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Anotácia 

Diplomová práca sa venuje problematike analýzy zdrojov rizík v procesoch 

tepelného spracovania. Úvodná časť sa zaoberá popisom tepelného a chemicko - tepelného 

spracovania ocele a jeho vplyvom na jej vlastnosti. Na túto časť nadväzuje popis 

konkrétneho procesu tepelného spracovania pouţívaného v automobilovom priemysle. 

Tretia časť práce sa zaoberá analýzou zdrojov rizika a vybranými metódami. Výsledky 

sú vyhodnotené pomocou vybraných analytických metód „Čo sa stane, keď...“, 

modifikované metódy HAZOP ako aj kombinácia indexu pravdepodobnosti rizika 

s bodovou metódou.  

Kľúčové slová  

Analýza rizík, technologické riziká, tepelné spracovanie, nauhličovací proces 

Annotation 

This thesis deals with problems of analysis of risk sources in the heat treatment 

process. The introductory part deals with the description of thermal and chemical - heat 

treatment of steel and its influence on its properties. In this section follows a description of 

a particular process of heat treatment used in the car industry. The third part deals with 

analysis of risk sources and methods selected for our chosen business. The conclusion 

evaluates the results of selected analytical methods: "What happens if ...", modified 

HAZOP and the combination of probabilistic risk index with a point method. 
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Úvod  

Pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní materiálov sa pouţívajú nebezpečné 

chemické látky. Na tieto látky sa vzťahuje jednotná európska legislatíva (stanovujúca 

predovšetkým ich registráciu a klasifikáciu pre identifikáciu)
1
. Práve nebezpečné vlastnosti 

týchto látok majú potenciál spôsobiť najväčšie škody. Podniky manipulujúce 

s nadlimitným mnoţstvom  nebezpečných chemických látok pri výrobe, spracovaní alebo 

skladovaní, predstavujú vyššie riziko a vznik závaţnej havárie je pravdepodobnejší. 

Na minimalizovanie či odstránenie zdrojov rizika nebezpečia a súvisiacich rizík 

je aplikovaná analýza prostredníctvom vedeckých metód.  

Keďţe riziko je súčasťou kaţdej priemyselnej výroby, máme snahu ho zníţiť. 

To znamená poznať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnej udalosti a veľkosť následkov. 

Toto všetko vieme po dôkladnej analýze rizika, ktorej nerozlučnou súčasťou je práve 

identifikácia zdrojov rizika ( nebezpečia).  

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo identifikovať zdroje rizika procesu 

tepelného a chemicko - tepelného spracovania v automobilovom priemysle a na základe 

spravenej analýzy zvolenými metódami navrhnúť preventívne opatrenia.  

Údaje o danom procese boli získané prehliadkou podniku, z poskytnutých interných 

materiálov a konzultácií s technológom výroby a bezpečnostným technikom podniku. 

K vypracovaniu práce boli tieţ vyuţité získané poznatky zo štúdia na VŠ, štúdia odbornej 

literatúry, legislatívy a z internetu.   

                                                 

1
 CLP, zákon číslo 59/2006Sb, REACH  
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1 Chemicko -  tepelné spracovanie materiálov  

Chemicko - tepelné spracovanie je proces difúzneho nasycovania povrchu materiálu 

rôznymi prvkami pri zvýšenej teplote. Týmto procesom dosiahneme zlepšenie 

mechanických alebo fyzikálne - chemických vlastností povrchu či jadra súčiastky.  

Priebeh tepelného spracovania je u všetkých spôsobov a u všetkých materiálov 

v podstate rovnaký. Tento priebeh nám znázorňuje obrázok 1. Skladá sa z ohrevu 

na stanovenú teplotu(1), udrţaním danej teplote(2)  a následného ochladenia(3), pričom 

sa tento postup môţe viackrát opakovať.  

 

Obrázok 1 Obecný diagram tepelného spracovania [16] 

Chemicko – tepelné spracovanie môţeme rozdeliť na:  

 Objemové:   

 ţíhanie po morení  

 ţíhanie elektroplechov  

 Povrchové:  

 nauhličovanie (cementovanie) – sýtenie povrchu 

uhlíkom 

 nitridovanie – sýtenie povrchu dusíkom  

 nitrocementovanie – sýtenie povrchu uhlíkom a dusíkom 

 sulfonitridovanie – sýtenie povrchu sírou a dusíkom  

Ďalej bude vysvetlený proces nauhličovania a s ním súvisiace operácie. 

 [5],[9],[14],[16] 
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1.1 Nauhličovanie  

Nauhličovanie je proces známejší pod pojmom cementovanie. Ide o spevňujúci proces 

pridávaním uhlíka do povrchovej vrstvy pri zachovaní húţevnatosti jadra. Zvyšuje sa takto 

pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu. K tomuto procesu sa vyuţívajú ocele s nízkym 

obsahom uhlíka (do 0,2%) označované ako mäkké konštrukčné ocele. Cementovaním 

môţeme zvýšiť obsah uhlíka na 0,7 aţ 0,9%.  

Takáto vrstva môţe mať hrúbku 0,5-1,5milimetra. Po nasýtení povrchu uhlíkom 

sa súčiastky rýchlo ochladia a tým sa zakalia.  

Proces nauhličovania (cementovania) sa uskutočňuje nasledujúcim postupom:  

 uloţenie materiálu 

 odmastenie a vysušenie  

 nauhličovanie (cementovanie) 

 kalenie 

 pranie a vysušenie 

 popúšťanie 

 tryskanie 

 uloţenie  

 kontrola kvality 

Proces nauhličovania sa skladá z viacerých po sebe nasledujúcich chemických reakcií: 

 Adsorpcia molekúl chemických zlúčenín je silne závislá od stavu adsorpčného 

povrchu 

o oxidácia a znečistenie môţe zmeniť rýchlosť rastu difúznej vrstvy, prípadne 

spôsobiť rôznorodosť hrúbky a stavby vrstvy nauhličenia 

 Disociácia 

o rozpad molekúl zlúčenín nasycujúcej látky za vzniku aktívnych atómov 

nasycujúceho prvku 

 Absorpcia  

o Pohltenie týchto atómov nasycovaných povrchom, ktorý pri danej teplote 

nevykazuje medznú nasýtenosť 
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 Difúzia  

o Pohyb atómov v smere koncentračného gradientu 

Nauhličenie povrchu sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi:  

 v plyne  

 v prášku  

 v roztavených soliach  

 vo vákuu  

Kaţdý spôsob má svoje výhody a nevýhody. Pri tuhom skupenstve je nevýhodou, ţe sa 

nedá kontrolovať chemické zloţenie atmosféry a nerovnomerná hĺbka nauhličenia.  

Najčastejšie a najvýznamnejšie je nauhličovanie (cementovanie) v plyne.  

Nauhličovacou zloţkou je oxid uhoľnatý. Tento proces sa dá veľmi presne riadiť 

a dosahovať ním reprodukovateľné výsledky. Prebieha v ochranných atmosférach, 

kde máme buď čisté plyny alebo ich zmesi a to vodík, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dusík. 

Ochranné atmosféry majú za úlohu vytvoriť takú pecnú atmosféru pomocou, ktorej 

sa zabráni neţiaducim reakciám nauhličovaného materiálu.  

Typicky sa proces nauhličovania (cementovania) pouţíva na ozubené kolieska 

(prevodovky) a hriadele v automobilovom priemysle, veterné turbíny, komponenty 

čerpadiel a najmä tam, kde je od súčiastok vyţadovaná dlhodobá prevádzka pri vysokom 

cyklickom zaťaţení. [5],[6],[7],[8]  

1.2  Zariadenie na tepelné spracovanie  

Zariadenia na tepelné spracovanie ocele sú rozdielne. Záleţí pri nich na druhu 

tepelného spracovania, druhu výroby, veľkosti a tvaru výrobku a pod.  

