování LPG o objemu nejvýše 13 m2. 

[22] 

 

TDG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 

 

ČSN 73 6060 - Čerpací stanice pohonných hmot 

• tato norma platí pro ČS kapalných pohonných hmot a zkapalněných 

ropných plynů, 

• tato norma neplatí pro plnicí stanoviště ani ČS pro prodej a výdej 

stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu 

(LNG). [22]  

 

1907/2006/ES – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

• ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 

pro chemické látky. 
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1272/2008/ES – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

• klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• o prevenci závažných havárii způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

• stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, 

v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický 

přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky 

závažných havárií. [21] 

 

Vyhláška č. 256/2006 Sb. 

• o podrobnostech systému prevence závažných havárií, 

• upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 

• způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování, 

• způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní 

zprávy, vnitřního havarijního plánu. [21] 

 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších změn 

• nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(hygienické limity). [21] 

 

Vyhláška č. 369/2005 Sb. 

• kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách 

a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající 

se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 

a chemických přípravků. [21] 

 

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších změn 

• který upravuje požadavky na složení a jakost pohonných hmot, prodej 

a výdej pohonných hmot a evidenci čerpacích stanic PHM. [21] 
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6 Analýza rizika úniku vybraných látek ze zásobníků 

 

Pro lepší srovnání rizik je analýza vypracována na zásobnících o stejném objemu a na 

identických místech ve stejný čas a za stejných meteorologických podmínek. Pro tento účel 

bylo vybráno, malé smyšlené zemědělské družstvo umístěné na okraji města, které může být 

potenciálním provozovatelem zásobníku. Tyto stejné hodnoty (místo, velikost zásobníku, 

počasí) nám napomůžou k lepšímu srovnání rizik při manipulaci a skladování těchto látek. 

Pro analýzu jsou použity tři metody, které patří mezi nejrozšířenější v této oblasti 

(F&E Index, Aloha, „Purple Book“). 

 

Pohonné látky vybrané pro analýzu rizik patří na našem trhu mezi nejrozšířenější 

z kapalných a plynných paliv v oblasti automobilového průmyslu. Jsou to tyto: 

• Motorová nafta 

• Automobilový benzín 

• LPG 

• CNG 

 

6.1 Vybrané metody pro analýzu rizik 

 
Jako první použitá metoda je indexová analýza metodou Fire & Explosion Index. 

Touto analýzou určíme stupeň nebezpečnosti a poloměr zasažené oblasti u zásobníku 

na vybrané pohonné hmoty. 

Při druhé použité metodě, pomocí programu ALOHA v.5.4.1.2 vymodelujeme dva 

případy následku havárie u dvou zásobníků, které budou mít nejvyšší stupeň nebezpečnosti 

dle metody F&E Index. 

U třetí metody kvantitativní analýze rizik pomocí metodiky „Purple Book“, určíme 

pravděpodobnost případu poruchy zařízení na stacionárních zásobnících. 
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6.1.1 Fire & Explosion Index (Index požáru a výbuchu) 

 
Metoda "Index požáru a výbuchu" (F&E Index) je zdokonalována již více než 30 let 

do podoby komplexního indexu, který vypovídá o relativní míře rizika ztrát posuzované 

jednotky nebo zařízení z hlediska možného požáru a výbuchu. Původně sloužil F&E Index 

při výběru metody pro ochranu před požáry. V širším pojetí představuje metodu pro relativní 

klasifikaci nebezpečnosti klíčových jednotek a zařízení. 

Uvedený index je používán jak společností Dow, tak i dalšími uživateli. Má vedoucí 

postavení mezi indexovými metodami v chemickém průmyslu. Současný F&E Index 

poskytuje klíčové informace, které umožňují vyhodnotit celkové riziko požáru a výbuchu. 

Zařízení s F&E Indexem větším než 128 vyžadují další analýzu rizika. 

Je základním požadavkem společnosti Dow vyjádřeném v minimu požadavků 

na procesní bezpečnost, prevenci ztrát a bezpečnost osob. Metoda Fire and Explosion Index 

je tak použita pro vyhodnocení možných nebezpečí u všech instalovaných výrob. Způsob 

kvantitativního posuzování použitý při analýze využívá historických zkušeností z minulých 

havárií, bere v úvahu energetický obsah materiálu v zařízení, jakož i plochu, na kterou 

se postupy používané při prevenci ztrát obvykle aplikují. [9] 

 

6.1.2 ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 

 
Program ALOHA vyvinutý americkou organizací pro ochranu přírody (US EPA) 

používá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu znečišťujících látek 

uvolněných do ovzduší. Je určen pro detailní modelování úniků nebezpečných látek 

a následků požárů, výbuchů nebo šíření toxických mraků. 

Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí 

stopu oblaku látky o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Program obsahuje velké 

množství chemických látek, včetně všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností. 

Při nenalezení látky lze jinou látku nadefinovat. 

Program pracuje s následujícími vstupními informacemi, vždy zadávanými ve stejném 

pořadí. Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby), informace o uniklé látce, 

o stavu atmosféry (síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy oblačností), informace 

o zdroji úniku – možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry (přímý zdroj, louže, zásobník, 

potrubí). 
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Protože žádný program není dokonalý, tak i tento má své omezení. Patří sem 

především malé rozlišení členitosti terénu, stabilní atmosférické podmínky, program 

nezahrnuje změny směru větru, rozptyl pevných části a roztoků, únik látek je stanoven 

na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen vzdáleností 10 km.  

Program ALOHA je volně dostupný na internetových stránkách organizace US EPA. 

Internetová adresa: http://www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm. [10] 

 

6.1.3 CPR 18E Guidelines for Quantitative Risk Assessment („Purple 

Book“) 

Jedná se o holandskou metodu o kvantitativním hodnocení rizika (QRA - Quantitative 

Risk Assessment) známou jako „Purple Book“ a používanou pro stanovení rizik při 

provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. 

Touto metodou se riziko hodnotí kvantitativně v případech, kdy se nebezpečné látky 

nacházejí na určitém místě (průmyslová oblast, dopravní komunikace) v takovém množství, 

že mohou ohrožovat okolí. Kvantitativní hodnocení rizika je většinou součástí bezpečnostní 

zprávy nebo bezpečnostního programu, ve kterých se názorně dokladuje riziko způsobené 

objektem a poskytuje příslušnému úřadu relevantní informace pro posouzení rizika 

a rozhodnutí o přijatelnosti rizika souvisejícího s rozvojem uvnitř nebo v okolí objektu. 

Tato metodika obsahuje dvě části. Hodnocení rizik stacionárních zařízení a hodnocení 

rizik přepravy nebezpečných látek. [9] 

 

6.2 Popis případové studie 

 

6.2.1 Identifika ční údaje o objektu 

Jedná se o zemědělské družstvo, které provozuje 15 kusů zemědělské techniky 

a obhospodařuje 150 ha půdy. Předmětem podnikání této společnosti je výroba zboží 

za účelem jeho dalšího prodeje a nákupu, prodej paliv včetně jejich dopravy. 

Cílem vedení společnosti je zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního 

prostředí, majetku a zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované 

výroby a rozvoje společnosti. 

V areálu se nachází čtyři objekty a jeden zásobník o objemu 10,1 m3 na pohonné látky. 
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6.2.2 Umístění areálu 

Areál se nachází v městské části Martinov v městě Ostrava. V blízkém okolí areálu 

se nachází zemědělská půda a v okolí 5 km se nenachází žádné podniky s nebezpečnými 

látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost podniku.  Od podniku směrem cca 200 m na jih 

je umístěn areál pro lehký průmysl a západně cca 600 m od areálu je obytná část obvodu 

Martinov. 

 

 

 
Obrázek 6: Umístění areálu 

 

 

6.2.3 Popis areálu 

Celý areál je ohraničen oplocením vysokým 2 m a hlídán bezpečnostní agenturou. 

Při vjezdu se po levé straně nachází vrátnice s nepřetržitou službou. Dále se v areálu nachází 

administrativní budova, zámečnická dílna a garáže. Ostatní plochy jsou zpevněné a pokryté 

betonovým svrškem. 

V areálu je umístěno tankoviště jako otevřený sklad PHM v nadzemních nádržích 

(průměr 1,5 m, délka 5,7 m, objem 10,1 m3) sloužící k uskladnění a pro další distribuci PHM. 

Na Obrázek 7: Schéma členění objektů je načrtnuté schéma areálu s umístěním objektů 

a zásobníkem na PHM. 
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Obrázek 7: Schéma členění objektů 

 

Legenda:  

1. Administrativní budova 

2. Zámečnická dílna 

3. Garáže 

4. Vrátnice 

5. Zásobník na pohonné hmoty 

 

6.2.4 Klimatické podmínky 

Z klimatologického hlediska jde o region v oblasti mírně teplé, vlhké s mírnou zimou 

s minimální teplotou v lednu vyšší než -3,0°C. Maximum teploty je v červenci s průměrem 

20°C, přičemž v některých letech léto vrcholí až v srpnu. Dlouhodobá průměrná roční teplota 

8,2°C. Období s průměrnou denní teplotou větší než 0°C začíná v této oblasti 19. února 

a končí 12. prosince s dobou trvání 297 dní. 

Srážkově je sledovaná oblast charakterizována jako oblast s jednoduchým ročním 

chodem srážkových úhrnů s maximem v červnu (105 mm) a minimem v lednu (25 mm). 

