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ANOTACE 

MÍČEK, J.: Analýza a hodnocení rizik výroby formalínu. Diplomová práce. Ostrava:       

VŠB-TUO, 2011 

 

Diplomová práce se zabývá výběrem zařízení vyţadující kvantitativní analýzu rizika 

při výrobě formalínu (vodný roztok formaldehydu).  

Jsou uvedeny základní informace DUKOL Ostrava, s.r.o., která se touto výrobou 

zabývá. Je popsána technologie výroby a zpracovány potřebné informace o přítomných 

látkách. Pro výběr zařízení pro QRA je pouţita selektivní metoda výběru dle Purple Book. 

Získané údaje jsou shrnuty a vyhodnoceny. Dopady úniku nebezpečné látky jsou zpracovány 

programem ROZEX. 

 

Klíčová slova: riziko, nebezpečí, analýza rizika, hodnocení rizika  

 

ANNOTATION 

MÍČEK, J.:  Analysis and assessment of risks associated with formaline production. Master’s 

thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 

 

Master’s thesis deals with selection of devices exigent of Quantitative Risk Analysis 

at production formaline (water solution of methanal). 

Thera are stated the basic informations about the DUKOL Ostrava, s.r.o., which is 

dealing with this production. There is described the technology of production and processed 

necessary information about companionate substances. For selection of devices is used 

selective method selection according to Purple Book. Acquired data are summarized and 

analysed. Falls of escape of dangerous substance are processed by program ROZEX. 

 

Keywords: risk, hazard, risk analysis, risk assessment 
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1 Úvod 

Z důvodu jednotného přístupu k řešení problematiky prevence a připravenosti na závaţné 

havárie byla zpracována SEVESO I direktiva (směrnice Rady 85/501/EEC). Jejím hlavním 

cílem bylo zavést v členských zemích EU jednotnou, harmonizovanou legislativu, která se 

bude týkat prevence i připravenosti na závaţné průmyslové havárie a zpracovat i uplatňovat 

vhodná a účinná opatření. V roce 1996 byla vydána SEVESO II direktiva (směrnice Rady 

96/82/EC), jejichţ poţadavky byly implementovány do zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 

závaţných havárií. SEVESO II direktiva byla zpracována jednodušeji a vhodnějším způsobem 

neţ SEVESO I direktiva. SEVESO II direktiva byla postupně novelizována na základě 

průmyslových havárií, které ve světě proběhly a výzkumu v oblasti nebezpečných látek 

a implementována do zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Výrobci nebezpečných látek jsou povinni se řídit poţadavky zákona o prevenci 

závaţných havárií a zpracovat protokol o nezařazení nebo bezpečnostní studii (bezpečnostní 

program, bezpečnostní zpráva) ve vztahu přítomnému mnoţství nebezpečných látek. 

DUKOL Ostrava, s.r.o. (dále jen DUKOL) byl součástí BorsodChem MCHZ s.r.o., v roce 

2003 se osamostatnil a nyní se nadále zabývá výrobou formalínu 

a močovinoformaldehydových lepidel. Na základě podaného návrhu krajský úřad schválil 

v roce 2006 zařazení DUKOL do skupiny B.  

Ve zpracované dokumentaci (v bezpečnostní zprávě) není odpovídajícím způsobem 

řešena problematika výběru zařízení vyţadující kvantitativní hodnocení rizik (dále jen QRA). 

K identifikaci zdrojů rizik byla v bezpečnostní zprávě pouţita metoda IAEA-TECDOC-727 

a metoda FIRE & EXPLOSION INDEX.  

Cílem práce je zajištění bezpečnosti při výrobě formalínu v DUKOL Ostrava, s.r.o. na 

základě vyuţití selektivní metody výběru zařízení vyţadující QRA v souladu s poţadavky 

zákona o prevenci závaţných havárií. 
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2 Rešerše 

PARCHAŃSKI, Petr. Pracovní instrukce pro výrobu formalínu. 5. vyd. Ostrava, 2010. V1-

08080. Tento dokument obsahuje základní informace o DUKOL. Dále popisuje technologii 

výroby, jednotlivé látky ve výrobě a závazné pracovní postupy. 

 

PAVELKA, Tomáš. Intenzifikace výroby formalínu a močovinoformaldehydových lepidel. 

Ostrava, 2006. OV9045. Tento dokument základní údaje o výrobní technologii, údaje o stavu 

ţivotního prostředí v dotčeném území a hodnocení vlivů na veřejné zdraví a ţivotní prostředí. 

 

Požární řád pro výrobu formaldehydu. Ostrava, 2008. B4-04100. Tento dokument obsahuje 

stručný popis objektu, vykonávané činnosti a charakteristiky poţárního nebezpečí, poţárně 

technické charakteristiky pouţívaných nebezpečných látek, stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření poţáru nebo výbuchu s následným poţárem 

a vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek poţární 

bezpečnosti. 

 

DOLEŢAL, Jaroslav; STRUŠKA, Petr; PAVELKA, Tomáš. Bezpečnostní zpráva DUKOL 

Ostrava, s.r.o. Ostrava, 2005. Tento dokument obsahuje základní informace o objektu, 

popisnou, informační a datovou část, analýzu a hodnocení rizika, systém prevence závaţné 

havárie, celkové cíle a zásady prevence závaţné havárie a bezpečnostní opatření k omezení 

moţnosti vzniku a následků závaţné havárie. 

 

Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR 18E Purple Book. Hague. 1999. ISBN: 90-

12-08796-1. V knize je uveden postup selektivní metody výběru zařízení vyţadujících QRA 

a údaje o mezních mnoţstvích i údaje pro stanovení korekčních faktorů. 

 

Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Zákon upravuje práva a povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu 

chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek 
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a vymezuje působnost správních orgánů při zajištění ochrany zdraví a ţivotního prostředí před 

škodlivými účinky 

 

Zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

stanovuje systém prevence závaţných havárií. Tento systém je určen pro objekty a zařízení, 

v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek. Cílem je sníţit 

pravděpodobnost vzniku závaţné havárie a omezit její následky na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č. 1907/2006. Nařízení CLP stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek 

a směsí. Snaţí se vytvořit jednotný mezinárodního systému, který zajistí vysokou ochranu 

lidského zdraví a ţivotního prostředí;  

 

Medis-Alarm [databáze]. Ver. 110D. Medistyl, spol.s.r.o. [citováno 2011-02-07]. Databáze 

MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více neţ 8700 

nebezpečných látek.  

 

ROZEX 2003 [počítačový program]. Ver. 2.1.399. © 1991-2006 TLP s.r.o. [citováno 2011-

04-07]. ROZEX Alarm je aplikace, která umoţňuje efektivně modelovat úniky nebezpečných 

chemických látek, vytvářet prognózy havarijních projevů, rychle generovat potřebné 

informace pro zasahující sloţky IZS. 

 

Internetové stránky DUKOL Ostrava, s.r.o.: http://www.dukol.cz/. Na těchto stránkách se 

dozvíme základní informace o DUKOL, o vedení a výrobním programu. 
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3 Základní informace o DUKOL Ostrava s.r.o. 

Historie chemického závodu v Ostravě - Mariánských Horách je spojena s počátky 

výroby dusíkatých hnojiv v tehdejším Československu, úzce souvisela s výrobou koksu 

a následným zpracováním koksárenského plynu. Výstavba závodu v Ostravě - 

Československé továrny na dusíkaté látky - byla zahájena v roce 1927. 

Postupně byl výrobní program závodu rozšiřován, nejprve o výrobky anorganické chemie 

a později i o výrobky organické chemie. Výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových 

lepidel byla zahájena jiţ v roce 1958.  

Za dobu své existence prošla firma řadou organizačních změn, včetně změn názvu. 