Najrozšírenejšie sú ohrievacie pece (viz. obrázok 2), v ktorých sa výrobok zahreje 

na poţadovanú teplotu a ochladí potrebnou rýchlosťou.  Na zušľachťovanie slúţia olejové, 

vodné alebo soľné vane, do ktorých sa výrobok ponára. Základom správneho spracovania 

je získanie optimálnej štruktúry. K tomuto účelu slúţia aj ochranné atmosféry 

zabezpečujúce spoľahlivú ochranu pred kyslíkom a vzdušnou vlhkosťou. Pre kalenie, 

ţíhanie a popúšťanie sú určené predovšetkým komorové, vozové a šachtové pece.  
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Základnou časťou pecí sú výmurovka, oceľová konštrukcia, systém ohrevu; ďalej 

sú vybavené automatickou reguláciou teploty, meracou a zapisovacou technikou.                  

Sú izolované odľahčenými alebo vláknitými materiálmi na splnenie poţiadaviek 

technológie ohrevu a prevádzky. Pre udrţanie konštantnej teploty sú osadené ventilátory, 

ktoré prispievajú k rovnomernému rozloţeniu teploty a k intenzívnejšiemu odovzdávaniu 

tepla do vsádzky.  

Moderným zariadením sú vákuové pece, ktoré sú riešené studenou stenou. Plášť tejto 

pece je chránený tepelne - izolačnými štítmi pred sálavým teplom vyhrievacích elementov. 

Na ţíhanie sú určene vákuové pece bez kaliacej vane, avšak najpouţívateľnejšie 

sú s kaliacou vaňou. Komory sú od seba oddelené buď vákuovo tesnou prekáţkou alebo 

tepelne izolovanou klapkou. Výhodou týchto pecí je, ţe v nich nedochádza 

k oduhličovaniu, nenastáva oxidácia spracovaných výrobkov. [3],[9]  

 

 

Obrázok 2 atmosférická nauhličovacia pec [17] 
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2 Technológia tepelného spracovania prevodoviek  

Pre účel práce sme vybrali tepelné spracovanie prevodoviek v automobilovom 

priemysle. Technológia je umiestnená v hale o rozmeroch 60 x 36m a práve technológia 

tepelného spracovania je podrobená analýze zdrojov rizík. Moţnosť rozmiestnenia liniek 

tepelného spracovania a tryskacích strojov je uvedená na obrázku 3.  

V prevádzke sa nachádzajú nasledujúce zariadenia:  

 tryskacie stroje  

 nauhličovacie linky (kontrolný list Príloha A)  

 vyvíjače plynu RX (kontrolný list Príloha B)  

 rozvody dusíku, amoniaku, endoplynu (RX plyn, zemného plynu) 

 skladovacie priestory  

 detekcia plynu (zemného, oxidu uhoľnatého, amoniaku) [3]  

Ide o plne automatizovanú linku s trvalou obsluhou v priestore kaliarne. Táto obsluha 

má najmä kontrolnú pozíciu. Jednotlivé časti liniek disponujú bezpečnostnými prvkami 

na báze blokácie, uzavretia prívodných ventilov s opticky - zvukovou signalizáciou.  
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neverejný 

Obrázok 3 Hala s nauhličovacími linkami [3]
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Tepelné spracovanie prebieha na šiestich linkách, ktorých súčasťou sú pece,              

kde prebieha vlastné cementovanie v plynnej ochrannej atmosfére.                                

Linka zabezpečuje  automatickú činnosť predhriatia – nauhličovania – kalenia 

v kontinuálnom reţime a dosiahnutie stabilnej a rovnomernej kvality spracovania. Materiál 

sa v nej presúva pomocou valčekových dopravníkov a automatického vozíka. Linka 

tepelného spracovania je skonštruovaná tak, ţe zaberie menej miesta a sú zaistené lepšie 

pracovné podmienky pri opravách. Zobrazená je na obrázku 5. 

 Hlavná časť pece sa skladá z predohrievacej zóny 1 a 2, nauhličovacej zóny, 

difúznej zóny, chladiacej zóny, zóny kalenia 1 a 2. Schéma tohto procesu je uvedená 

na obrázku 4, kde čísla 1-5 zobrazujú posun materiálu na dopravníkovom páse 

k predohrievacej peci. Číslo 6 nám reprezentuje samotnú predohrievaciu pec, číslo 7 

presun materiálu do nauhličovacej pece, ktorej zodpovedajú čísla 8-19, číslo 20 

reprezentuje difúznu zónu. Číslo 24 na obrázku 4 nám reprezentuje kaliacu vaňu. 

Tento celý proces nám umoţňuje riadiť atmosféru, cyklus, teplotu a pod. Samozrejmosťou 

sú samostatné oddeľovacie dvere medzi zónami. Taktieţ sa tu nachádzajú plamenné clony,  

ktoré nám bránia úniku atmosféry z pece a v peci je udrţiavaný stály pretlak plynu, 

aby nedošlo k nasatiu vzduchu do pece. 

Predohrievacia pec, ktorá je pred samotnou cementačnou pecou, nám slúţi 

na spálenie zvyškov rezných kvapalín ohrevom na 530°C. Následne sa materiál presunie 

do cementačnej pece.  V cementačnej peci je teplota ohrevu v rozsahu 850 – 900°C, 

ako atmosférický plyn je vyuţitý RX plyn.  Potom je materiál presunutý pomocou 

valčekového dopravníka do kaliacej soli. Tento presun musí trvať maximálne 21sekúnd.  

Pri kalení vzniká pnutie, ktoré je spôsobené teplotným rozdielom medzi vnútrom 

a povrchom materiálu.   

Po zakalení sa materiál presunie do práčky s horúcou vodou, kde sú spláchnuté 

všetky soľné usadeniny z kalenia. Potom sa vsádzka osuší a nasleduje popúšťanie 

materiálu. Nakoniec diely vchádzajú do tryskacej linky. Zhrnutie  celého procesu 

nauhličovania je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.[3] 
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neverejný 

Obrázok 4 Linka tepelného spracovania [3] 
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neverejný 

Obrázok 5 Blokové schéma linky tepelného spracovania [3] 
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2.1 Postup pri nauhličovacom procese  

Postup nauhličovania (cementácie) sa skladá z deviatich krokov:  

 odmastenie  

o  dochádza tu k prvotnému očisteniu dielov pri teplote 530°C, materiál 

sa ohrieva pomocou plynových horákov. Tento proces prebieha 

v odmasťovacej resp. v predohrievacej peci  

 ohrev  

o  diely ohrievame na teplotu 890°C v plynnej atmosfére( endo a zemný plyn)  

 nauhličovanie/cementácia  

o ide o spevňujúci proces pridávaním uhlíka do povrchovej vrstvy 

pri zachovaní húţevnatosti jadra, podrobnosti o princípe sú uvedené 

v kap.1.1  

 difúzia  

o  prebieha v plynnom prostredí, pri teplote 900°C,  kedy sa do povrchu 

materiálu dostáva uhlík (zmena koncentrácie vo fázových a štruktúrnych 

premenách na povrchu)  

 ohrev na kaliacu teplotu 

o  zníţenie teploty z 900°C na kaliacu teplotu 850°C 

 kalenie v soľnej vani 

o  vo vani sú rozpustené soli dusičnanu draselného, dusičnanu sodného 

a dusitanu sodného, ktorých  úlohou  je zvýšiť tvrdosť a ďalej zaistenie 

minimálnej deformácie (vlastnosti solí sú uvedené v bezpečnostnom liste 

Príloha C)   

 pranie  

o  od zvyškov solí, ktoré ostali na povrchu po kalení 

 popúšťanie (suché) 

o  uvoľnenie vnútorných napätí, prebieha pri teplote 170 aţ 180°C  

 tryskanie 

o  očistenie od okují a dodanie lesku povrchu po prejdení procesom   
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Proces nauhličovania prebieha v priebeţnej cementačnej peci, v plynnej ochrannej 

atmosfére. Ako atmosférický plyn je pouţitý endo(RX) plyn, a ako obohacujúci o uhlík 

je pouţitý zemný plyn (vlastnosti plynov sú bliţšie uvedené v Bezpečnostnom liste, 

ktorý je súčasťou Prílohy D). 