V oblasti převažuje dle celoročního měření jihozápadní směr větru. 

Pro analýzu budeme počítat s teplotou 20 °C, větrem o síle 7 m/s z jihozápadního 

směru a s vlhkosti 50 %. 

 

 

 

 



27 

 

6.2.5 Seznam nebezpečných látek, jejich množství a kategorie 

Vybrané pohonné látky jsou skladovány v nadzemních nádržích o kapacitě 10,1 m3. 

Tyto zásobníky jsou plněny na 85%, z důvodu bezpečnosti při roztažnosti látky v letních 

dnech. Celková kapacita plnění je proto stanovena na maximální hodnotu 8,5 m3. 

V tabulce 5 je uvedena maximální váha náplně zásobníku v tunách při jeho maximálně 

povoleném naplnění. S těmito hodnotami se bude počítat při analýze.  

 

Tabulka 5: Množství pohonných látek v zásobníku 

 Objekt 
Množ

ství 
symbol Fyz. forma CAS Kategorie 

A) Motorová nafta 6,36 t Xn kapalina  270-676-1  

hotový výrobek 
B) Automobilový benzín 6,99 t F+, T kapalina 71-43-2 

C) LPG 4,30 t F+ zkapal. plyn 74-98-6 

D) CNG 3,64 t F+ stlačený plyn 68410-63-9 

 

6.3 Index požáru a výbuchu (Fire&Explosion Index) 

Touto metodou je určen index požáru a výbuchu postupem uvedeným ve formuláři pro 

klasifikaci nebezpečí, který je obsahem příručky pro metodu (F&E Index). Dále je určen 

stupeň nebezpečnosti podle pásma F&E Indexu. Nakonec je proveden vypočet poloměru 

zasažené plochy, který se stanoví násobením hodnoty F&E Indexu koeficientem 0,84. 

Výsledek je ve stopách, proto je nutno ho převést na metry (1 ft ≈ 0,3048 m). 

 

Tabulka 6: Stupně nebezpečnosti [12] 

Stupeň nebezpečnosti podle F&E INDEXU 

Pásma F&E INDEXU Stupeň nebezpečnosti 

 1 - 60   nepatrný, malý 

61 - 96 mírný 

97 - 127 střední 

128 - 158 závažný 

159 a vyšší kritický 

 

6.3.1  Výsledek F&E Index pro motorovou naftu 

• pomocí formuláře F&EI přiložen (Příloha 5: Formulář pro stanovení F&E 

Indexu u motorové nafty), vypočten index požáru a výbuch na hodnotu 

30,60, 
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• dle tabulky 6 určen stupeň nebezpečnosti na nepatrný, malý, 

• poloměr zasažené oblasti vypočten na 7,8 m. 

6.3.2 Výsledek F&E Index pro automobilový benzín 

• pomocí formuláře F&EI přiložen (Příloha 6: Formulář pro stanovení F&E 

Indexu u motorového benzínu), vypočten index požáru a výbuchu na 

hodnotu 46,6, 

• dle tabulky 6 určen stupeň nebezpečnosti stejně jako u nafty na nepatrný, 

mírný, 

• poloměr zasažení oblasti vypočten na 11,9 m. 

 

6.3.3 Výsledek F&E Index pro LPG 

• pomocí formuláře F&EI přiložen (Příloha 7: Formulář pro stanovení F&E 

Indexu u LPG), vypočten index požáru a výbuchu na hodnotu 98,68, 

• dle tabulky 6 určen stupeň nebezpečnosti na střední, 

• poloměr zasažení oblasti vypočten na 25,26 m. 

 

6.3.4 Výsledek F&E Index pro CNG 

• pomocí formuláře F&EI přiložen (Příloha 8: Formulář pro stanovení F&E 

Indexu u CNG), vypočten index požáru a výbuchu na hodnotu 97,13, 

• dle tabulky 6 určen stupeň nebezpečnosti na střední stejně jako u LPG, 

• poloměr zasažení oblasti vypočten na 24,87. 

 

Metodou F&E Index jsem zjistil zásobníky, které mají největší stupeň nebezpečnosti. 

Jedná se o zásobníky na LPG a CNG (tlakové zásobníky), které jsou vyhodnoceny ve stupni 

nebezpečnosti středním na rozdíl od zásobníků na benzín a naftu (atmosférické zásobníky) 

zařazených do stupně nepatrný, mírný. 

Dále se pokračuje v modelování následků závažné havárie pomocí programu Aloha 

u zásobníku na LPG a CNG, jelikož vyšly ve vyšším stupni nebezpečnosti než zásobníky 

pro motorovou naftu a benzín.  
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6.4  Scénáře pro modelování následků pro program ALOHA v.5.4.1.2. 

