
 

 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

 

 

 

 

Analýza rizik technologie venkovního skladování 

kapalin 

 

 

 

 

Student:      Pavel Spisar 

Vedoucí diplomové práce:   Doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. 

Studijní obor:      Bezpečnostní inženýrství 

Datum odevzdání diplomové práce 17.4.2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení:  

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.  

 

V Ostravě  

Dne 17. dubna 2015      Pavel Spisar 



 

 

 

 

P R O H L Á Š E N Í 

121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby1);  

systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), dostupná k 

prezenčnímu nahlédnutí;  

 – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít v 

souladu s § 35 odst. 32);  

3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

d bylo k vypracování diplomové práce využito softwaru poskytnutého VŠB – 

TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), 

nelze výsledky diplomové práce využít ke komerčním účelům;  

kud je výstupem diplomové práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za 

součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti 

může být důvodem k neobhájení práce.  

 

Jméno, příjmení: Pavel Spisar  

Adresa: Belgická 3, Prostějov 79604  

Dne: 17. 4. 2015       Podpis:  

_____________________________________________________________________________  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla 

obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. 

Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět 

pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké 

školy nebo není - li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze 

zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek 

obhajoby.  

(2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije - li nikoli za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo 

studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému 

či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití 

školního díla (§35odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby 

domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s 

oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím 

dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, 

které vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku 

dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Touto cestou bych rád poděkoval paní doc. Ing. Ivaně Bartlové, Csc. za veškerý čas 

strávený na konzultacích, za otevřený a upřímný přístup při vedení mé diplomové práce a 

cenné připomínky.  

Také bych chtěl poděkovat panu Ing. Petru Pavliskovi, za poskytnuté rady a vstřícnost v 

umožnění zpracování mé diplomové práce. 

  



 

 

 

 

Anotace 

SPISAR, Pavel. Analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin. Diplomová práce. 

VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s. 

V diplomové práci je řešena analýza rizik technologie venkovního skladování 

kapalin. V první části je uveden přehled legislativních požadavků vztahujících se k oblasti 

skladování a následné přepravy kapalin. Dále jsou uvedeny příčiny možného vzniku 

havarijních situací na základě popsané technologie stáčení, skladováni a přečerpávání PHM a 

provozních kapalin. V poslední části byla z důvodu zvýšení bezpečnosti při nakládání 

s nebezpečnými látkami provedena analýza všech rizikových faktorů, které mohou v procesu 

nastat. Byla využita analýza What-if…, pomocí které byly identifikovány nehodové situace, 

jejich dopady a navrženy postupy pro eliminaci těchto havarijních situací. Následně byla 

použita analýza FMEA, která nám určila nejzávažnější havarijní situace. Na základě 

identifikovaných zdrojů rizika stanovit technická a organizační opatření pro zabezpečení 

venkovního skladování kapalin dopravovaných do výrobní haly. 

Klíčová slova: skladování, nebezpečné látky, bezpečnost, analýza, What-if, FMEA 

 

Abstract 

SPISAR, Pavel. An Analysis of Risks in Technology of Outdore Liquids Storing. Master 

Thesis. VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s 

This thesis deals with an analysis of risks in outdoor storage technology of liquids. In the first 

part the legal requirements relating to the storage and transportation of liquids are briefly 

outlined. Furthermore, the causes of possible accidents in terms of technology of bottling, 

storing and pumping PHM and operational liquids. In the last part, the analysis of all risk, that 

could possible arise during respective processes, was conducted. The analysis “What-if…” was 

employed to indentify accidental situations and their affects, and subsequently to propose the 

respective approaches for eliminating those risks. Consequently, the FMEA analysis was 

employed to indicate the most important accidental situations. Based on the identified sources 

of risks, the appropriate technical and organizational measures for securing outdoor storage of 

liquids being transported to a manufacturing hall were proposed. 