Atmosférický plyn do pece je vyrábaný zo vzduchu a zemného plynu                          

v  endogenerátoroch. Jedná sa o endotermický proces prebiehajúci pri teplote 800°C. [3] 

S technologickým  procesom sú  vţdy spojené riziká. Preto bude realizovaná analýza 

zdrojov rizík a k tomuto účelu boli vybrané ďalej popísané metódy. 



13 

3 Analýza a hodnotenie rizika 

Analýza rizík je prvým zásadným krokom v komplexnom zabezpečení prevencie. 

Túto činnosti môţeme jednoducho definovať ako hľadanie neţiaducich udalostí 

a ich následkov. Analýzy rizík boli vyvinuté v druhej polovici minulého storočia v USA.  

Termín analýza rizík je pouţívaný v jednotlivých oblastiach ľudskej činnosti často, 

ale s rôznym obsahom:  

 Ako súčasť rozhodovacieho procesu 

 V technických a technologických systémoch bezpečnostného inţinierstva 

Analýzy rizík je moţné spraviť metódami relatívnymi, kvalitatívnymi 

alebo kvantitatívnymi. V technickej praxi sa pouţívajú kombinácie metód.  

 Analýza priemyselných zariadení (v súlade so zákonom 59/2006Sb, o prevenci 

závaţných havárií) sa zameriava na identifikáciu a kvantifikáciu zdrojov ohrozujúcich 

ţivoty a zdravie osôb, hospodárske zvieratá, ţivotné prostredie a majetkov.  

Súčasná legislatíva Českej republiky neuvádza menovite, aké metódy sa majú 

pouţiť, preto ich výber závisí na charaktere podniku, prevádzkovanej technológii, druhu 

a mnoţstve pouţívaných nebezpečných chemických látok.  

Pretoţe je v súčasnej dobe  k dispozícii rada metodík a aj softvérových nástrojov, 

musíme určiť priority. Kaţdá z existujúcich metód bola generovaná pre určitý špecifický 

problém a preto nie sú vzájomne porovnateľné.  

Súhrnný proces analýzy a hodnotenia rizík zahrňuje:  

 rozsah a cieľ analýzy  

 identifikáciu moţných nebezpečenstiev (zdrojov rizika) 

 odhad pravdepodobnosti alebo frekvencie výskytu havárií 

 odhad dopadu  

 odhad miery rizika 

 stanovenie prijateľnosti rizika 

 návrh úprav a opatrení  
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Analýza rizika by mala byt zaloţená na systematickej analýze zdrojov rizika 

a na tom, čo sa môţe pokaziť, ďalej na snahe o rozvinutí moţných nehodových scenárov, 

ktoré sú obvykle zaloţené na systematických prístupoch. [1],[2],[13],[10] 

3.1 Prehľad a stručný popis používaných metód analýzy zdrojov rizika  

Na analýzu zdrojov rizík sa v dnešnej dobe pouţíva veľa rôznych metód. Pouţívané 

metódy môţeme rozdeliť na indukčné a dedukčné. Indukčné nám umoţňujú predpovedať 

moţnú poruchu zariadenia v ucelenej prevádzkovej zostave, pričom analýza zdrojov rizika 

poukazuje, ktoré poruchy nám to môţu zapríčiniť. Dedukčné metódy analyzujú nehody, 

ktoré sa uţ v praxi stali a hľadajú udalosti a súvislosti, ktoré to zapríčinili.  

Výber vhodnej metódy je pre bezpečnosť jedným z najdôleţitejších faktorov, ktoré 

nám vplývajú na kvalitu bezpečnosti. Dalo by sa povedať, ţe všetky metódy vychádzajú 

z niekoľkých najznámejších a najuznávanejších metód- viz. tab3. [22],[18]  

Tabuľka 1 Prehľad najpoužívanejších metód [18] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Bezpečnostný audit Safety Audit SA 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Analýza "Co se stane, kdyţ...." What-If Analysis WI 

Analýza nebezpečí a 

provozuschopnosti 

Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 
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Tieto najvyuţívanejšie metódy majú rozdielne pouţitie, podávajú rôzne výsledky                 

a sú rozdielne v kladení nárokov na pracovný tím a čas. Niektoré sa prekrývajú alebo 

na seba nadväzujú. Pomocou vhodne vybranej metódy a jej aplikácie môţeme 

identifikovať najväčší zdroj rizika.  

Pre našu prevádzku sme vybrali metódy „What if analysis...“ (WI) pre linku 

tepelného spracovania a Hazard and operability study (HAZOP) pre nauhličovaciu časť 

linky. Ďalej je moţné aplikovať kombináciu indexu pravdepodobnosti rizika a bodovej 

metódy, ktorou sme schopný zisteným zdrojom rizika priradiť subjektívnu hodnotu. 

Tieto metódy sú bliţšie popísané na nasledujúcich stranách ako aj ich aplikácia 

vo vybranej firmy. 

3.2 What if analysis – WI  

WFA analýza je jednoduchá analytická technika pouţívaná pri rozhodovaní a riadení 

rizík. Jej princíp je postavený na hľadaní moţných dopadov vybraných situácií. Metóda 

je zaloţená na "brainstormingu", kedy skúšobný tím identifikuje rizikové situácie 

na základe kladených otázok typu: „čo sa stane, keď...“. Štúdia sa robí formou pracovných 

porád; všetky otázky sú zapisované a tím spoločne hľadá odpovede, následky moţných 

príčin porúch, odchýliek a odporúčané opatrenia. Táto metóda je závislá na skúsenosti 

tímu, pretoţe nie je systematická. Metóda môţe zahrňovať vyšetrovanie moţných 

odchýliek od projektu, stavby, modifikácie alebo prevádzkového zámeru. 

Vyţaduje základné porozumenie účelu procesu a schopnosť rozumovo kombinovať moţné 

odchýlky, ktoré môţu viesť k nehode.  

Výsledky môţeme spracovať formou slovných odpovedí alebo tabuľkou. Toto vedie 

k zoznamu opatrení a zoznamu moţných návrhov na zníţenie rizika.  

Postup WI analýzy:   

 definovanie oblasti záujmu 

 definovanie cieľových záujmov problémov  

 generovanie otázok 

 generovanie odpovedí 

 generovanie opatrení na situácie [1],[11] 
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3.3 Hazard and operability study – HAZOP  

Hazop je metóda, ktorá hľadá tzv. kritické miesta a následne vyhodnocuje 

potenciálne riziká a nebezpečné stavy. Ide o tímovú multioborovú metódu. Stala sa jedným 

z uznávaných európskych štandardov. Výstupom tejto analýzy je okrem vyššie 

zmieňovaného tieţ návrh opatrení k obmedzeniu následkov nebezpečných stavov. 

Opatrenia môţu mať technický alebo organizačný charakter.   

Oproti analýze What If,  je Hazop systematickou metódou. Pri jej správnom pouţití 

by sa nemal prehliadnuť ţiadny z významných nebezpečných stavov u posudzovaného 

zariadenia. Pri jej spracovaní sa môţeme riadiť aj normou IEC 61 882, ktorú prevzala          

aj Česká republika.  

Hlavné dôvody pouţitia metódy HAZOP:  

 v Európe je uznávaná a rokmi preverená, 

 výstupom je vedľa identifikácie nebezpečných stavov tieţ návrh - opatrenia, 

 ide o systematickú metódu, 

 bola vyvinutá na základe poznatkov z praxe, 

 má široké moţnosti vyuţitia,  

 metóda je zaloţená na dvoch predpokladoch: 

o rozdelenie systému na subsystémy, z dôvodu väčšej priehľadnosti 

o hodnoty základných veličín v určitom bezpečnom rozmedzí.  

Pouţívajú sa typické kľúčové slová, význam a výklad je uvedený v tabuľke č.2.  