 

Po posouzení celého areálu a možných procesů při stáčení a skladování pohonných 

hmot vyplynuly nejzávažnější scénáře, které mohou vyústit v závažnou havárii s následkem 

úniku pohonných hmot ze zásobníku nebo jeho explozi. 

Pro každý zásobník (LPG, CNG) jsou proto vytvořeny dva rozdílné scénáře. V prvním 

případě dojde k explozi (dojde k iniciačnímu zdroji) a v druhém případě k úniku obsahu 

zásobníku.  

 

6.4.1 Exploze ležatého zásobníku na LPG 

Do ležatého zásobníku narazí vozidlo při otáčení. Při střetu se zásobník mírně vychýlil 

ze své polohy a vnější plášť se nepoškodil. Po střetu začne z vozidla unikat benzín, který 

se hromadí v blízkosti zásobníku. Řidič poodjede od zásobníku a vystoupí z auta. Svou 

neznalostí a neopatrností vystupuje z auta se zapálenou cigaretou, která mu upadne na zem 

do louže, která je převážně pod zásobníkem. Kaluž začíná hořet a ohřívat zásobník s LPG. 

Při nárazu vozidla do zásobníku byl poškozen přetlakový ventil zásobníku. Tento 

ochranný prvek slouží k uvolnění přetlaku, který vzniká při ohřevu látky v zásobníku. 

Působením sálavého tepla z okolního požáru se nádoba zahřívá a tím roste tlak 

skladované látky a dochází ke změně pevnosti nádoby. Dochází k jevu BLEVE a explozi 

zásobníku. 

 

 

 
Obrázek 8: Protiexplozivní pojistka [16] 
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6.4.2 Únik látky z ležatého zásobníku na LPG 

Jako viník bude v případě scénáře úniku určen opět řidič vozidla, který svou 

neopatrností omylem nacouval do zásobníku na LPG tak nešikovně, že udělal otvor 

do zásobníku o průměru 5 cm v místě, kde není možno pomocí armatur zabránit úniku celého 

množství látky ze zásobníku. 

 

6.4.3 Exploze ležatého zásobníku na CNG 

Podobně jako u LPG naráží vozidlo do zásobníku a dojde k jeho poškození. Zároveň 

dochází k úniku a vznícení PHM z vozidla (iniciační zdroj je motor vozidla) a následně 

dochází k explozi zásobníku na CNG. 

 

6.4.4 Únik látky z ležatého zásobníku na CNG 

Dochází k úplně stejnému případu jako u zásobníku na LPG. K úniku celého množství 

skladované látky ze zásobníku dochází přes otvor o průměru 5 cm, který způsobil nárazem 

řidič vozidla. 
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6.5 Vymodelované následky scénářů pomocí programu Aloha v.5.4.1.2. 

 

Tyto následky byly vymodelovány pomocí programu Aloha v.5.4.1.2. dle scénářů 

uvedených výše. Ve všech případech jsou použity stejné meteorologické podmínky 

a zásobníky mají totožnou velikost 10,1 m3, aby byl vidět rozdíl v následcích modelování 

při závažné havárii. 

 

6.5.1 Exploze zásobníku na LPG 

• dochází pomocí jevu BLEVE, 

• v zásobníku se nachází 4,3 t LPG, 

• exploze způsobí ohnivou kouli o velikosti 94 m, 

• smrtelná zóna stanovena na vzdálenost 221 m, 

• druhý stupeň popálení stanoven na 312 m, 

• při explozi dochází k ohrožení areálu pro lehký průmysl, který 

je vzdálen cca 200 m od areálu,  

• vstupní a výstupní data z programu ALOHA se nacházejí v příloze 1.  

 

 

 
Obrázek 9: Zóny ohrožení tepelným zářením po explozi zásobníku LPG 
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6.5.2 Únik obsahu zásobníku na LPG 

• grafické znázornění po 5 minutách úniku (únik celého množství), 

• otvorem o průměru 5 cm uniká 1 900 kg/min LPG, 

• LEL po 5 min. úniku se nachází až 71 m od zásobníku, 

• 10% LEL po 5 min. úniku se nachází až ve vzdálenosti 321 m 

od zásobníku, 

• při úniku hrozí možné ohrožení vzdáleného areálu v závislosti 

na meteorologických podmínkách,     

• vstupní a výstupní data z programu ALOHA se nacházejí v příloze 2. 