Keywords: storage, hazardous substances, safety, analysis, What-if, FMEA 
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1. Úvod 

Nebezpečné chemické látky se staly součástí lidského života a setkáváme se s nimi 

dnes a denně. Každý den usnadňují práci, snižují náklady a vytváří pohodlí, které by bez 

nich nebylo možné. Na druhou stranu představují velké riziko. Kterákoli látka může mít 

jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako je výbušnost nebo hořlavost, také mohou 

být karcinogenní, mutagenní, dráždivé apod. Dalo by se předpokládat, že podstatná část 

havárií se stane v rámci podniků, ve kterých se tyto látky vyrábějí. Skutečnost je však 

poněkud jiná. K havarijní situaci může dojít i při skladování a jejich přepravě v podniku, 

kde jsou používány. 

Pro porozumění vzniku a dopadů havárií a především kvůli jejich předcházení 

musíme znát kromě typů jednotlivých látek i jejich vlastnosti a charakteristiky, které 

havárie mohou způsobit. Látky jsou z hlediska vzniku požáru, toxicity a výbušnosti 

charakterizovány technicko-bezpečnostními parametry a fyzikálně chemickými 

vlastnostmi. 

Vzhledem k nárůstu výroby automobilů narůstá i objem používaných pohonných 

hmot (dále jen PHM) a dalších provozních kapalin, a tím dochází k nárůstu možných 

nebezpečných situací při manipulaci s nimi. 

Pro zajištění bezpečnosti při manipulaci a skladování nebezpečných kapalin 

využijeme především ČSN 65 0201, která řeší požadavky výrobních a skladovacích prostor 

s hořlavými kapalinami, a ČSN 65 0202, která nám stanovuje požadavky a pravidla pro 

stáčecí stanoviště hořlavých kapalin a také požadavky na vybavení cisternových vozidel, 

jejich plnění a stáčení. 

Hlavním cílem práce je na základě identifikace zdrojů rizika a jejich vyhodnocení 

stanovit soubor technických a organizačních opatření pro zabezpečení technologie 

venkovního skladování provozních kapalin dopravovaných do vnitřní části objektu 

montážní haly vozidel. 
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2. Bližší požadavky legislativy pro oblast skladování nebezpečných 

látek.  

Dnešní svět si již nedovedeme představit bez nebezpečných látek a směsí a proto i 

bez nebezpečných odpadů. Téměř všechny tyto látky a směsi jsou životu a životnímu 

prostředí nebezpečné, a z tohoto důvodu musíme dodržovat pravidla při jejich výrobě, 

přepravě a skladování. 

V České republice existují zákony, které se přímo zabývají nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi, jejich registrací, hodnocením i klasifikací. Tyto skutečnosti 

jsou upřesněny v kapitole 2.1 – 2.3. 

Pro potřeby diplomové práce se zaměříme podrobněji především na požadavky 

technických norem. 

2.1. Skladování podle ČSN 65 0201 

Základním dokumentem, který řeší podmínky skladování, prevenci, havarijní 

zabezpečení a podmínky pro hašení požáru, je ČSN 65 0201. (Hořlavé kapaliny – Prostory 

pro výrobu, skladování a manipulaci, Praha: ČNI, 2003) [1]  

Norma řeší způsoby skladování hořlavých kapalin dle jejich teploty vzplanutí, věnuje 

se havarijnímu zabezpečení skladovacích prostor a uvádí požadavky na požárně bezpečnostní 

zařízení. 

Kapalné látky se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vzplanutí nebo 

teplotu vznícení. Ve smyslu ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny považují kapaliny, které při 

atmosférickém tlaku splňují následující podmínky: 

 jsou kapalné při teplotách, ve kterých se ve výrobních nebo skladových prostorech 

vyskytují, 

 mají definovanou teplotu vzplanutí, tzn. stanovenou teplotu vzplanutí dle normou 

určených metod 

 lze u nich stanovit teplotu hoření. 

Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti 

dle ČSN 65 0201 (viz tabulka č. 1), z nichž vyplývají příslušná preventivní opatření. 