Aplikácia kľúčových slov NO, NOT, MORE,  LESS sa môţe javiť ako jednoduchá,                

no spravidla tieto slová dávajú zreteľnú a ľahko pochopiteľnú odchýlku. Zostávajúce 

kľúčové slová uţ nie sú tak ľahko pouţiteľné a vyţadujú vysvetlenie. Kvalitatívny 

charakter majú slová AS WELL AS, PART OF- Slovo RESERSE znamená negáciu 

pôvodného účelu – vytvorená odchýlka. Tento súbor nám tvorí základnú pomoc, 

ktorá v spojení s účelom uľahčuje formuláciu odchýliek.  
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Tabuľka 2 Kľúčové slová HAZOP-u [1] 

   kľúčové slovo logický význam výklad 

nie je, ţiadny (no, not) úplná negácia pôvodnej 

funkcie 

nerealizovaná ţiadna časť účelu 

väčšie, viac (more) kvantitatívny nárast vzťahuje sa k mnoţstvu a vlastnostiam 

menej, niţší (less) kvantitatívny pokles vzťahuje sa k mnoţstvu a vlastnostiam 

tieţ, takisto (as well as) kvalitatívny nárast (výskyt 

ešte jedného prípadu) 

všetky navrhnuté účely dosiahnuté 

spolu s určitou prídavnou činnosťou 

čiastočne (part of) kvalitatívny pokles neprítomnosť niektorej zloţky 

reverze (reverse) opačná funkcia (logický 

protiklad) 

najvhodnejšie pre činnosti napr. spätný 

tok, aplikované i vo vzťahu k látkam 

iný ako (other than) úplná náhrada ţiadna časť z pôvodného účelu nie je 

dosiahnutá, dochádza k inej činnosti 

 

 

Postup HAZOP-u: 

 popis účelu(funkcie) systému(subsystému) 

o  predpoklad jednej základnej funkcie 

 popis odchýlky od poţadovaného účelu 

o  vyuţitie kľúčových slov  

 nájdenie príčiny 

o  hľadanie odpovedí na definované otázky  

 stanovenie moţných dôsledkov a prevádzkových problémov 

 opatrenia  
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Systematické kombinovanie slov a účelu zariadenia sú preverené prakticky všetky moţné 

spôsoby, ktoré môţu vyvolať odchýlku od procesu. Nájdenie veľkého počtu odchýliek - 

nutnosť posúdiť a zistiť príčiny a stanoviť dôsledky.  

Dôkladná identifikácia nebezpečných stavov, tzn. potenciálnych nebezpečenstiev 

metódou HAZOP, vyţaduje vytvorenie pracovného tímu, v ktorom sú zastúpené všetky 

potrebné odbornosti. V tíme sú zastúpené dva typy odborníkov. Prvú skupinu tvoria 

technickí odborníci, ktorí prispievajú znalosťami o procese, zariadeniach, meraniach,           

ich regulácii. Druhú skupinu tvoria odborníci reprezentujúci metodickú a poradenskú 

činnosť. 

Popis jednotlivých krokov HAZOP- u  

Vlastný realizačný postup pri podrobnej štúdii vybraného zariadenia moţno formálne 

rozdeliť do niekoľkých základných fáz:  

 stanovenie cieľa  

 výber pracovného tímu 

 príprava tímu  

 vypracovanie štúdie 

 zaznamenanie záverov  

Cieľ by mal byť vyjadrený čo moţno najzrozumiteľnejšie; ako typické sa uvádzajú 

tieto dôvody:  

 kontrola projektu  

 rozhodnutie, kam zariadenie umiestniť  

 rozhodnutie o výbere konkrétneho zariadenia  

 kontrola prevádzkových predpisov  

 zvýšenie bezpečnosti súčasných prevádzok  

Takisto je potrebné zváţiť a rozhodnúť, aký vplyv a dopad môţe mať identifikované 

nebezpečenstvo na:  

 obsluhujúci personál  

 zariadenie a proces  

 kvalitu produkcie [1],[2],[12],[13] 



19 

 

Obrázok 6 Vývojový diagram postupu štúdie metódou HAZOP [23] 
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3.4 Kombinácia indexu priority rizika s bodovým hodnotením    

Index priority rizika je upravená metóda klasického posúdenia rizika (podľa 

FMECA). Ide o podrobenejšie rozdelenie kategórií pravdepodobnosti výskytu a závaţnosti 

následku a výpočtu porovnávajúce hodnotou rizika tzn. index priority rizika. Túto metódu 

môţeme skombinovať s bodovým ohodnotením rizika, a tým pádom riziku priradiť 

kvantitatívnu hodnotu. Bodová metóda predstavuje systém hodnotenia stupnicou. Hodnoty 

pouţitých kritérií sa často vyznačujú rozdielnym vyjadrením, preto je dôleţitá spoločná 

základňa. Ako akceptovateľné budeme chápať riziká, ktoré pre zainteresované osoby 

pri zohľadnení všetkých prevádzkových a ľudských podmienok sú prijateľné. 

Takto získaná hodnota je funkčným vyjadrením rizika a umoţňuje sledovať zníţenie rizika 

pri spravení konkrétnych technických opatrení. [19],[20],[21],[22] 

IPR (index priority rizika) = P (pravdepodobnosť) x D (následok ohrozenia) x V (vplyv 

úrovne ochrany) 

Systém hodnotenia sa skladá z:  

 Pravdepodobnosti (P) : stanovuje odhad moţností, ţe k neţiaducej udalosti dôjde. 

V kombinácii s bodovou metódou sa vyjadruje sa priradením určitého čísla 

od 1 do 5 (stĺpec 1 tab.3).  

 Následok ohrozenia (D) : vyjadruje závaţnosť vzniku neţiaducej udalosti. 

Definuje sa tieţ v piatich stupňoch, ktoré sú uvedené v stĺpci 2 tab.3.  

 Vplyv úrovne ochrany (V) : tento parameter zahŕňa zohľadnenie úrovne riadenia, 

čas pôsobenia, ohrozenia, kvalifikáciu zamestnancov, pracovnú morálku, úroveň 

prevencie (stĺpec 3 tab.3)  

 Index priority rizika (riziko, IPR) – výsledný ukazovateľ, ktorý je súčinom 

všetkých troch parametrov hodnoty rizika. Najniţšia hodnota môţe 

byť 1 a najvyššia 125. Podľa bodového rozpätia je riziko zatriedené do piatich 

kategórií (tab.4).  
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Tabuľka 3 Bodové ohodnotenie pravdepodobnosti, následkov ohrozenia a úrovne ochrany [autor]Chyba! 

Nenašiel sa ţiaden zdroj odkazov. 

Bodové hodnotenie pravdepodobnosť Následok ohrozenia Úroveň ochrany 

1 Veľmi malá Takmer nikdy Takmer ţiadna 

2 Malá Málokedy Malá 

3 Stredná Občas Stredná 

4 Vysoká Často Dlhá 

5 Veľmi vysoká Veľmi často Takmer nepretrţitá 

 

Tabuľka 4 Bodové rozpätie prijateľnosti rizika [23] 

Riziko Kategóri

a rizika 

Bodové 

rozpätie 

Posúdenie zaistenia 

bezpečnosti 

Potreba ďalších 

opatrení 

Zanedbateľné I 1-10 Prijateľná bezpečnosť Nie je potrebné vykonať 

opatrenia 

Mierne II 10-30 Akceptovateľné riziko 

pri zvýšenej 

pozornosti 

Systém sa klasifikuje 

ako bezpečný, moţno 

dosiahnuť zlepšenie, 

plánovať nápravu 

Pováţlivé III 20-60 Riziko nemoţno 

akceptovať bez 

ochranných opatrení 

Potrebné prijať 

bezpečnostné opatrenia 

Neţiaduce IV 60-100 Nevyhovujúca 

bezpečnosť, veľká 

moţnosť porúch 

Treba prijať okamţité 

nápravné opatrenia 

alebo opatrenia 

s krátkym termínom 

Neprijateľné V 101-125 Nebezpečný systém, 

permanentná hrozba 

Nutnosť okamţitého 

zastavenia činnosti, 
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porúch a chýb človeka vyradenie 

z prevádzky 

 

Vyhodnotenie indexu priority rizika by mala slúţiť k stanoveniu poradia dôleţitosti 

jednotlivých moţných porúch. Po ohodnoteniach a stanovení indexu priority rizika 

nasleduje vyčlenenie skupín tých moţných porúch vyvolaných určitou príčinou, ktorých 

hodnoty sú príliš vysoké, a pre ktoré bude nutné prednostne realizovať opatrenia k zníţeniu 

rizika. Kritická hodnota je v našom prípade hraničná hodnota skupiny, v takom prípade 

sú opatrenia nedostatočné a je treba proces hodnotenia rizika aj s opatreniami smerujúcimi 

do prevencie opakovať. Z rovnice výpočtu IPR vyplýva, ţe ide o zjednodušenú metódu 

hodnotenia rizík.  