V červnu 2003 se DUKOL, který se zabývá výrobou formaldehydu 

a močovinoformaldehydových lepidel, vyčlenil a osamostatnil od BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

(dále jen BC MCHZ). Výrobky DUKOL se uplatňují především v dřevařském 

zpracovatelském průmyslu. [12] 

DUKOL se zabývá výrobou formalínu a močovino-formaldehydových lepidel. Současná 

výrobní kapacita formaldehydu (FA) je 46 kt 100 % FA/rok (ve 100% koncentraci). 

V provozu jsou dvě linky FA I s projektovanou kapacitou 17 kt 100% FA/ rok a FA II 

s projektovanou kapacitou 29 kt 100 % FA/rok (tato linka byla v roce 2008 modernizována). 

[3] 

DUKOL je zařazena do skupiny B dle Přílohy č. 1, Část 1, Tabulka II, zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů. [2] Proto musí 

DUKOL zpracovat bezpečností zprávu, plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení, vnitřní 

havarní plán a vypracovat a předloţit krajskému úřadu podklady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.  

DUKOL redukoval v roce 2010 počet pracovníku a musí se posoudit, zda to má vliv na 

bezpečnost i z důvodů stanovených v zákoně o prevenci závaţných havárií, ţe bezpečnostní 

zpráva musí být v pravidelných intervalech aktualizována, muselo být přistoupeno 

k aktualizaci bezpečnostní zprávy. DUKOL se skládá ze dvou samostatných na sebe 

navazujících technologií (provozních celků). Jde o výrobu formalínu a vlastní výrobu 

a močovinoformaldehydových lepidel. Jejích umístění je znázorněno na obrázku 1, kde 

výroba formalínu je vyznačena tmavě modře a výroba lepidel světle modře. 
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Obrázek 1: Mapa DUKOL Ostrava, s.r.o. [13] 

 

DUKOL se nachází uvnitř průmyslového areálu BC MCHZ. Areál BC MCHZ je 

znázorněn na obrázku 2. 
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4 Charakteristika surovin a pomocných látek 

Methanol technický 

Chemický název: methanol  

Obchodní název: methanol technický 

Synonyma a další názvy: methylalkohol, dřevný líh 

Sumární vzorec: CH4O 

Strukturní vzorec: H3C-OH 

Molární hmotnost: 32,04 g.mol
-1

 

 

Methanol je toxická, hořlavá, lehce vznětlivá, čirá, bezbarvá kapalina páchnoucí po 

alkoholu, těkavá, neomezeně mísitelná s vodou. Velmi rychle se odpařuje, páry jsou těţší neţ 

vzduch, se kterým tvoří lehce zápalnou výbušnou směs. Hořlavé toxické směsi vytváří i při 

ředění. 

Mehtanol je do závodu dopravován v ţelezničních cisternách. Po ověření kvality je 

obsah cisterny přečerpán odstředivým čerpadlem do jednoho ze dvou zásobníků o objemu 

811 m
3
, (ze kterého se v danou chvíli neodčerpává methanol do výroby formalínu). Zásobníky 

lze plnit maximálně na úroveň 95 %, maximální skladovací mnoţství v jednom zásobníku je 

615 t. V zásobnících je methanol skladován pod inertní atmosférou. Z těchto zásobníků je 

čerpán do procesu výroby. 

Maximální mnoţství methanolu přípustné v objektu výroby formalínu je 1 230 t, 

v případě zcela plných obou zásobníků nesmí být na provoz přistavovány ţádné ţelezniční 

cisterny. Koordinátor je povinen dát povolení (elektronickou poštou nebo výjimečně 

telefonicky) mistru obsluhy vlečky OKD Doprava a.s. k přistavení cisteren na stáčecí místa aţ 

v okamţiku dostatečné volné kapacity v zásobnících methanolu. 

Při skladování methanolu musí být dodrţovány platné pracovní instrukce pro výrobu 

formalínu a předpisy platné pro skladování a pouţívání methanolu. [3]  

 

Formalín technický 

Chemický název: formaldehyd 

Obchodní název: formalin technický 

Synonymum: methanal, metylaldehyd 
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Sumární vzorec: CH2O 

Strukturní vzorec: H2C=O 

Molární hmotnost: 30,03 g.mol
-1

 

 

Formaldehyd je nejjednodušší aldehyd. Je to jeden z karbonylových (tedy kyslíkatých) 

derivátů uhlovodíků.  

Formalin technický je bezbarvá kapalina ostrého štiplavého zápachu. Při niţších 

teplotách se můţe tvořit polymer způsobující zákal, případně usazeninu, která se zahřátím na 

teplotu max. 40 °C rozpustí. Při dlouhodobém skladování se můţe vytvořit bílý polymer 

(paraformaldehyd) ve formě, kterou jiţ nelze zahřátím na teplotu 40 °C rozpustit. [3] 

Formalín je kontinuálně odčerpáván z absorpční kolony buď přímo do zásobníku 

formalínu, nebo přes adjustační zásobníky. Formalín je ve výrobně skladován v nádrţích 

zhotovených z oceli legované chrómem. Doporučená teplota skladování je 35 °C pro 

formaldehyd stabilizovaný methanolem (min. 7 %) a 60 2 °C pro formaldehyd pouţívaný 

při výrobě močovinoformaldehydových pryskyřic. Do zásobníků v tankovišti je dodáván 

odstředivým čerpadlem buď přímo z paty kolony, nebo z adjustačních zásobníků ve výrobně 

formaldehydu přes tepelně izolované a vytápěné potrubí. [5] 

Ze skladu je formalín přečerpáván do výrobny lepidel. Je rovněţ moţné produkt ze 

skladu přečerpat do adjustace (moţnosti dalšího zpracován) k případné úpravě jeho 

koncentrace.  

Pro prodej je formalín upravován podle výsledku analýzy a to přídavkem vody na 

poţadované koncentrace formalínu a stabilizován methanolem nebo melaninem a následně po 

kontrole kvality je přečerpáván do cisteren. Pří přečerpávání se předpokládá hermetizace 

a odtah odplynů ze skladování ke spalování na jednotku CATOX. [4] 

 

Teplosměnné médium – Therminol ®VP1 

Therminol ®VP1 je olejovitá kapalina průhledné aţ naţloutlé barvy 

s charakteristickým nasládlým zápachem. Z hlediska chemického sloţení se jedná o směsí 

difenyletheru a bifenylu v poměru 73,5:26,5. 

Therminol ®VP1 je dopravován v autocisternách. Odběratel (DUKOL) provádí 

kontrolní váţení kaţdé dodávky na silniční mostové váze III. třídy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aldehydy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
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Therminol ®VP1 je skladován v uzavřeném ocelovém zásobníku H203 k tomu 

určenému (viz tabulka 1). Zásobník je umístěn v ochranné betonové vaně. [3] 

Jeden stojatý zásobník o objemu 67 m
3

 je umístěn v havarijní jímce před velínem 

výrobny. V tomto zásobníku je teplosměnné médium Therminol. Objem havarijní jímky je 

uzpůsoben pro zachycení obsahu zásobníku. Therminol je udrţován při teplotách pod bodem 

vzplanutí. Vzduch ze zásobníku je veden přes vodní uzávěr. 

Obě skladovací místa marlothermu a therminolu jsou od sebe odděleny protipoţární 

stěnou. [5] 

 

Teplosměnné médium – Marlotherm  

Marlotherm S (SH) je olejovitá kapalina ţluté aţ zelené barvy fluoreskující 

v odraţeném světle. Chemickým sloţením je směsí izomerních dibenzylbenzenů. 

Marlotherm  je dopravován do BC MCHZ v autocisternách. Odběratel provádí 

kontrolní váţení kaţdé dodávky na silniční mostové váze III. třídy. 