 

 
Obrázek 10: Grafické znázornění LEL p ři úniku LPG 

 

6.5.3 Exploze zásobníku na CNG 

• v zásobníku se nachází 3,6 t CNG, 

• smrtelná zóna stanovena na vzdálenost 81 m, 

• druhý stupeň popálení stanoven na 115 m, 

• při explozi dochází k ohrožení pouze samotného areálu, 

• vstupní a výstupní data z programu ALOHA se nacházejí v příloze 3. 
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Obrázek 11: Zóny ohrožení tepelným zářením po explozi zásobníku CNG 

 

6.5.4 Únik obsahu zásobníku na CNG 

• grafické znázornění po 5 minutách úniku otvorem o velikosti 5 cm, 

• LEL po 5 min. úniku se nachází až 113 m od zásobníku, 

• 10% LEL po 5 min. úniku se nachází až ve vzdálenosti 364 m 

od zásobníku, 

• vstupní a výstupní data z programu ALOHA se nacházejí v příloze 4. 

 

 
Obrázek 12: Grafické znázornění LEL p ři úniku CNG 
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6.6 Pravděpodobnost poruchy zařízení podle „Purple Book“   

Kvantitativní hodnocení rizik odpovídá míře pravděpodobnosti vzniku závažné 

havárie a závažnosti jejich možných následků. Dochází k poškození zařízení a úniku 

nebezpečných látek, tzv. Loss of Containment (LOC). Pro tyto případy poruch jsou uváděné 

předpokládané frekvence výskytu stanovené na základě havárií v minulosti. Metodika tak 

předkládá poruchy zařízení, které přispívají k společenskému riziku a musí být uvažovány 

při kvantitativním hodnocení rizika. 

 Pro stanovení pravděpodobnosti je vybrána holandská metoda „Purple Book“. 

6.6.1 Pravděpodobnost poruch zařízení pro stacionární tlakové nádoby 

Látky LPG a CNG jsou skladovány pod tlakem. Zásobníky jsou tedy stacionární 

tlakové nádoby.  Pravděpodobnost poruch zařízení u zásobníku při jednorázovém úniku 

veškerého množství látky je stanovena na 5 x 10-7 rok-1. Při úniku otvorem o efektivním 

průměru 10 mm je pravděpodobnost 1 x 10-5 rok-1. Podle metody „Purple Book“ vyplývá, že 

je větší pravděpodobnost poruchy zařízení s následným kontinuálním únikem látky otvorem 

o průměru 10 mm, než jednorázový únik veškerého množství. 

 
Obrázek 13: Nadzemní zásobník LPG [13] 

 
Pro lepší názornost pravděpodobnosti poruch zařízení pro stacionární tlakové nádoby 

je uvedena v tabulce 7, která je převzata z metodiky „Purple Book“. 

Tabulka 7: Pravděpodobnost poruch zařízení pro stacion. tlakové nádoby [11] 

Případy poruch zařízení (LOC) pro stacionární tlakové nádoby 

G. 1 Jednorázový únik celého inventáře (veškerého množství) 

G. 2 Kontinuální únik celého inventáře během 10 min konstantní rychlostí 

G. 3 Kontinuální únik otvorem o efektivním průměru 10mm 

Zařízení G. 1 G. 2 G. 3 

Tlaková nádoba 5 x 10-7 rok-1 5 x 10-7 rok-1 1 x 10-5 rok-1 

Procesní nádoba 5 x 10-6 rok-1 5 x 10-6 rok-1 1 x 10-4 rok-1 

Reaktorová nádoba 5 x 10-6 rok-1 5 x 10-6 rok-1 1 x 10-4 rok-1 
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6.6.2 Pravděpodobnost poruch zařízení pro stacionární atmosférické 

nádoby 

Při stanovení poruch zařízení pro stacionární atmosférické zásobníky, byly vybrány 

tyto příklady zásobníků. Jedná se o zásobníky jednoplášťové, dvouplášťové, částečně 

zapuštěné, v násypu a zásobníky s vnějším ochranným obalem.  

Případy úniku veškerého množství jsou stejné jako u tlakového zásobníku, tedy 

jednorázový a kontinuální (během 10 min) otvorem průměru 10 mm. Tyto případy se ještě 

pak dělí na únik přímo do atmosféry a do neporušeného druhého zásobníku nebo vnějšího 

pláště. Přehled pravděpodobnosti je znázorněn v tabulce 8 s možných dostupných situacích. 

Ve stacionárních atmosférických zásobnících se skladují látky, u kterých není potřeba 

umístění do tlakových zásobníků. Jedná se především o hořlavé kapaliny, jakou jsou 

motorová nafta nebo automobilový benzín. 