V závere sa dá pristúpiť k zostaveniu tabuliek pre konkrétne riziko a z neho plynúce 

nebezpečenstvo. [19],[20]  
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4  Aplikácie metód v procese tepelného spracovania   

Vo väčšine procesov chemicko - tepelného spracovania sa vyuţívajú ochranné  

atmosféry, pri ktorých je nutné brať v úvahu ich bezpečnosť a hospodárnosť výroby 

(kapt.1.1.1). Taktieţ by sme mali dávať prednosť menej nebezpečným pecným 

atmosféram. Aby bolo moţné udrţať riziko čo najmenšie, je potrebné odborne zladiť 

proces tepelného spracovania, druh pece a ochrannú (pecnú) atmosféru.  

Pouţité plyny do pecnej atmosféry obsahujú z prevádzkových dôvodov horľavé 

alebo jedovaté zloţky, ktoré môţu viesť k nasledujúcim javom a v ich dôsledku 

k ohrozeniu obsluhy a zariadenia:  

 výbuch 

 poţiar 

 popáleniny 

 intoxikácia  

Pri pouţívaní pece môţe dôjsť k nehode (havarijná situácia) v prípadoch vzniku:  

 technickej poruchy 

o  prevádzkové zariadenie nevhodné, chýbajúce bezpečnostné zariadenia, 

porucha či poškodenie komponentov 

 organizačnej chyby 

o  nevhodný pracovný postup, nedostatočné vyškolenie obsluhy 

 chybnom jednaní človeka 

o  nerešpektovaní bezpečnostných pokynov a doporučení  

Nebezpečie môţe vzniknúť tieţ vtedy, keď je pec vykurovaná alebo udrţovaná 

v prevádzkovej pohotovosti.  

Nebezpečia, ktoré si vyţadujú bezpečnostné opatrenia, môţu vznikať napr.:  

 pri výpadku elektrického prúdu  

 pri výpadku systému ohrevu pece a následného poklesu teploty 

 pri výpadku regulácie teploty  

 pri výpadku prívodu plynu 

 pri nekontrolovanom úniku ochrannej atmosféry 
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Proti týmto zdrojom rizika musia byť nainštalované vhodné technicko – bezpečnostné  

opatrenia na peci a prijaté ďalšie organizačné opatrenia.  

Bezpečnostné prvky a  opatrenia sa predovšetkým riadia podľa:  

 druhu pece a jej veľkosti 

 technického vybavenia pecného zariadenia 

 chemického zloţenia ochrannej atmosféry 

 pecnej teploty 

Taktieţ je nutné zladiť bezpečnostné prvky na peci a prevádzkové pokyny predpisujúce 

spôsob jednania obsluhy. 

Pre posúdenie zdrojov rizika pracovný tím vychádzal z nasledujúcich podkladov:   

 technická dokumentácia k linke  

 výkres linky ako celku  

 informácie bezpečnostného technika  

 informácie technológa 

 interná dokumentácia firmy  

ďalej bude diskutované o pouţívaní prevádzkových reţimov linky a rôzne postupy zásahov 

uţívateľov:  

Linka môţe pracovať v automatickom aj manuálnom reţime. Obvyklý je automatický 

reţim. V manuálnom reţime je linka uvádzaná do chodu pred začatím výroby, pri oprave 

a údrţbe.   

Pouţívanie linky:  

 linka je nastavená na pouţívanie obsluhou od ovládacieho panela 

  nie je potrebné prekonávať prekáţky   

 očakávaná úroveň ohrozenia, zaškolenie a zácvik, skúsenosti 

 vystavenie iných osôb nebezpečenstvám  

Osoby nepracujúce na linke resp. návštevy sa nedostanú k linke bez sprievodu  

bezpečnostného technika resp. technológa. [2],[3],[15] 
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Metóda a postup hodnotenia rizika  

Posúdenie rizika bolo vykonané podľa tohto postupu:  

 určenie hraničných hodnôt linky  

 identifikácia nebezpečenstiev 

 odhad rizika 

 hodnotenie rizika a odstránenie rizikových parametrov alebo zamedzenie rizika  

 ochrana proti rizikovým faktorom pomocou bezpečnostných ochranných zariadení  

 informovanie uţívateľa o zostatkových rizikových faktorov linky 

 verifikácia prijatých opatrení  

 

Prevencia a minimalizácia technologických rizík je najdôleţitejšou podmienkou 

ich zvládnutia. Všeobecná politika prevencie technologických rizík je charakterizovaná 

základnými krokmi:  

 redukciou rizika pri zdroji 

 zdokonaľovanie prostriedkov zásahov a záchrany 

 informovanie zamestnancov [13],[15] 
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4.1 Výber tímu  

Výber tímu je kľúčový. Potrebujeme, aby členovia tímu vedeli o príslušnej 

technológii čo najviac a mali s ňou skúsenosti. Ďalej, aby sa orientovali v oblasti rizík 

a mohli odpovedať a pripomienkovať otázky a rozsah analýzy. Preto sa náš tím skladá 

z pracovníkov vybranej firmy, ktorí s technológiou tepelného spracovania prichádzajú 

denne do kontaktu, majú o nej vedomosti a orientujú sa v oblasti rizík týkajúcich sa tejto 

technológie.  

Posúdenia rizík linky tepelného spracovania sa zúčastnila skupina, ktorej členmi boli :  

 hlavný technológ  

 vedúci zmeny   

 uţívateľ 

 majster 

 OZO v prevencii rizík (bezpečnostný technik) 

 plynár  

 vedúca diplomovej práce doc. Ing. Ivana Bartlová CSc.  

 externý konzultant Ing. Adrián Mulica 

 spracovateľka diplomovej práce Bc. Vladimíra Osadská   
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5 Aplikácia metódy „Čo sa stane, keď...“  

Ako oblasť záujmu analýzy „Čo sa stane, keď...“ je linka tepelného spracovania 

v hale. Teoretický postup analýzy je popísaný v predchádzajúcich kapitolách. Zaujímať 

nás bude celá linka a čo sa môţe stať z celkového pohľadu pri zvolených otázkach.   

Otázky „Čo sa stane, keď...“:  

 vypadne regulácia teploty pece 

 vypadne ohrev pece 

 nekontrolovane unikne ochranná atmosféra pece 

 v peci vznikne podtlak  

 prestane fungovať ochranná clona dverí  

 upchá sa tryska pri plamennej clone 

 ostane materiál na dopravníku – pokazený zberný vozík  

 nehorí  večný plameň  

 vypadne regulátor zemného plynu  

 Nezapáli sa odvádzaný plyn z endogenerátora  

 vypadne chladenie ventilátorov 

 voda sa dostane do kaliacej vane  

 prestane fungovať ohrev soľnej vane 

 nastane chyba v odsávaní jemných častí pri guličkovaní 

 keď sa pokazí či vypadne ovládací panel  

 vypadne elektrický prúd  

 vytvorenie nebezpečnej  vrstvy  prachu na vrchu trafo stanice – moţná iniciácia 

Vypracovanie otázok prebiehalo v rámci brainstormingu. Na nasledujúcich stranách práce 

budú uvedené zistené odpovede.  
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5.1 Vyhodnotenie metódy „Čo sa stane, keď...“  

Otázky pouţité v analýze „Čo sa stane, keď...“ boli kladené na celú linku tepelného 

spracovania. Výsledky ku ktorým sme dospeli sú spracované formou stĺpcového 

vyhodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

Kontrola obsluhou platí pre všetky linky, teplota je zapisovaná operátorom kvôli kontrole 

na mieste a aj následnej.  