Marlotherm je skladován v uzavřených ocelových zásobnících určených jen pro 

skladování Marlothermu. Zásobníky jsou umístěné v ochranné betonové vaně. Při skladování 

je nutno dodrţet předpis pro skladování hořlaviny IV. třídy. [3] 

Zásobníky marlothermu se nachází 20 metrů východně od výrobního zařízení a z jiţní 

strany přiléhá na budovu sociálního zařízení. Od této budovy je oddělen kompaktní cihelnou 

zdí o síle 300 mm. Sklad tvoří dva leţaté zásobníky, kaţdý o objemu 41 m
3
. Zásobníky jsou 

umístěny ve společné betonové havarijní jímce o rozměrech 18 x 10 a hloubce 0,5 metru. 

Leţaté zásobníky jsou plněny maximálně na 30 m
3

 a vzhledem k vysoké teplotě skladovaného 

média při havarijním přečerpání mají trvale vytvořenou inertní dusíkovou atmosféru. 

Zásobníky nejsou opatřeny neprůbojnými pojistkami. Vzhledem k tomu, ţe teplota 

pouţívaného teplosměnného média můţe být vyšší neţ bod vzplanutí, je skladované medium 

v souladu s čl. 4.5 ČSN 65 0201 posuzováno jako hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. 

Odstředivá čerpadla slouţící k čerpání skladovaného média jsou umístěna v samostatné 

vyspádované betonové jímce o rozměrech 18 x 2 m a hloubce 0,25 m. [5] 
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Katalyzátor Fe – Mo 

Katalyzátor FeMo je směsný oxid ţeleza a molybdenu, obsahující 17 aţ 21 % Fe
2
O

3 

a 77 aţ 81 % MoO
3
, vylisovaný do tvaru válečků nebo krouţků o průměru a výšce 3 aţ 5 mm. 

U některých typů katalyzátoru se jako promotor přidává chrom. Barva je ţlutozelená nebo 

ţlutohnědá.   

Katalyzátor FeMo je dodáván zpravidla v plastových soudcích o hmotnosti do 100 kg. 

Katalyzátor FeMo je dopravován v obalech na paletách v uzavřených silničních vozech. 

Katalyzátor FeMo musí být skladován na suchých místech při teplotě kolem 20 
o
C. [3] 

 

Katalyzátor pro jednotky CATOX 

 Pouţívá se vrstva sypného katalyzátoru v podobě kuliček nosiče (alumina) obsahující 

katalytickou příměs oxidů kovů, popřípadě platiny. Katalyzátor GAmix od firmy Katalyzátor 

Krakov (na bázi oxidů kovů) je dopravován v sudech v podobě kuliček. Je moţno pouţít 

i jiný katalyzátor od konkurenčních dodavatelů. [3] 

 

Etylenglykol 

Chemický název: Ethan-1,2-diol  

Synonymum: Ethylenglykol 

 

Etylenglykol je bezbarvá viskózní kapalina. Skladuje se ve větratelných, suchých 

místnostech v původních obalech. Neskladovat společně s poţivatinami. [3] 

 

Fosforečnan trisodný technický 

Chemický název: fosforečnan trisodný dekahydrát  

Sumární vzorec: Na3PO4 x 10 H2O 

Molární hmotnost: 328 g.mol
-1

 

 

Látka slouţí jako přísada do kotelní vody ke změkčení a sníţení moţnosti tvorby 

vodního kamene. Obsluha připravuje cca. 10% roztok rozpouštěním ve vodě. Dávkování do 
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zásobníku je pomocí dávkovacího membránového čerpadla. Dopravuje se v pytlích na 

paletách. Skladuje se v budově čerpačky kondenzátu u rozpouštěcí nádrţe. [3] 

 

Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat na pracovišti 

Nejvýše přípustné mnoţství látek, které se mohou ve skladu methanolu a výrobně 

formaldehydu vyskytovat, jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Skladovací množství látek [5] 

Médium Značení Objem [m
3
] Poznámky 

Formalín H  33A 45 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Formalín H 33B 45 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Formalín H 33C 45 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Formalín H 33D 4,5 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Formalín – sklad H 501A 811 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Formalín – sklad H 502B 811 HK 3. třídy nebezpečnosti 

Methanol – sklad H 202A 811 HK 1. třídy nebezpečnosti 

Methanol – sklad H 202B 811 HK 1. třídy nebezpečnosti 

Marlotherm H 202 41 HK 4. třídy nebezpečnosti 

Marlotherm H 201 41 HK 4. třídy nebezpečnosti 

Therminol H 203 62 HK 4. třídy nebezpečnosti 

 

HK – hořlavá kapalina 

4.1 Klasifikace formaldehydu - roztok s min. 25 % formaldehydu 

Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS (DSD) – i zákona o chemických látkách 

a přípravcích – stará klasifikace 

 

Výstražný symbol:  

T – Toxický 

 

R-věty:   

R23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůţí, poţití. 

R34 - Způsobuje poleptání. 
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R40 - Podezření na karcinogenní účinky. 

R43 - Můţe vyvolat senzibilizaci při styku s kůţí. [8, 10] 

 

Klasifikace EC:  

Carc. Cat. 3 (Karcinogen kategorie 3); R40  

T (Toxický); R23/24/25 

C (Ţíravý); R34 

R43 [8, 10] 

 

Carc. Cat. 3: 

Látky, které mohou u lidí vyvolat obavy vzhledem k moţným karcinogenním účinkům, 

u kterých však jsou dostupné informace o karcinogenitě nedostačující pro uspokojivé 

posouzení. Existují některé důkazy na základě příslušných studií na zvířatech, nejsou však 

dostačující pro zařazení látky do kategorie 2. [9] 

 

Koncentrační limity: 

C ≥ 25%: T; R23/24/25 

5% ≤ C < 25%: Xn; R20/21/22 (zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůţí, poţití) 

C ≥ 25%: C; R34 

5% ≤ C < 25%: Xi; R36/37/38 (dráţdí oči, dýchací orgány, kůţi) 

C ≥ 0,2%: R43 [8, 10] 

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) - nová klasifikace 

Výstražný symbol: 

GHS06 – Toxické látky 

GHS08 – Látky nebezpečné pro zdraví  

GHS05 – Korozivní a ţíravé látky [9, 10] 

 

Výstraţné symboly látek jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

H-věty: 

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny. 

H331 - Toxický při vdechování. 
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H311 - Toxický při styku s kůţí. 

H301 - Toxický při poţití. 

H314 - Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H317 - Můţe vyvolat alergickou koţní reakci. [9, 10] 

 

Klasifikace: 

Carc. 2; H351 (karcinogen kategorie 2) 

Acute Tox. 3; H331 (akutní inhalační toxicita kategorie 3) 

Acute Tox. 3; H311(akutní dermální toxicita kategorie 3) 

Acute Tox. 3; H301 (akutní orální toxicita kategorie 3) 

Skin Corr. 1B; H314 (látka ţíravá pro kůţi podkategorie 1B) 

Skin Sens. 1; H317 (látka senzibilizující kůţi kategorie 1) [9, 10] 

 

Carc. 2: 

Podezření na lidské karcinogeny. 

Zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka 

nebo na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 

1A nebo 1B, podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah. Takovéto důkazy se mohou 

odvodit buď z omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených 

důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech. [9] 

 

Acute Tox. 3: 

Orální (mg/kg tělesné hmotnosti): 50 < ATE ≤ 300 (ATE - odhad akutní toxicity) 

Dermální (mg/kg tělesné hmotnosti): 200 < ATE ≤ 1 000 

Plyny (ppmV): 500 < ATE ≤ 2 500 

Páry (mg/l): 2,0 < ATE ≤ 10,0 

Prach a mlha (mg/l): 0,5 < ATE ≤ 1,0 [9] 

 

Skin Corr. 1B: 

Odezvy jsou zaznamenány po expozici v délce 3 minut aţ 1 hodiny a při pozorování do 14 

dnů. [9] 
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Skin Sens. 1: 

Látky se klasifikují jako senzibilizující kůţi (kategorie 1) podle těchto kritérií: 

 existují-li důkazy u člověka, ţe látka je schopna při styku s kůţí vyvolat senzibilizaci 

u podstatného počtu osob; nebo 

 jsou-li k dispozici pozitivní výsledky z vhodných zkoušek na zvířatech. [9] 

 

Koncentrační limity: 

C ≥ 25%: Skin Corr. 1B; H314 

5% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2; H315 (Dráţdivost pro kůţi kategorie 2; Dráţdí kůţi) 

5% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2; H319 (Podráţdění očí kategorie 2; Způsobuje váţné podráţdění 

očí) 

C ≥ 5%: STOT SE 3; H335 (Látka toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice – kategorie 3; Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest) 

C ≥ 0,2%: Skin Sens. 1; H317 [9, 10] 

 

Skin Irrit. 2: 

Kritéria pro kategorii 2: 

 průměrné skóre ≥ 2,3 – ≤ 4,0 u tvorby erytémů/krust nebo edémů u nejméně dvou ze tří 

zkušebních zvířat po 24, 48 a 72 hodinách po odstranění plátku s testovanou látkou nebo, 

jsou-li odezvy opoţděné, po třech po sobě jdoucích dnech po objevení se koţních reakcí; 

nebo 

 zánět, který přetrvává do konce období pozorování v délce obvykle 14 dnů u nejméně 

dvou zvířat, s přihlédnutím zejména k alopecii (ohraničená oblast), hyperkeratóze, 

hyperplazii a šupinatění; nebo 

 v některých případech, je-li zřetelná kolísavost odezev u zvířat, s velmi jednoznačnými 

pozitivními účinky souvisejícími s expozicí látce u jednoho zvířete, které jsou však menší 

neţ podle výše uvedených kritérií. [9] 

 

Eye Irrit. 2: 

Látky, které mohou vyvolat vratné podráţdění očí, se zařazují do kategorie 2 (dráţdivé pro 

oči). [9] 
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STOT SE 3: 

Dočasné účinky na cílové orgány. 

Tato kategorie zahrnuje pouze narkotické účinky a podráţdění dýchacích cest. Jedná se 

o účinky na cílové orgány, kvůli nimţ látka nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorií 1 nebo 

2. To jsou účinky, které nepříznivě mění funkce u člověka během krátké doby po expozici 

a z nichţ se člověk můţe zotavit v přiměřené době, aniţ by zanechaly významné změny 

struktury nebo funkce. [9] 

 

4.2 Klasifikace methylalkoholu 

Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS (DSD) – i zákona o chemických látkách 

a přípravcích – stará klasifikace 

Výstražný symbol:  

F – Vysoce hořlavý 

T – Toxický 

 

R-věty:   

R11 – Vysoce hořlavý. 

R23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůţí, poţití. 

R39/23/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi váţných nevratných účinků při vdechování, styku 

s kůţí a při poţití. [8, 10] 

 

Klasifikace EC:  

F (Vysoce hořlavý); R11 

T (Toxický); R23/24/25 – 39/23/24/25 [8, 10] 

 

Koncentrační limity: 

C ≥ 20%: T; R23/24/25 

3% ≤ C < 20%: Xn; R20/21/22 (zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůţí, poţití) 

C ≥ 10%: T; R39/23/24/25 

3% ≤ C < 10%: Xn; R68/20/21/22 (Zdraví škodlivý: moţné nebezpečí nevratných účinků při 

vdechování, styku s kůţí, poţití) [8, 10] 

 



23 

 

 

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) - nová klasifikace 

 

Výstražný symbol: 

GHS02 – Hořlavé látky 

GHS06 – Toxické látky 

GHS08 – Látky nebezpečné pro zdraví [9, 10] 

 

Výstraţné symboly látek jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

H-věty: 

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H331 - Toxický při vdechování. 

H311 - Toxický při styku s kůţí. 

H301 - Toxický při poţití. 

H370 - Způsobuje poškození orgánů. [9, 10] 

 

Klasifikace: 

Flam. Liq. 2; H225 (hořlavá kapalina kategorie 2)  

Acute Tox. 3; H331 (akutní inhalační toxicita kategorie 3) 

Acute Tox. 3; H311(akutní dermální toxicita kategorie 3) 

Acute Tox. 3; H301 (akutní orální toxicita kategorie 3) 

STOT SE 1; H370 (Látka toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice – 

kategorie 1) [9, 10] 

 

Flam. Liq. 2: 

Bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu > 35 °C. [9] 

 

STOT SE 1: 

Látky, které vyvolaly závaţnou toxicitu u člověka nebo o nichţ lze na základě důkazů 

získaných ze studií na pokusných zvířatech předpokládat, ţe mohou vyvolat závaţnou toxicitu 

u člověka po jednorázové expozici při obecně nízkých expozičních koncentracích. [9] 
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Koncentrační limity: 

C ≥ 10%: STOT SE 1; H370 

3% ≤ C < 10%: STOT SE 2; H371 (Látka toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice – kategorie 1; Můţe způsobit poškození orgánů) [9, 10] 

 

STOT SE 2: 

Látky, o nichţ lze na základě důkazů získaných ze studií na pokusných zvířatech 

předpokládat, ţe mohou být škodlivé pro lidské zdraví po jednorázové expozici při obecně 

středních expozičních koncentracích. [9] 
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5 Popis technologie výroby formalínu 

Technologie výroby formalínu (tzv. proces FORMOX) je zaloţena na katalytické oxidaci 

methanolu na ţelezo-molybdenovém katalyzátoru v trubkovém, teplosměnným mediem 

chlazeném reaktoru, s následnou absorpcí plynného formaldehydu ve změkčené vodě. 

Koncový plyn po absorpci formaldehydu (zbytkový obsah cca 0,2 % obj. HCHO) je z větší 

části recirkulován a z menší části vstupuje do jednotky CATOX kde, před jeho vypouštěním 

do atmosféry, dochází ke katalytickému spalování zbytkových škodlivin - spalitelných látek 

(HCHO, CO, dimetyléther a methanol) na oxid uhličitý a vodní páru. Kapalina je z absorpční 

kolony odtahovaná jako vodný roztok formaldehydu – formalín a jako meziprodukt - surovina 

pro výrobu lepidel je skladován, nebo upravován v adjustačních nádrţích přídavkem vody, 

případně stabilizován methanolem nebo melaninem na produkt určený k expedici. [4] 

 

Reakce probíhající při katalytické oxidaci methanolu na formaldehyd: 

 

Hlavní reakce: 

2 CH3OH (g) + O2    2 HCHO + 2 H2O (g)         

 

Následné reakce: 

2 HCHO (g) + O2   2 CO + 2 H2O (g)  

 

Vedlejší reakce: 

2 CH3OH (g)   (CH3)2O  +  H2O (g) 

2 HCHO + O2  2 HCOOH (g) 

 

Všechny uvedené reakce jsou exotermické a v teplotním intervalu, který přichází 

v úvahu, mají rovnováhu posunutou zcela na stranu produktů, jsou to tedy prakticky 

jednosměrné reakce. Kyselina mravenčí vzniká v malém mnoţství při teplotě 100 °C aţ 

150 
o
C v reakčním plynu před vstupem do absorpční kolony. [4] 
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5.1 Reakce probíhající při absorpci formaldehydu ve vodě 

Absorpce (rozpouštění jedné nebo více sloţek plynné soustavy v kapalině) 

formaldehydu ve vodě je typický případ absorpce spojené s chemickou reakcí (chemisorpce): 

   CH2O  +  H2O(l) = CH2(OH)2 

Jejím produktem je metylenglykol. Rovnováţná konstanta (charakterizuje sloţení 

reakční směsi po dosaţení chemické rovnováhy) hydratace rozpuštěného formaldehydu ve 

vodě, vyjádřena chemickou rovnicí: 

 CH2O(aq)  +  H2O(l)   =    CH2(OH)2 (aq) 

je následující: 

 K = (CH2Oaq . H2Oliq) / CH2(OH)2,aq 

   při 20°C ...........   1.10
-4

 

   při 60°C ........... 20.10
-4

 

 

Monomer metylenglykolu podléhá dále polymerizačním reakcím podle rovnic:  