 

Tabulka 8: Pravděpodobnost poruch zařízení pro stacion. atmosférické nádoby [11] 

Případy poruch zařízení (LOC) pro stacionární nádoby 

G. 1 Jednorázový únik celého inventáře (veškerého množství) 

a únik přímo do atmosféry 

b únik z prvního zásobníku do neporušeného druhého nebo do vnějšího pláště 

G. 2 Kontinuální únik celého inventáře během 10 min konstantní rychlostí 

a únik přímo do atmosféry 

b únik z prvního zásobníku do neporušeného druhého nebo do vnějšího pláště 

G. 3 Kontinuální únik otvorem o efektivním průměru 10mm 

a únik přímo do atmosféry 

b únik z prvního zásobníku do neporušeného druhého nebo do vnějšího pláště 

  
G.1a G.1b G.2a G.2b G.3a G.3b 

jednoplášťová 
nádrž 

5 × 10-6 rok-1 
 

5 × 10-6 rok-1 
 

1 × 10-4 rok-1   

nádrž s vnějším 
ochranným 
obalem 

5 × 10-7 rok-1 5 × 10-7 rok-1 5 × 10-7 rok-1 5 × 10-7 rok-1   1 × 10-4 rok-1 

dvouplášťová 
nádrž 

1,25 × 10-8 rok-1 5 × 10-8 rok-1 1,25 × 10-8 rok-1 5 × 10-8 rok-1   1 × 10-4 rok-1 

zapuštěná nádrž   1 × 10-8 rok-1   
 

    

v násypu nádrž 1 × 10-8 rok-1           
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7 Bezpečnostní opatření proti vzniku závažné havárii  

 

Úkolem havarijního plánování je předvídat, analyzovat a omezit následky událostí, 

které mohou způsobit závažnou havárii. Výsledkem analýzy je vypracovat zásady vnitřního 

havarijního plánu a poskytnout informace umožňující vypracování vnějšího havarijního 

plánu. Cílem vytvoření vnitřního havarijního plánu je připravit organizaci na zvládnutí 

možných havárií, na zvládnutí krizové situace a na uvedení do normálního režimu. 

Výsledkem následně stanovených preventivních bezpečnostních opatření je snížení 

rizika a předcházení možným incidentům včetně stanovení opatření proti jejich vzniku. Mezi 

tato opatření patří např.: 

 

• seznámit zaměstnance s bezpečnou obsluhou a údržbou zásobníku, 

• seznámit zaměstnance s riziky možného ohrožení při obsluze a údržbě 

zásobníku, 

• pravidelně posílat zaměstnance na odborná školení, 

• stanovit pravidelné kontroly a revize zařízení včetně kontroly plnění opatření, 

• vyvarovat se poškození přetlakového ventilu a protiexplozivních armatur, 

• vymezit na ploše před zásobníkem místa pro pohyb vozidel pomocí 

bezpečnostního značení, 

• zabránit možnému střetu vozidla se zásobníkem (např. oplocením), 

• řádně vyznačit rizika vztahující se k provozu zásobníku (např. označit zákaz 

kouření a manipulace s plamenem v okruhu 10 m od zásobníku, zákaz vstupu 

cizích osob), 

• dbát na dodržování bezpečnosti u osob, které provádějí servis, údržbu nebo 

navštíví areál (např. školení při vstupu).  
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8 Závěr 

 

V bakalářské práci jsem se zabýval srovnáním bezpečnosti při manipulaci a skladování 

pohonných hmot z pohledu havarijního plánování. Jelikož na našem trhu se nachází velké 

množství těchto látek, byly vybrány pouze pohonné hmoty, které patří na našem trhu mezi 

nejžádanější. Byly vybrány tyto čtyři látky motorová nafta, automobilový benzín, LPG 

a CNG. 

Při srovnání těchto látek byly brány v úvahu jejich fyzikální a chemické vlastnosti. 

Vybrané látky se především liší v rozdílném skupenství, motorová nafta a benzín jsou 

kapaliny, na rozdíl od LPG, které se skladuje v zkapalněném plynu a CNG jako stlačený plyn. 

 

Srovnání bezpečnosti látek je provedeno pomocí metod pro analýzu rizik (F&EI, 

Aloha, „Purple Book“), které patří mezi nejrozšířenější v této oblasti. 

 

Metodou F&EI jsou vyhodnoceny stupně nebezpečnosti pomocí indexu požáru 

a výbuchu, a vypočten poloměr zasažené oblasti pro zásobníky vybraných pohonných hmot. 

Touto metodou vyšlo zařazení motorové nafty a benzínu do stupně nebezpečnosti nepatrný, 

malý (1. stupeň) na rozdíl od LPG a CNG, které vyšli ve stupni středním (3. stupeň). 

 

Pomocí modelovacího programu Aloha byly vymodelovány případy exploze a úniku 

skladované látky pro dva zásobníky (LPG a CNG), které dle F&EI a z pohledu havarijního 

plánování vyšly jako nejnebezpečnější. Při modelování byly vybrány nejzávažnější scénáře, 

při kterých dojde k explozi a úniku obsahu ležatého zásobníku o objemu 10,1 m3 LPG a CNG. 

Smrtelná zóna stanovena u zásobníku na LPG je o poloměru 221 m u CNG byla stanovena 

na 81 m. Při úniku obsahu těchto zásobníků byla stanovena ohrožená oblast LEL po 5 min. 