  

Vypadne regulácia teploty pece  

odchýlka nárast teploty 

príčina zvýšenie prítoku plynu, menší objem plynu 

následok zvýšenie tlaku v peci, nekvalitné diely 

opatrenie vypnutie ohrevu – automatické odstavenie ohrievača  

bezpečnostná 

funkcia 

teplotné čidlo a alarm vyvedený ovládací panel, kontrola obsluhou a zápis 

teplôt čo 2 hodiny 
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Vypadne regulácia teploty pece  

odchýlka pokles teploty 

príčina zlyhanie ohrievača, výpadok elektrického prúdu 

následok zníţenie tlaku v peci  tvorba sadzí, nekvalitné diely, výbuch 

opatrenie zablokovanie otvárania dverí 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel, kontrola obsluhou a zápis teplôt čo 

2 hodiny 

Vypadne ohrev pece  

 
odchýlka pokles teploty  

príčina zlyhanie ohrievača, výpadok elektrického prúdu, uzavretie ventilu plynu 

následok zníţenie tlaku v peci 

opatrenie 
automatické odpojenie prívodu endo plynu (eclypse) 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel 
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Nekontrolovane unikne atmosféra pece 

odchýlka pokles tlaku 

príčina otvorený priezor, netesnosti  

následok vzniknutie lokálnej výbušnej atmosféry 

opatrenie uzavretie  prívodu atmosféry do pece,  

bezpečnostná 

funkcia 

detekcia plameňa,  alarm vyvedený ovládací panel, kontrola obsluhou čo 2 

hodiny  

Vznik pretlaku v peci 

odchýlka zmena tlaku a teploty  

príčina vyšší objem plynu v peci 

následok nárast únikov oxidu uhoľnatého 

opatrenie cielené spaľovanie nasávaných plynov pomocou zapaľovacieho plameňa 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel, kontrola manostatem 
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Prestane fungovať ochranná clona dverí 

odchýlka výpadok clony 

príčina problém na plynovom potrubí, chyba na elektroventile  

následok moţnosť prisatia vzduchu do pece 

opatrenie rýchle automatické uzavretie dverí pece 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel 

Upchá sa tryska pri plamennej clone 

odchýlka  

príčina upchanie trysky 

následok plyn pôjde vedľajšou tryskov 

opatrenie  

bezpečnostná 

funkcia  

pri odstavení výroby kontrola a prečistenie 

ţiadna  
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Ostane materiál na dopravníkovom páse  

odchýlka  zaplnenie konca dopravníkového pásu 

príčina pokazený zberný vozík na konci linky, výpadok elektriny, mechanická 

chyba na dopravníkoch (zadrené valčeky) 

následok zvýšenie atmosféry, v nauhličovacej peci zvýšenie vrstvy nauhličenia a 

moţnosť nahromadenia materiálu na dverách 

opatrenie reverzný smer 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel, snímanie polohy materiálu 

Nehorí večný plameň 

odchýlka narušený prirodzený ťah komínu, nedostatočný prívod plynu   

príčina ionizačná tryska bez kontaktu, zhasnutie plameňa, spätný ťah  

následok lokálna výbušná atmosféra, prenos cez vzduchotechniku do inej časti 

budovy 

opatrenie neotvorenie dverí na peci 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel 
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Nezapáli sa odvádzaný plyn z endogenerátora  

odchýlka narušený prirodzený ťah komína  

príčina zhasnutie plameňa, spätný ťah  

následok lokálna výbušná atmosféra pri ochladení unikajúceho plynu, výbuch 

v komíne alebo na streche 

opatrenie navrhnuté opatrenie viz. samostatná kapitola 

bezpečnostná 

funkcia 

u 1.endogenerátoru je video detekcia plameňa 

Voda vnikne do kaliacej vane  - únik z chladenia pod hladinou  

odchýlka zmenená koncentrácia soli  

príčina porucha na chladení 

následok silná chemická reakcia (vyvretie roztoku), zničenie okolia linky a soľnej 

vane  

opatrenie zvýšenie ohrevu roztoku  

bezpečnostná 

funkcia 

kontrola koncentrácie roztoku  
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Prestane fungovať ohrev soľnej vane  

odchýlka zmena hustoty roztoku 

príčina mechanická chyba na miešadlách, vypálenie termočlánku 

následok stuhnutie roztoku 

opatrenie pri poklese na 150°C  vypnutie miešadiel 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel, kontrola teploty  

Nastane porucha na ovládacom panely 

odchýlka nezobrazovanie aktuálnych hodnôt 

príčina výpadok elektrického prúdu, skrat v paneli 

následok odstavenie výroby 

opatrenie kontrola panela obsluhou čo 2 hodiny 

bezpečnostná 

funkcia 

.... 
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Vypadne chladenie ventilátorov  

odchýlka zmena ochrannej koncentrácie v peci, zvýšenie teploty 

príčina zadretie loţísk ventilátora  

následok zhoršená kvalita dielov 

opatrenie častejšie kontroly kvality dielov 

bezpečnostná 

funkcia 

čidlo funkčnosti motora ventilátora  

Nastane chyba v odsávaní jemných častí pri tryskacích strojoch  

odchýlka zvýšenie prašnosti u stroja 

príčina chyba na odsávaní  

následok zhoršená kvalita dielov 

opatrenie automatické vypnutie stroja 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel, reakcia bezpečnostného systému – 

odpojenie stroja 
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Na výpadok elektrického prúdu je spracovaná interná smernica Blackout (viz. Príloha E)   

 

 

 

 

 

Na výpadok zemného plynu je spracovaná taktieţ interná smernica Gasout (viz. Príloha F) 

  

Vypadne elektrický prúd  

odchýlka zmena napájacieho napätia 

príčina porucha na vonkajšej trafo stanici, celkový výpadok siete 

následok  

opatrenie záloţné zdroje 

bezpečnostná 

funkcia 

bajpas plamennej clony 

Vypadne regulátor zemného plynu  

odchýlka Zmena koncentrácie plynu v peci, nevzniknutie ochranných cloní 

príčina výpadok na strane poskytovateľa, uzavretie ventilu prívodu plynu 

následok odstavenie pece 

opatrenie reset regulátora plynu obsluhou linky, privolanie servisu 

bezpečnostná 

funkcia 

alarm vyvedený ovládací panel   
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Vytvorenie nebezpečnej vrstvy prachu na vrchu pece a trafo staniciach na peci:  

Prach vzniká od tryskacích strojov, usadzuje sa na všetkých moţných plochách. 

Tento prach je prevaţne kovový a mastný. Pri zvýšení teploty na povrchu pece je moţná 

jeho iniciácia. Pri vzniknutom poţiari je prach pomocným  prenosovým  médiom poţiaru. 

Upratuje sa raz za dva roky voľne usadený prach. Riešenie tejto problematiky nebolo 

cieľom tejto diplomovej práce  

5.2 Diskusia o zavedených  bezpečnostných opatreniach 

Pri linke tepelného spracovania sú umiestnené detektory úniku oxidu uhličitého. 

Tieto detektory sú umiestnené vedľa linky. Doteraz zistené úniky boli cez tesnenia ventilov 

a tesnení spojov u linky. Kontrola tesnenia sa vykonáva čo 14 dní plynárom 

a technológom.  

Na nauhličovacej peci u linky tepelného spracovania u komínu sú inštalované klapky 

na regulovanie odsávania atmosféry v peci.  

U prvého endogenerátora je nainštalovaná video detekcia večného plameňa, 

ktorá nám slúţi pre prípady výpadku večného plameňa a následného nezapálenia 

odvádzaného endo plynu. 