HO.CH2.OH  +  HO.CH2.OH  =  HO.(CH2O)
2
.H  +  H2O      

HO.(CH
2
)
n
.H  +  HO.CH

2
.OH   =   HO.(CH

2
)
n+1

.H  + H2O      

V rovnováze tak obsahuje vodný roztok formaldehydu (formalín), vedle malého 

mnoţství volného formaldehydu (do 0,1 % hm.), směs monomerního metylenglykolu a jeho 

polymerů o polymeračním stupni aţ n =12. Koncentrace vyšších polymerů roste s koncentrací 

formaldehydu. [4] 

5.2 Technologický postup 

Směs vzduchu a koncového plynu (obsah kyslíku je udrţována mezi 8,0 aţ 

11,0 % obj., v závislosti na koncentraci methanolu v plynné směsi na vstupu do reaktorů) je 

stlačena na 50 aţ 80 kPa, následně předehřátá v systému výměníků tepla. Do předehřáté směsi 

je ve dvou stupních rozprašován tryskami kapalný methanol. Vzniklá vzduchomethanolová 

směs o koncentraci methanolu nepřesahující 7,5 % obj. a teplotě mezi 150 °C aţ 180 °C je 

vedena do reaktoru, kde dochází na pevném loţi ţelezomolybdenového katalyzátoru (uloţen 

jednak v trubkách, případně v následné adiabatické vrstvě) k oxidaci methanolu na 

formaldehyd. Reakční teplo je odváděno v mezitrubkovém prostoru reaktorů cirkulujícím 

teplosměnným olejem s regulovaným odvětveným tokem oleje přes parní kotel. Reakční teplo 
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odebírané olejem je tak následně vyuţíváno k výrobě páry 1,2 MPa a 0,2 MPa pro vlastní 

spotřebu a přebytek je dodáván do parní sítě BC MCHZ.  

Reakční plyny obsahující obvykle 6 aţ 6,5 % obj. formaldehydu jsou z reaktorů 

vedeny soustavou výměníků tepla, kde dochází k předání tepla plynné směsi, která vstupuje 

do reaktoru a s teplotou 100 °C aţ 120 °C vstupují do absorpční kolony. [4]  

Blokové schéma výroby formalínu je znázorněno na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 2: Blokové schéma výroby formalínu [4] 

 

Koncový plyn, po absorpci formaldehydu ve vodě, se z větší části (3/4) recirkuluje, 

menší část je odváděna do jednotky CATOX, kde se katalyticky spaluje většina zbytkových 

škodlivin - spalitelných látek (formaldehyd, oxid uhelnatý, dimetyléter, methanol apod.). 

Z jednotky CATOX odchází plyn do ohřívače vody - vyvíječe páry a po ochlazení je následně 

vypouštěn do atmosféry. Absorpční teplo je odváděno nepřímým chlazením. Formalín lze 

z paty absorpční kolony odtahovat podle potřeby v širokém koncentračním rozmezí 35-65 %, 

obsahuje dále menší mnoţství methanolu (0,2 aţ 1,0 % hm). Meziprodukt je pro výrobu 

lepidel čerpán do skladu přímo nebo podle poţadavků odběratelů upravován v adjustačních 

nádrţích přídavkem vody, methanolu a melaminu. 
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Alternativním technologickým postupem je pouţití roztoku močoviny v absorpční 

části místo vody, při kterém lze z technologie odebírat přímo močovinoformaldehydový 

kondenzát rovněţ přímo zpracovatelný ve výrobě lepidel. [4] 

Veškerá manipulační místa ve výrobně formaldehydu jsou vybavena záchytnými 

jímkami. Zásobníky surovin i produktu jsou v záchytných vanách vybavených jímkami pro 

odčerpávání zachycených látek. V případě úniku hořlavých kapalín z výrobního zařízení 

nehrozí moţnost jejich průniku do přízemního uzavřeného objektu. Pro odčerpávání kapalin 

z havarijní jímky slouţí přenosné ponorné čerpadlo, které má obsluha pro tento účel 

k dispozici. 

Se skladem je objekt propojen ocelovým potrubím uloţeným na ocelových potrubních 

mostech. Technologie výrobny je řízena z velínu, který se nachází v jednopodlaţní budově 

výrobny. [4] 

Rozmístění jednotlivých zařízení ve výrobně formalínu znázorňuje obrázek 4 a detailní 

schéma výroby formalínu znázorňuje obrázek 5. 

 

 

             Obrázek 3: Letecký snímek výroby formalínu [13] 
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6 Výběr jednotek nebo zařízení vyžadujících QRA 

Kvantitativní hodnocení rizika (QRA - Quantitative Risk Assessment) je metoda pro 

stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. 

Riziko se kvantitativně hodnotí v případech, kdy se nebezpečné látky nacházejí na určitém 

místě v podniku v takovém mnoţství, ţe mohou ohroţovat okolí. QRA je součástí 

bezpečnostní zprávy, ve které názorně dokladuje riziko způsobené objektem nebo podnikem. 

Poněvadţ ne všechna zařízení významně přispívají k riziku, není nutno uvaţovat všechny 

jednotky nebo zařízení při QRA. Proto byla pro určení jednotek nebo zařízení, která nejvíce 

přispívají k riziku vyvinuta metoda výběru umoţňující selekci takových jednotek nebo 

zařízení. Takto vybrané jednotky nebo zařízení musejí být uvaţovány při QRA. [7] 

 

Postup selektivní metody pro výběr zařízení vyţadující QRA: 

• Objekt nebo podnik se rozdělí na nezávislé jednotky nebo zařízení. 

• Nebezpečnost kaţdé jednotky nebo zařízení se stanoví na základě mnoţství látky, 

provozních podmínek a vlastností nebezpečných látek. Indikační číslo A vyjadřuje míru 

skutečné nebezpečnosti jednotky nebo zařízení.  

• Nebezpečnost jednotky nebo zařízení se stanovuje pro mnoţinu bodů v okolí (na hranici) 

objektu nebo podniku. Nebezpečnost jednotky na jistou vzdálenost se stanoví na základě 

známého indikačního čísla a vzdálenosti mezi posuzovaným bodem a jednotkou nebo 

zařízením. Míra nebezpečí v posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty selektivního 

čísla S. 

• Jednotky nebo zařízení jsou pro analýzu QRA vybírány na základě relativní hodnoty 

selektivního čísla S. 

 

Rozlišují se dva typy zařízení, tj. procesní jednotka nebo zařízení a skladovací jednotka 

nebo zařízení. Procesní jednotku nebo zařízení můţe tvořit několik zásobníků, potrubí 

a obdobná zařízení. Skladovací jednotka nebo zařízení, jako je např. skladovací nádrţ, je vţdy 

uvaţována samostatně nebo odděleně. [7] 

 

Indikační číslo A jednotky nebo zařízení je bezrozměrné a stanoví se ze vztahu: 
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kde: 

A – indikační číslo (-) 

Q - mnoţství látky i přítomné v jednotce nebo zařízení (kg) 

O1 - faktor pro procesní zařízení nebo pro skladovací zařízení (-) 

O2 - faktor umístění jednotky nebo zařízení (-) 

O3 - faktor zahrnující vliv podílu z celkového mnoţství látky, které bude po úniku v plynné 

fázi v závislosti na provozní teplotě, normálním bodu varu, skupenství látky a teplotě okolí (-) 

G - mezní mnoţství látky (kg) 

 

V jediné jednotce nebo zařízení se mohou vyskytovat různé látky za různých provozních 

podmínek. V takovém případě se indikační číslo, Ai,p, stanovuje pro kaţdou látku i a pro 

všechny provozní podmínky p. Indikační číslo A pro jednotku/zařízení se stanoví jako součet 

všech indikačních čísel 
pipi A

,,    . Tento součet se stanovuje odděleně pro tři různé skupiny 

látek, jmenovitě: hořlavé (A
F
), toxické (A

T
) a výbušné (A

E
). [7] 

Jestliţe látka náleţí současně k více skupinám látek, indikační číslo se počítá pro kaţdou 

skupinu zvlášť. 