úniku ve vzdálenosti u LPG 71 m a CNG 113 m od zásobníku. 

 

Metodou „Purple Book“ byla stanovena pravděpodobnost poruchy zařízení 

stacionárních tlakových (LPG, CNG) a atmosférických (nafta, benzín) zásobníků.  

 

Získané výsledky, za použití vybraných metod analýzy rizik, můžeme zohlednit 

při řešení havarijních plánů u míst s výskytem skladování pohonných hmot nebo jiných 

chemických látek, které mohou způsobit závažnou havárii. 
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Příloha 5: Formulář pro stanovení F&E Indexu u motorové nafty 

Družstvo Datum 18.4.2010
Zásobník PHM Zpracoval Martinů 

běžný provoz Kontroloval

0 NR 0

10

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,30 - 1,25 -
0,20 - 0,40 -
0,25 - 1,05 0,50
0,25 - 0,90 -
0,20 - 0,35 -
0,25 - 0,50 -

 - 1,50

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1,00
0,20 - 0,80 -

0,5 -
-

0,5 0,50
0,3 -
0,8 -

0,25 - 2,00 -
0,18

-
0,20 - 0,30 -

6,36

43,50

-
0,16

-
0,10 - 0,75 0,10
0,10 - 1,50 0,10

-
0,15 - 1,15 -

0,5 -

2,04

3,06

30,60

Faktor speciálních nebezpečí (F2)

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky  (F3=F1*F 2)

Index požáru a výbuchu (F&EI = F3*MF)

E. Přetlak                                   provozní přetlak
                                                   pojišťovací přetlak

I. Netěsnosti spojů a ucpávek
J. Zařízení s  otevřeným ohněm 
K. Tepelné výměníky s horkým  olejem 
L. Rotační zařízení

      1. Kapaliny nebo plyny v procesu
      2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku
      3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu 
H. Vliv koroze a eroze

F. Nízká teplota
G. Množství hořlavé / nestabilní látky Množství (t) =

HC (MJ/kg) =

D. Exploze prachu 

B. Podtlak (< 500 mm Hg)
C. Provoz uvnitř  nebo blízko mezí hořlavosti (inertizace ano-ne)
      1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin
      2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (přístrojů)
      3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti

2. Speciální procesní nebezpečí

Základní hodnota faktoru
A. toxické látky

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách
E. Přístupnost k jednotce
F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení

Faktor obecných nebezpečí (F1)

B. Endotermické procesy
C. Manipulace a přeprava  látek

Základní hodnota faktoru
A. Exotermické chemické reakce

Materiálový faktor (MF)

1. Obecná procesní nebezpečí

Provozní stav látka Nafta

NH NF 2

Podnik Umístění Ostrava
Procesní jednotka Látky v procesuNafta
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Příloha 6: Formulář pro stanovení F&E Indexu u motorového benzínu 

Družstvo Datum 18.4.2010

Zásobník PHM Zpracoval Martinů 

běžný provoz Kontroloval

1 NR 0

16

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,30 - 1,25 -
0,20 - 0,40 -
0,25 - 1,05 0,85
0,25 - 0,90 -
0,20 - 0,35 -
0,25 - 0,50 -

 - 1,25

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,20 - 0,80 0,20

0,5 -
-

0,5 0,50
0,3 -
0,8 -

0,25 - 2,00 -
0,18

-
0,20 - 0,30 -

6,99

43,73

-
0,25

-
0,10 - 0,75 0,10
0,10 - 1,50 0,10

-
0,15 - 1,15 -

0,5 -

2,33

2,9125

46,6

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky  (F3=F1*F 2)

Index požáru a výbuchu (F&EI = F3*MF)

J. Zařízení s  otevřeným ohněm 
K. Tepelné výměníky s horkým  olejem 
L. Rotační zařízení

Faktor speciálních nebezpečí (F2)

      2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku
      3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu 
H. Vliv koroze a eroze
I. Netěsnosti spojů a ucpávek

G. Množství hořlavé / nestabilní látky Množství (t) =

HC (MJ/kg) =

      1. Kapaliny nebo plyny v procesu

D. Exploze prachu 
E. Přetlak                                   provozní přetlak
                                                   pojišťovací přetlak
F. Nízká teplota

B. Podtlak (< 500 mm Hg)
C. Provoz uvnitř  nebo blízko mezí hořlavosti (inertizace ano-ne)
      1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin
      2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (přístrojů)
      3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti

2. Speciální procesní nebezpečí

Základní hodnota faktoru
A. toxické látky

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách
E. Přístupnost k jednotce
F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení

Faktor obecných nebezpečí (F1)

B. Endotermické procesy
C. Manipulace a přeprava  látek

Základní hodnota faktoru
A. Exotermické chemické reakce

Materiálový faktor (MF)