Čidlá umiestnené na linke tepelného spracovania, kontrola teploty, horenie večného 

plameňa a alarmy sú vyvedené na obsluţný pult linky. Spúšťaný alarm je zvukový 

a optický.  

Zabezpečenie potrubia na odsávanie od tryskacích strojov je nainštalované a zaistené 

od firmy RSBP. [3] 

Za najnebezpečnejšiu časť linky tepelného spracovania sa dá povaţovať 

nauhličovacia pec. Preto bude aplikovaná upravená metóda HAZOP na túto 

časť technológie.   
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6 Aplikácia metódy HAZOP 

Modifikovaná metóda HAZOP bola aplikovaná na nauhličovaciu pec, ktorá 

je súčasťou linky tepelného spracovania. Zostavený pracovný tím, ktorý pozostáva z vyššie 

uvedených členov (viz. kap. 4.1) sa taktieţ zaoberal aplikáciou metódy HAZOP. 

Na spoločnom stretnutí boli zhromaţdené všetky dostupné technické materiály, 

ktoré súvisia s nauhličovacou pecou linky tepelného spracovania. Pred samotným 

vykonaním analýzy metódou HAZOP bolo nutné sa oboznámiť s poskytnutou 

dokumentáciou a technologickým procesom pece (viz. kap.2). 

6.1 Vyhodnotenie modifikovanej metódy HAZOP  

Na základe princípu pracovania pece sme zvolili vhodné kľúčové slová, 

ktoré nám vystihujú všetky činnosti procesu nauhličovania. Pri diskusii boli rozobrané 

všetky kľúčové slová, ktoré sú súčasťou klasickej metódy HAZOP.  Metóda HAZOP 

pre našu prevádzku musela byť modifikovaná. 

Spracovanie modifikovanej metódy HAZOP pre nauhličovaciu linku uvádza 

tabuľka č.5 uvedená na ďalšej strane.   
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Tabuľka 5 Aplikácia modifikovanej  metódy HAZOP Chyba! Nenašiel sa ţiaden zdroj odkazov. 

por. č. kľúčové 

slovo 

odchýlka príčina dôsledok opatrenia dopady bezpečnostná 

funkcia 

komentár 

1 

 

 

 

 

menej 

 

 

 

zníţenie 

teploty 

spálený 

ohrievač 

zníţenie tlaku, 

sadze 

blokovanie 

otvárania dverí 

 

uzatvorenie 

prívodu endo 

plynu 

nekvalitné 

diely 

spustenie alarmu cez 

obsluţný pult, 

kontrola obsluhou čo 

2 hodiny 

 

pustenie inertnej 

atmosféry do pece - 

dusíku 

ak by sa otvorili 

dvere (vznik 

podtlaku),  hrozí 

prisatie vzduchu do 

pece. 

vytvorenie výbušnej 

zmesi  a jej výbuch 

výpadok 

elektrického 

prúdu zníţenie teploty 

pod 820°c 

zníţenie teploty 

pod 750°c 

2  

 

viacej 

 

 

nárast 

teploty 

zvýšenie 

prítoku plynu 

zvýšenie tlaku vypnutie ohrevu nekvalitné 

diely 

alarm, kontrola 

obsluhou čo 2 hodiny 

komínové  klapky 

zlyhanie 

riadiacej 

jednotky 

mechanická 

porucha na 

stykači 
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6.2 Diskusia o zavedených bezpečnostných opatreniach  

Pouţitím vhodných kľúčových slov sme dospeli k moţným odchýlkam, spôsobených 

príčinami, ktoré sú uvedené v tabuľke 2.  

Na základe zistených odchýliek a dôsledkov moţných porúch sme posúdili súčasné 

zabezpečenia a navrhli adekvátne zmeny, uvedené v kapitole 8.  

Čidlá umiestnené na linke tepelného spracovania, kontrola teploty, kontrola horenia 

večného plameňa, alarmy sú vyvedené na obsluţný pult linky. Spúšťaný alarm je zvukový 

a optický. Tento alarm si obsluha všimne alebo ich počuje. Ak by vypadol elektrický prúd, 

hala tepelného spracovania má záloţné generátory (postup je vysvetlený v internej 

smernice Blackout, ktorý je súčasťou Prílohy E).   

Zaškoleným operátorom sa povaţuje operátor, ktorý pracuje na nauhličovacej peci 

pri linke tepelného spracovanie dlhšie ako 2 roky. Po tejto dobe je vedúcimi prevádzky 

povaţovaný za zaškoleného. [3] 
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7 Aplikácia kombinovanej  IPR a bodového ohodnotenia   

Zostavený pracovný tím, ktorý pozostáva z vyššie uvedených členov (viz. kap. 4.1) 

sa zaoberal aplikáciou tejto metódy, priradením  kvantitatívnych hodnôt k poloţeným 

otázkam, ktoré boli tieţ súčasťou  metódy „Čo sa stane, keď...“. 

7.1 Vyhodnotenie  

Touto metódou môţe byť uţ k pripraveným otázkam priradená kvantitatívna hodnota 

zisteného rizika. Výsledky kombinácie IPR a bodového hodnotenia sú spracované formou 

tabuľky (viz. tabuľka 6).  

Tabuľka 6 Aplikovaná upravená bodová metóda Chyba! Nenašiel sa ţiaden zdroj odkazov. 

Nebezpečenstvo  Súčasný stav   Opatrenie   Predpokladaný stav 

p d v ipr kat  p  d v ipr  kat 

výpadok 

regulácie teploty 

pece  

3 3 3 27 II častejšia kontrola 

obsluhou - čo hodinu  

2 2 4 16 II 

vypadne ohrev 

pece 

3 3 3 27 II alarm vyvedený na 

ovládací pult  

2 2 3 12 II 

nekontrolovaný 

únik atmosféry 

pece 

2 3 3 18 II častejšia kontrola 

obsluhou a revízia 

meračov oxidu 

uhoľnatého, kontrola 

netesností a výmena 

tesnení 

2 2 3 12 II 

vznikne pretlak 

v peci  

2 1 3 6 I kontroly 

manostatem, alarm 

z čidla vyvedený na 

obsluţný pult  

1 1 4 4  I 

vypadne 4 3 2 24 II vyvedený alarm 3 2 3 18 II 
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ochranná clona  z detektoru na 

obsluţný pult 

ostane materiál 

na 

dopravníkovom 

páse 

3 2 4 24 II snímanie polohy 

materiálu, reverzná 

funkcia častí linky  

2 2 3 12 II 

nehorí večný 

plameň 

3 3 4 36 III neotvorenie dverí na 

peci 

2 2 3 12 II 

prestane 

fungovať ohrev 

soľnej vane  

2 1 3 6 I vyvedenie alarmu na 

obsluţný pult 

1 1 3 3  I 

nezapáli sa 

odvádzaný plyn 

z endogenerátora  

3 3 4 36 III detekcia večného 

plameňa 

2 2 3 12 II 

nastane porucha 

na ovládacom 

panely  

1 1 3 3 I zálohovaný zdroj 

napájania  

1 1 3 3  I 

voda vnikne do 

kaliacej vane  

2 1 3 6 I zvýšenie ohrevu pri 

malom mnoţstve, pri 

väčšom moţnosť 

dosypanie zmesi solí  

1 1 2 2 I 

vypadne 

chladenie 

ventilátorov 

2 2 3 12 II čidlo funkčnosti 

motora ventilátora  

2 2 3 12 II 

vypadne 

regulátor 

zemného plynu  

1 1 2 2 I reset regulátoru 

plynu obsluhou linky 

1 1 1 1 I 

vypadne 

elektrický prúd 

1 1 2 2 I záloţné zdroje  1 1 1 1  I 



43 

  

Vzhľadom  na  subjektívne hodnotenie a výber bodových hodnôt pri hodnotení 

jednotlivých parametrov rizika nie je ani tak dôleţitá konečná bodová hodnota rizika 

pri jednotlivých ohrozeniach, ako identifikácia konkrétnych nebezpečenstiev ohrozujúcich 

výrobu.    
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7.2 Diskusia o zavedených bezpečnostných opatreniach  

Pri linke tepelného spracovania sú umiestnené detektory úniku oxidu uhličitého. 