Selektivní číslo S vyjadřuje míru nebezpečnosti jednotky nebo zařízení vůči jinému 

posuzovanému místu ve vzdálenosti L, a stanoví se násobením indikačního čísla jednotky 

nebo zařízení A faktorem (100/L)
2
 pro toxické látky a faktorem (100/L)

3
 pro hořlavé 

a výbušné látky. I zde můţe mít jediná jednotka nebo zařízení tři různá selektivní čísla: 

 

 

 

 

kde: 

L - vzdálenost od jednotky nebo zařízení k  posuzovanému místu v metrech, přičemţ 

minimální vzdálenost je 100 m. 

Selektivní číslo se stanovuje pro kaţdou jednotku nebo zařízení v minimálně osmi 

bodech na hranici objektu. Vzdálenost mezi dvěma přilehlými místy nesmí být větší neţ 
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50 m. Selektivní číslo musí být stanoveno pro celou hranici objektu, i kdyţ objekt hraničí 

s podobným objektem. Jestliţe je objekt ohraničen povrchovou vodou, selektivní číslo musí 

být stanoveno pro bod na protějším břehu vůči objektu. 

Kromě výpočtů v bodech na hranicích objektu musí být selektivní číslo S stanoveno pro 

kaţdou jednotku nebo zařízení i v bodech obytného pásma, existujícího nebo plánovaného, 

nejblíţe jednotce nebo zařízení. 

Jednotka nebo zařízení je vybrána pro hodnocení QRA, jestliţe jsou splněny následující 

podmínky: 

 selektivní číslo jednotky nebo zařízení v určitém bodě na hranici objektu (nebo na břehu 

řeky proti objektu) větší neţ jedna a větší neţ 50% maximálního selektivního čísla 

v posuzovaném bodě, 

 selektivní číslo jednotky nebo zařízení je větší neţ jedna v bodě v obydlené oblasti, platí 

pro existující nebo plánované jednotky, v místě nejblíţe jednotce nebo zařízení. [7] 

 

6.1 Seznam posuzovaných jednotek/zařízení 

Seznam posuzovaných jednotek/zařízení představuje seznam všech jednotek/zařízení, 

které vyţadují posouzení nebezpečí ve vztahu k okolí areálu DUKOL. 

Vstupní údaje o druhu, klasifikaci, fyzikální forma chemické látky nebo přípravku 

a o jejich umístění jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Druh, klasifikace, fyzikální forma chemické látky nebo přípravku a jejich umístění [6] 

Název látky Klasifikace 

látky *) 

Fyzikální forma 

látky / Použití 

Potencionální zdroje rizika 

methanol F, T kapalina S, PL nadzemní válcové zásobníky, 

ţelezniční cisterna na pozici 

stáčení, potrubí z místa stáčení 

ţelezniční cisterny do 

zásobníků, reaktor 

formaldehyd**) 

(vodný roztok) 

T kapalina M, P nadzemní válcové zásobníky, 

nadzemní adjustační válcové 

zásobníky, autocisterna na 

pozici plnění, potrubí ze 

zásobníků do výrobny lepidel, 

absorpční kolony 

formaldehyd T plyn M absorpční kolony, reaktor 

marlotherm N kapalina PL, (O) nadzemní válcové zásobníky 

therminol N, Xn kapalina PL, (O) nadzemní válcový zásobník 

katalyzátor FeMo Xn pevná látka PL, (O) sklad ve výrobně 

formaldehydu v plastových 

soudcích 

Etylenglykol (Fridex) Xn kapalina PL, (O) sklad ve výrobně DUKOL 

v sudu 

fosforečnan trisodný Xi pevná látka PL budova čerpačky kondenzátu 

paraformaldehyd ***) Xn, Xi suspenze O, P nadzemní válcové zásobníky 

formalínu 

 

S – surovina, PL – pomocná látka, M – meziprodukt, P – produkt, O – odpad 

 

*) Klasifikace je uváděna podle zákona o chemických látkách a přípravcích. [1] 

**) Převáţná část vyrobeného vodného roztoku formaldehydu (formalín) je zpracovávána 

přímo ve firmě jako 45% nestabilizovaný meziprodukt, menší mnoţství formalínu 

v koncentracích 37-45 % stabilizovaného methanolem nebo melaminem je odprodáváno 

jiným zákazníkům. 

***) Paraformaldehyd vzniká jako úsada (vedlejší produkt spalování) při skladování 

formalínu. Ze skladovacích nádrţí je při jejich čištění periodicky odstraňován a zpravidla 

zneškodňován jako odpad. V současnosti je také jako vedlejší produkt odprodáván. [6] 
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6.2 Vstupní údaje pro stanovení indikačního čísla 

Indikační číslo vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti zařízení. Údaje o mezních 

mnoţstvích potřebných pro výpočet indikačního čísla jsou uvedeny v příloze č. 3. 

V tabulce 3 jsou uvedeny údaje, které jsou potřebné ke stanovení faktorů provozních 

podmínek a následně indikačního čísla. Methanol je více toxický při poţití neţ při inhalaci, 

proto je hodnota LC50 velmi vysoká.  
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6.3 Vybrané zařízení/jednotky pro další posuzování 

Pro jednotky obsahující formalínem nelze selektivní metodu výběru aplikovat, protoţe 

formaldehyd je absorbován ve vodě a tudíţ se jedná o vodný roztok formaldehydu. Vybraná 

zařízení pro další posuzování včetně uvedení procesu a přítomných látek jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 3: Vybraná zařízení pro další posuzování 

Označení 

zařízení 

Zařízení Proces Látka 

Z Nadzemní válcové zásobníky 811 m
3
 (2x) skladování Metanol 

ŢC Ţelezniční cisterna na pozici stáčení Proces Metanol 

P Potrubí z místa stáčení ŢC do zásobníků Z Proces Metanol 

AK Absorpční kolona Proces formaldehyd 

R Reaktor Proces methanol 

formaldehyd 

 

6.4 Stanovení indikačního čísla pro posuzované zdroje rizika 

Na základě údajů uvedených v tabulce 3 (viz kapitola 6.2) jsou pro vybrané zdroje rizika 

stanoveny hodnoty indikačního čísla. Údaje pro zjištění faktorů provozních podmínek a mezní 

hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Stanovené hodnoty indikačních čísel uvádí tabulka 5. 

 

Tabulka 4: Hodnoty indikačních čísel 

Označení 

zařízení 

Nebezpečná 

látka 

Typ 

látky 

Množství 

látky Q 

[t] 

Faktory 

provozních 

podmínek 

Mezní 

hodnota 

G [t] 

Indikační 

číslo A [-] 

O1 O2 O3 

Za methanol T 615 0,1 0,1 0,15 ∞ 0 

Zb methanol H 615 0,1 0,1 0,15 10 0,1 

ŢCa methanol T 55 1 0,1 0,15 ∞ 0 

ŢCb methanol H 55 1 0,1 0,15 10 0,1 

Pa methanol T 2,06 1 1 10 ∞ 0 

Pb methanol H 2,06 1 1 10 10 2,06 
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AK formaldehyd T < 0,002 1 1 10 0,03 < 1 

Ra methanol T < 0,5 1 1 10 ∞ 0 

Rb methanol H < 0,5 1 1 10 10 < 1 

Rc formaldehyd T < 0,002 1 1 10 0,03 < 1 

 

6.5 Stanovení selektivních čísel pro posuzované zařízení na vybraných 

pozicích 

Selektivní číslo se stanovuje pro zdroje rizika, jejichţ indikační číslo je rovné nebo větší 

neţ jedna. Pokud bychom stanovovali selektivní číslo pro zdroje rizika, jejichţ indikační číslo 

je menší neţ jedna, tak by ani selektivní číslo nemohlo být větší neţ jedna, a proto takový 

zdroj rizika není vybrán pro QRA. 