1. Obecná procesní nebezpečí

Provozní stav Uvažovaná látka Benzín

NH NF 3

Podnik Umístění Ostrava
Procesní jednotka Látky v procesu Benzín
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Příloha 7: Formulář pro stanovení F&E Indexu u LPG 

Družstvo Datum 18.4.2010

Zásobník PHM Zpracoval Martinů 
běžný provoz Kontroloval

1 NR 0

21

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,30 - 1,25 -
0,20 - 0,40 -
0,25 - 1,05 0,85
0,25 - 0,90 -
0,20 - 0,35 -
0,25 - 0,50 -

 - 1,85

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,20 - 0,80 0,20

0,5 -
-

0,5 -
0,3 -
0,8 -

0,25 - 2,00 -
0,24

-
0,20 - 0,30 -

4,30

46,29

-
0,70

-
0,10 - 0,75 0,20
0,10 - 1,50 0,20

-
0,15 - 1,15 -

0,5 -

2,54

4,699

98,679

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky  (F3=F1*F 2)

Index požáru a výbuchu (F&EI = F3*MF)

J. Zařízení s  otevřeným ohněm 
K. Tepelné výměníky s horkým  olejem 
L. Rotační zařízení

Faktor speciálních nebezpečí (F2)

      2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku
      3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu 
H. Vliv koroze a eroze
I. Netěsnosti spojů a ucpávek

G. Množství hořlavé / nestabilní látky Množství (t) =

HC (MJ/kg) =

      1. Kapaliny nebo plyny v procesu

D. Exploze prachu 
E. Přetlak                                   provozní přetlak                            0,85 Mpa
                                                   pojišťovací přetlak
F. Nízká teplota

B. Podtlak (< 500 mm Hg)
C. Provoz uvnitř  nebo blízko mezí hořlavosti (inertizace ano-ne)
      1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin
      2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (přístrojů)
      3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti

2. Speciální procesní nebezpečí

Základní hodnota faktoru
A. toxické látky

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách
E. Přístupnost k jednotce
F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení

Faktor obecných nebezpečí (F1)

B. Endotermické procesy
C. Manipulace a přeprava  látek

Základní hodnota faktoru
A. Exotermické chemické reakce

Materiálový faktor (MF)

1. Obecná procesní nebezpečí

Provozní stav Uvažovaná látka LPG

NH NF 4

Podnik Umístění Ostrava
Procesní jednotka Látky v procesu LPG
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Příloha 8: Formulář pro stanovení F&E Indexu u CNG 

Družstvo Datum 18.4.2010

Zásobník PHM Zpracoval Martinů 
běžný provoz Kontroloval

1 NR 0

21

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,30 - 1,25 -
0,20 - 0,40 -
0,25 - 1,05 0,85
0,25 - 0,90 -
0,20 - 0,35 -
0,25 - 0,50 -

 - 1,85

Přirážka
Použitá 
přirážka

1 1
0,20 - 0,80 0,20

0,5 -
-

0,5 -
0,3 -
0,8 -

0,25 - 2,00 -
0,20

-
0,20 - 0,30 -

3,64

50,01

-
0,70

-
0,10 - 0,75 0,20
0,10 - 1,50 0,20

-
0,15 - 1,15 -

0,5 -

2,5

4,625

97,125

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky  (F3=F1*F 2)

Index požáru a výbuchu (F&EI = F3*MF)

J. Zařízení s  otevřeným ohněm 
K. Tepelné výměníky s horkým  olejem 
L. Rotační zařízení

Faktor speciálních nebezpečí (F2)

      2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku
      3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu 
H. Vliv koroze a eroze
I. Netěsnosti spojů a ucpávek

G. Množství hořlavé / nestabilní látky Množství (t) =

HC (MJ/kg) =

      1. Kapaliny nebo plyny v procesu

D. Exploze prachu 
E. Přetlak                                   provozní přetlak                            200 pa
                                                   pojišťovací přetlak
F. Nízká teplota

B. Podtlak (< 500 mm Hg)
C. Provoz uvnitř  nebo blízko mezí hořlavosti (inertizace ano-ne)
      1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin
      2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (přístrojů)
      3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti

2. Speciální procesní nebezpečí

Základní hodnota faktoru
A. toxické látky

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách
E. Přístupnost k jednotce
F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení

Faktor obecných nebezpečí (F1)

B. Endotermické procesy
C. Manipulace a přeprava  látek

Základní hodnota faktoru
A. Exotermické chemické reakce

Materiálový faktor (MF)

1. Obecná procesní nebezpečí

Provozní stav Uvažovaná látka CNG

NH NF 4

Podnik Umístění Ostrava
Procesní jednotka Látky v procesu CNG

 