Tieto detektory sú umiestnené vedľa linky. Doteraz zistené úniky boli cez tesnenia ventilov 

a tesnení spojov u linky. Kontrola tesnenia sa vykonáva čo 14 dní plynárom 

a technológom.  

Na nauhličovacej peci u linky tepelného spracovania u komína sú inštalované klapky 

na regulovanie odsávania atmosféry v peci.  

U prvého endogenerátora je nainštalovaná video detekcia večného plameňa, 

ktorá nám slúţi pre prípady výpadku večného plameňa a následného nezapálenia 

odvádzaného endo plynu. 

Alarmy sú vyvedené  na obsluţný pult linky. Spúšťaný alarm je zvukový a optický.  

Tieto skutočnosti sú spomenuté uţ v kap. 5.2, pri diskusii o zavedených opatreniach            

po vyhodnotení metódy „Čo sa stane, keď...“. Návrhy nových opatrení sú spracované 

v kapitole 8.  
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8 Návrh opatrení pre zvýšenie bezpečnosti posudzovanej technológie  

Tieto opatrenie vychádzajú z vykonaných analýz prostredníctvom metód 

„Čo sa stane, keď...“ ,modifikovanej metódy HAZOP a kombinácie IPR s bodovým 

ohodnotením.  

Na základe výsledkov analýz zdrojov rizika sú v hale tepelného spracovania 

navrhované preventívne opatrenia na obmedzenie, prípadne elimináciu nebezpečenstiev:  

 z hľadiska opatrení na  zníţenie technologických rizík: 

o nainštalovať video detekciu večného plame na zvyšné endogenerátory  

o všetky ventily a ovládacie prvky linky a endogenerátorov zabezpečiť 

proti náhodnej manipulácii  

o naďalej pokračovať v pravidelných revíziách častí výrobných 

zariadení a kontrolovať fungujúce procesy výrobných zariadení, 

aby sa predišlo moţnej poruche v procese 

 

 z  hľadiska pouţívania soľnej vane (viz. kap. 2.1) boli identifikované 

tieto zdroje rizika: 

o vznik prudkej chemickej reakcie v soľnej vani  

o následný poţiar a výbuch  

 

 kvôli zamedzeniu vzniku poţiaru, výbuchu či prudkej chemickej reakcie je 

nutné: 

o dodrţiavať bezpečnostné a interné predpisy, postupy, návody, 

upozornenia a rešpektovať bezpečnostné značky  

o naďalej pravidelne kontrolovať všetky rizikové miesta  

 

 dodrţiavanie pravidelných kontrol:  

o naďalej pravidelne vykonávať kontroly, ktoré by mal absolvovať 

technológ a operátor (podľa kontrolného listu viz. Príloha A a B) 

o  vizuálna kontrola okolia linky pred začatím kaţdej zmeny  
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 príprava personálu: 

o pravidelne pripravovať zodpovedných vedúcich, operátorov 

a všetkých pracovníkov prevádzky tepelného spracovania 

prostredníctvom školení  

o pravidelne vykonávať školenia vedúcich zmien a zamestnancov 

z hľadiska pouţívaných nebezpečných látok pouţívaných v soľnej 

vani (dusičnan draselný, dusičnan sodný a dusitanu sodný) 

 

Ďalším vhodným opatrením haly, kde prebieha tepelné spracovanie by bola 

automatická kontrola atmosféry na udrţanie vnútorného pretlaku  haly a kontroly teploty    

v nej, nakoľko v letných mesiacoch je veľmi vysoký rozdiel teplôt na vrchu pece a pri peci, 

kde pri strope haly môţe teplota vystúpiť aţ na 50°C, čo by za určitých okolností mohlo 

spôsobiť vznietenie usadeného prachu na povrchu vzduchotechniky.  

Prostredie nauhličovacej linky z procesu tepelného spracovania hodnotím ako mierne 

rizikové, prašné a hlučné. Počas obhliadky bolo cítiť sálavé teplo, pri obhliadke vrchu pece 

prúd chladného vzduchu zo vzduchotechniky a následný teplotný rozdiel dole                   

na pracovisku.  

Ďalej by bolo vhodné pouvaţovať nad moţnosťou kontroly zápisov z čiastočných 

obhliadok technológom a bezpečnostným technikom, prebratie nájdených odchýliek 

a zabezpečenie včasnej nápravy, keďţe náprava menšieho problému je ekonomicky 

i časovo výhodnejšia, ako náprava rozsiahlejších problémov.   
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ZÁVER  

V prvej časti diplomovej práce sú uvedené teoretické základy tepelného a chemicko -

- tepelného spracovania materiálov. [4],[5],[6],[7],[8],[9],[14],[16] 

Druhá časť je venovaná charakteristike podniku - ako a za akých podmienok v ňom 

prebieha výrobný proces týkajúci sa tepelného spracovania materiálu.    

Tretia časť diplomovej práce sa zameriava na analýzu rizika, postup a pouţívané 

metódy, ich vyhodnotenie a zhodnotenie výsledkov. K tomuto účelu boli vybrané 

nasledujúce metódy: „Čo sa stane, keď...“, modifikovaná metóda HAZOP a kombinácia 

IPR s bodovým ohodnotením. Na najrizikovejšiu časť procesu bola aplikovaná 

modifikovaná metóda HAZOP. Posledná kapitola práce (kap.8) je venovaná návrhom 

preventívnych opatrení. 

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo identifikovať technologické riziká 

pri tepelnom spracovaní v automobilovom priemysle a na základe ich vyhodnotenia, 

navrhnúť moţné opatrenia na ich obmedzenie, minimalizáciu, prípadne elimináciu 

zistených rizík. Na základe dosiahnutých vedomostí štúdiom VŠ, dostupnej literatúry 

a poskytnutých interných dokumentov ako aj prehliadkou firmy, som sa zamerala 

na technologické riziká pri prevádzke linky tepelného spracovania. Pre riešenie tejto 

problematiky sa javí vhodné pouţiť uţ vyššie spomenuté metódy, ktorými sú: „Čo sa 

stane, keď...“, modifikovaná metóda HAZOP a kombinácia IPR s bodovým ohodnotením, 

pri ktorých boli poloţené závaţné otázky. Zodpovedať odborne a vecne na poloţené 

otázky mal za úlohu pracovný tím (zloţenie tímu viz. kap. 4.1). Nie vţdy však šlo 

o otázky, ktorými sa v minulosti u linky tepelného spracovania zaoberali. Na základe 

spracovaných výsledkov (viz. kap. 5.1, 6.1 a 7.1) sú navrhované dané opatrenia, 

ktoré by mali prispieť k zníţeniu vplyvu rizikových faktorov, prípadne k ich eliminácii 

a k zvýšeniu bezpečnosti procesu tepelného spracovania.   

Predovšetkým sú to opatrenia ako inštalácia video detekcie večného plameňa, 

opatrenia proti náhodnej manipulácii s prvkami na ovládacom paneli či s ventilmi 

na potrubí vedúcom k linke tepelného spracovania a endogenerátorov.      

Ďalej by stálo za úvahu zvýšiť frekvenciu kontrol obsluhou na pracovisku a kontrolu 

zistených únikov pri tesnení a spojov u linky. Ďalej by som navrhovala častejšie 
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preskúšavanie zamestnancov na linke tepelného spracovania, kvôli  overeniu 

informovanosti o interných smerniciach ako je napríklad GASOUT či BLACKOUT 

a moţnému výskytu mimoriadnej udalosti.  Dospela som k záveru, ţe vyššie spomenuté 

opatrenia by nemalo robiť problém prijať a zapracovať do súčasného stavu pri linke 

tepelného spracovania.  

Nevyhnutné je tieţ oboznámiť sa s najzávaţnejšími rizikami buď prostredníctvom 

mnou vybraných metód alebo aplikáciou iných analytických metód, aby sa predchádzalo 

opomenutiu niektorého rizika.  
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