Nejprve se stanoví číslo na hranicích areálu. DUKOL provozuje své výrobní linky na 

pronajatých pozemcích uvnitř areálu BC MCHZ. Z toho vyplývá, ţe se jedná objekt 

v objektu, takţe nemá jasně vymezené hranice. Ale východní a severní část DUKOL se 

nachází přímo na hranici areálu BC MCHZ. Proto jsou vybrány body pouze po určité délce 

hranic areálu. Jednotlivé body jsou od sebe vzdáleny cca 50 m. 

Následně se stanoví selektivní čísla na území, které tvoří hranice obydlených oblastí. 

V našem případě se jedná o bytovou jednotku na východě a Osadu Dusíkárny na jihu pro 

domy nejblíţe hodnoceným zdrojům rizika. 

Pro výpočet selektivního čísla potrubí se uvaţují rozličné body na potrubí s celkovým 

mnoţstvím přítomným v potrubí. Vzdálenost mezi dvěma sousedícími body musí být 

cca 50 m. Potrubí s methanolem ve výrobně formalínu je znázorněno na obrázku 6. 
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Obrázek 4: Potrubí methanolu a formalínu 

 

Mapa potřebná pro stanovení selektivního čísla na hranice areálu výroby formalínu 

a na hranicích obydlených oblastí je znázorněna na obrázku 7. 
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Obrázek 5: Mapa areálu a okolí pro výpočet selektivního čísla [13] 

 

Souřadnice zdroje rizika Pb (methanol z hlediska jeho hořlavosti) potřebné pro 

stanovení selektivního čísla a hodnoty indikačních čísel jsou uvedeny v tabulce 6. Body na 

potrubí Pb jsou zvoleny z místa stáčení ţelezniční cisterny směrem k zásobníku 

s methanolem. 
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Tabulka 5: Souřadnice a indikační čísla potrubí Pb 

Označení bodů na 

potrubí P1b 

Souřadnice Indikační číslo [-] 

X X 

1 4,92 11,25 2,06 

2 5,08 11,58 2,06 

3 4,75 12 2,06 

4 4,29 12,08 2,06 

5 3,88 11,67 2,06 

6 3,42 11,42 2,06 

7 3,04 11,33 2,06 

 

 

V tabulce 7 jsou uvedeny souřadnice jednotlivých pozic na hranicích areálu a vypočtená 

selektivní čísla pro hodnocený zdroj rizika Pb na těchto pozicích. Tučně jsou vyznačena 

selektivní čísla, která splňují podmínku 1 v kapitole 5 pro selekci zařízení. 

 

Tabulka 6: Selektivní čísla hodnoceného zdroje rizika Pb na hranicích areálu 

Body na 

hranici areálu 

Souřadnice S [-] 

X Y 1 2 3 4 5 6 7 

1 5,17 11,38 2,06 2,06 2,06 1,99 1,22 0,53 0,29 

2 4,83 11,79 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 0,91 0,45 

3 4,54 12,17 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 1,15 0,56 

4 4,21 12,54 0,89 1,30 2,06 2,06 2,06 1,10 0,59 

5 3,75 12,38 0,66 0,76 2,06 2,06 2,06 2,06 1,39 

6 3,33 12,08 0,49 0,47 0,98 2,06 2,06 2,06 2,06 

7 2,96 11,71 0,35 0,29 0,47 1,07 2,06 2,06 2,06 

8 2,58 11,42 0,22 0,18 0,25 0,46 1,22 2,06 2,06 

9 2,25 11,08 0,15 0,12 0,15 0,24 0,54 1,56 2,06 

 

V tabulce 8 jsou uvedeny souřadnice jednotlivých pozic na hranicích obydlených oblastí 

a vypočtená selektivní čísla pro hodnocený zdroj rizika Pb na těchto pozicích. 
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Tabulka 7: Selektivní čísla hodnoceného zdroje rizika Pb na hranicích obydlených oblastí 

Označení 

pozice 

Souřadnice S [-] 

X Y 1 2 3 4 5 6 7 

Bytová jednotka 

1 10,25 13,54 0 0 0 0 0 0 0 

Osada Dusíkárny 

1 2,79 1,96 0 0 0 0 0 0 0 

2 2,63 2,38 0 0 0 0 0 0 0 

3 2,38 2,83 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 2,63 0 0 0 0 0 0 0 

5 1,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.6 Zhodnocení výsledků 

U všech vybraných provozovaných zdrojů rizika (viz kapitola 6.3) byly vypočteny 

hodnoty indikačních čísel na základě provozních podmínek a skladovaného mnoţství látek. 

Hodnoty selektivních čísel byly stanoveny pro síť bodů na hranicích areálu a obydlené 

oblasti. 

Je-li potrubí mezi jednotkami/zařízeními vybráno na základě selektivního čísla pro 

jedno nebo více míst úniku, je nutné zahrnout do QRA celé potrubí 

Z vypočtených selektivních čísel na daných pozicích hranice areálu vyplývá, ţe QRA je 

nutné podrobit celé potrubí s methanolem (zdroj rizika Pb). 

Z vypočtených selektivních čísel posuzovaných zdrojů rizika v obydlených oblastech 

vyplývá, ţe QRA pro uvedené zdroje rizika v tabulce 4 není nutné provádět. V tabulce 9 je 

uvedené zařízení (zdroj rizika), které se bude dále posuzovat. 

 

Tabulka 8: Vybrané zařízení pro QRA 

Označení zařízení Zařízení Q [t] Látka 

P Potrubí z místa stáčení ŢC do zásobníků Z 2,06 Metanol 
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Zjištěné údaje budou potřebnými vstupními údaji pro novelizaci bezpečnostní zprávy dle 

zákona o prevenci závaţných havárií. Jak jiţ bylo uvedeno, QRA musí být provedená pouze 

pro potrubí methanolu. Na základě informací z provozu lze konstatovat, ţe pravděpodobnost 

úniku methanolu z potrubí je velmi malá (menší neţ 1krát za 5 let). Pro názornost budou dále 

zpracovány dopady úniku methanolu z potrubí programem ROZEX. 
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7 Zpracování dopadů programem ROZEX 

V důsledku nízké pracovní teploty methanolu v potrubí (25 °C), která je niţší neţ bod 

varu, nelze modelovat jednorázový únik hořlavé látky ani kontinuální únik hořlavé látky 

otvorem. Můţeme však modelovat plošný odpar hořlavé látky z louţe. Velikost plochy louţe 

byla zvolena od 5 do 60 m
2
. Co se týče zvolených atmosférických podmínek, vycházelo se 

z údajů uvedených v bezpečnostní zprávě. Nejčastěji se jedná o typ atmosférické stálosti D 

nebo F a odpovídající rychlosti větru 5 nebo 2 m.s
-1

. [6] 

V tabulce 10 a 11 jsou výsledky modelování odparu hořlavé látky z louţe pro rychlost 

větru 5 m.s
-1

 a pro typ atmosférické stálosti D (neutrální podmínky).  

 

Tabulka 9: Plošný odpar hořlavé látky z louže - neutrální plyn I [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 

ZADÁNÍ: 

Teplota látky (°C) 25 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 5 

Rychlost větru (m/s) 5 

Typ atmosférické stálosti: D - Neutrální podmínky 

Typ Povrchu pro šíření oblaku: Městská a průmyslová oblast 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 

Maximální vzdálenost epicentra od místa výbuchu: 1 [m] 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od 

místa úniku: 
1 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 100 kPa: 0 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 30 kPa: 1 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 10 kPa: 4 [m] 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku: 5 [m] 

 

 

Tabulka 10: Plošný odpar hořlavé látky z louže - neutrální plyn II [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 
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ZADÁNÍ: 

Teplota látky (°C) 25 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 60 

Rychlost větru (m/s) 5 

Typ atmosférické stálosti: D - Neutrální podmínky 

Typ povrchu pro šíření oblaku: Městská a průmyslová oblast 

VÝSLEDKY VÝPOČTU: 

Maximální vzdálenost epicentra od místa výbuchu: 1 [m] 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od 

místa úniku: 
2 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 100 kPa: 1 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 30 kPa: 2 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 10 kPa: 6 [m] 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku: 7 [m] 

 

V tabulce 12 a 13 jsou výsledky modelování plošného odparu hořlavé látky z louţe 

pro rychlost větru 2 m.s
-1

 a pro typ atmosférické stálosti F (inverze).  

 

Tabulka 11: Plošný odpar hořlavé látky z louže - neutrální plyn III [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 

ZADÁNÍ: 

Teplota látky (°C) 25 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 5 

Rychlost větru (m/s) 2 

Typ atmosférické stálosti: F - Středně stabilní podmínky 

Typ Povrchu pro šíření oblaku: Městská a průmyslová oblast 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 

Maximální vzdálenost epicentra od místa výbuchu: 1 [m] 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od 

místa úniku: 
1 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 100 kPa: 0 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 30 kPa: 1 [m] 
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Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 10 kPa: 4 [m] 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku: 5 [m] 

 

Tabulka 12: Plošný odpar hořlavé látky z louže - neutrální plyn IV [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 

ZADÁNÍ: 

Teplota látky (°C) 25 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 60 

Rychlost větru (m/s) 2 

Typ atmosférické stálosti: F - Středně stabilní podmínky 

Typ Povrchu pro šíření oblaku: Městská a průmyslová oblast 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 

Maximální vzdálenost epicentra od místa výbuchu: 2 [m] 

Dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE od 

místa úniku: 
4 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 100 kPa: 1 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 30 kPa: 3 [m] 

Zóna ohroţení od epicentra výbuchu > 10 kPa: 7 [m] 

Maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku: 9 [m] 

 

V tabulce 14 a 15 jsou výsledky modelování úniku hořlavé látky se vznikem plošného 

poţáru. Velikost plochy louţe byla opět zvolena od 5 do 60 m
2
. 

 

Tabulka 13: Úniku hořlavé látky se vznikem plošného požáru I [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 

ZADÁNÍ: 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 5 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 

Viditelný dosah plamene: 3 [m] 

Popáleniny I. stupně při expozici 1 min ve vzdálenosti od 

plamene: 
4 [m] 
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Narušení pevnosti konstrukční oceli při expozici 3 min ve 

vzdálenosti od plamene: 
0 [m] 

Zápal suchého dřeva při expozici 3 min ve vzdálenosti od 

plamene: 
2 [m] 

Dosah působení na nechráněné osoby od okraje plamene pro 50% mortalitu osob 

Expozice [s] 

Vzdálenost [m]                            

15 

0 

60 

2 

120 

2 

180 

3 

 

Tabulka 14: Úniku hořlavé látky se vznikem plošného požáru II [11] 

ZVOLENÁ NEBEZPEČNÁ LÁTKA: 

methanol (kapalina) 

ZADÁNÍ: 

Velikost louţe - plocha (m
2
) 60 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 

Viditelný dosah plamene: 7 [m] 

Popáleniny I. stupně při expozici 1 min ve vzdálenosti od 

plamene: 
13 [m] 

Narušení pevnosti konstrukční oceli při expozici 3 min ve 

vzdálenosti od plamene: 
3 [m] 

Zápal suchého dřeva při expozici 3 min ve vzdálenosti od 

plamene: 
5 [m] 

Dosah působení na nechráněné osoby od okraje plamene pro 50% mortalitu osob 

Expozice [s] 

Vzdálenost [m]                            

15 

4 

60 

6 

120 

8 

180 

9 

 

Ze zjištěných údajů modelovaného plošného odparu hořlavé látky z louţe a úniku hořlavé 

látky se vznikem plošného poţáru jsme zjistili, ţe pro zvolenou velikost plochy louţe 

v rozsahu 5 aţ 60 m
2
, typ atmosférické stálosti D nebo F a odpovídající rychlosti větru 2 nebo 

5 m.s
-1

, se výstupní údaje příliš neliší. Maximální vzdálenost epicentra od místa výbuchu je 

pro zvolené vstupní údaje 2 m, maximální dosah zóny mortality osob efektem FLASH FIRE 

od místa úniku je 4 m a maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od úniku je 9 m. Při 

úniku hořlavé látky se vznikem plošného poţáru budou způsobeny popáleniny I. stupně při 

1 minutové expozici do vzdálenosti maximálně 13 m.  
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Z vyhodnocených údajů vyplývá, ţe nebudou ohroţeny obydlené oblasti, ale pouze 

pracovníci v objektu výroby formalínu. Z těchto důvodů by měli být pracovníci výroby 

formalínu informováni o moţnostech ohroţení a být připraveni a vybaveni potřebným 

prostředky v případě úniku methanolu z potrubí. 
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8 Závěr 

Po seznámení s výrobní technologií formalínu a podání informací o vlastnostech látek ve 

výrobě, jsme uvedli klasifikaci methanolu a formaldehydu v souladu se směrnicí 67/548/EHS 

(DSD) a nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP). Dále bylo přistoupeno k pouţití selektivní 

metody výběru zařízení vyţadující QRA. Selektivní metoda výběru nebyla pro výrobu 

formalínu doposud provedena. 

V seznamu posuzovaných zařízení je celkem 15 jednotek (zdrojů rizika). Z tohoto 

seznamu bylo vybráno 5 jednotek (zdrojů rizika), které jsme dále posuzovali. Posuzované 

jednotky jsou vybrány v souvislosti s vlastnostmi přítomných nebezpečných látek. Pro tyto 

jednotky byla stanovena indikační čísla. Pouze pro potrubí s methanolem (z hlediska jeho 

hořlavosti) vyšla hodnota indikačního čísla větší neţ 1. Stanovena hodnota indikačního čísla 

je 2,06. Na základě hodnoty indikačního čísla byly stanoveny hodnoty selektivních čísel. 

Maximální hodnota selektivního čísla na hranici areálu je rovna hodnotě indikačního čísla, 

tzn. S = A = 2,06. Hodnota selektivního čísla na hranicích obydlených oblastí je nulová. Na 

základě hodnot selektivních čísel na hranici areálu byla vybrána jednotka pro QRA. Jedná se 

o tuto jednotku: 

 potrubí z místa stáčení ţelezniční cisterny do zásobníku methanolu. 

Dle praktických zkušeností lze konstatovat, ţe pravděpodobnost úniku methanolu 

z potrubí je menší neţ 1krát za 5 let. Na závěr byly modelovány dopady úniku methanolu 

z potrubí programem ROZEX. Pro modelování byly pouţity atmosférické podmínky, které 

jsou uvedeny v bezpečnostní zprávě. Jednalo se o typ atmosférické stálosti D nebo F 

a odpovídající rychlosti větru 5 nebo 2 m.s
-1

. Velikost plochy louţe byla zvolena v rozsahu 5 

aţ 60 m
2
. Na základě výsledků programu ROZEX, jsme zjistili, jaké budou projevy (dopady) 

v případě úniku methanolu z potrubí při plošném odparu hořlavé látky z louţe a úniku hořlavé 

látky se vznikem plošného poţáru. Pro úniku methanolu z potrubí při plošném odparu hořlavé 

látky z louţe bude maximální dosah zóny mortality osob způsobený efektem FLASH FIRE od 

místa úniku 4 m a maximální vzdálenost pro dosah vlny 10 kPa od místa úniku bude 9 m. Při 

úniku hořlavé látky se vznikem plošného poţáru budou způsobeny popáleniny I. stupně při 

expozici 1 min do maximální vzdálenosti 13 m.  

Z vyhodnocených údajů vyplývá, ţe při úniku methanolu z potrubí nebudou ohroţeny 

obydlené oblasti, ale pouze pracovníci v objektu výroby formalínu. Pracovníci by měli být 

o těchto skutečnostech informováni. 
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