Množství par, které se vytvoří při stanovení teploty vzplanutí, představuje přibližně 

hodnotu dolní meze výbušnosti. 
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Tabulka 1 Třídění hořlavých kapalin dle teploty vzplanutí [19] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I. do 21 

II. nad 21 do 55 

III. nad 55 do 100 

IV. nad 100 

 

Podle tohoto třídění mohou výbušné směsi tvořit: 

 páry hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách, 

 hořlavé kapaliny I až IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách 

nižších než je jejich teplota vzplanutí. [19] 

Norma také stanovuje požadavek, že materiály, ze kterých jsou vyrobeny nádrže a 

havarijní jímky, musí být z nehořlavých materiálů kromě těsnících materiálů a výplní 

případných dilatací. Nádrže musí být také vybaveny zařízením detekce úniku par a plynů. 

Norma dále specifikuje požadavky na skladovací nádrže, které musí být chráněny 

proti korozi, musí být vybaveny zařízením pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny, 

musí být opatřeny zařízením zabezpečující nádrž proti přeplnění a zařízením pro 

signalizaci nejvyšší dovolené hladiny. Atmosferická nádrž musí být také vybavena 

větracím potrubím opatřeným zařízením zabraňujícím prošlehnutí plamene do nádrže. Pro 

hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti, musí být větrací potrubí upraveno tak, aby 

bylo umožněno zpětné jímání par. [1] 

2.2. Přečerpávání a stáčení podle ČSN 65 0202 

Norma řeší požadavky a pravidla pro projektování nových plnících a stáčecích 

stanovišť hořlavých kapalin a topných olejů. Také platí pro projektování změn staveb nebo 

technologických zařízení plnicích a stáčecích stanovišť čerpacích a tankovacích stanic. 

Většina látek je v současné době do podniků dopravována pomocí autocisteren. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí dodržovat některé důležité bezpečnostní požadavky. Dle 

ČSN 65 0202, čl. 3.5 [20] musí být každé cisternové vozidlo s hořlavými kapalinami I. a 

II. třídy nebezpečnosti před zahájením a po celou dobu přečerpávání uzemněna. Podle čl. 

3.5.2 [20] se za uzemněné považují ty vozy, které jsou připojeny k uzemňovací síti 

manipulační plochy. 



 

 

4 

 

Norma také uvádí nutnost provádět zpětné odvádění par při plnění a stáčení 

kapalin, jejichž tlak nasycených par při teplotě 20°C je roven 0,13 kPa nebo vyšší, nebo 

kapalin vysoce toxických, s NPK-P nižší než 50 mg.m
-3

. 

V případě, že prostor skladu je zastřešen, musí být střecha včetně nosné konstrukce 

tvořena z nehořlavých materiálů odolných vůči chemickým účinkům plněných a stáčených 

kapalin. Manipulační plocha plnícího stanoviště pro přečerpávání látek do zásobníků musí 

být řešena jako záchytná jímka napojená na havarijní jímku. [20] 

2.3. Tlakové nádoby stabilní a jejich provozní požadavky dle ČSN 69 0012  

ČSN 69 0012 platí pro provoz, obsluhu a údržbu a provádění revizí a zkoušek 

tlakových nádob stabilních a jejich výstroje. Jsou popsány a konkretizovány požadavky na 

provoz nádob, jejich obsluhu a speciální požadavky na nádoby na kapalný chlór. Vždy jsou 

uvedeny zvláštní požadavky na bezpečnost provozu, a to jak technické, tak organizační.  

Norma uvádí povinnost provozovateli zařízení provést revizi stabilní tlakové 

nádoby před uvedením do provozu a vést o ní řádnou dokumentaci. Pro uvedení do 

provozu musí zařízení splňovat následující podmínky: 

 stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí, 

 byly provedeny předepsané zkoušky, revize, výchozí revize a mají dokumentaci 

podle ČSN 69 0010-5.2 čl. 2, PASPORT, 

 vybavení a příslušenství je podle dokumentace a platných norem úplná a 

přezkoušená ČSN 69 0010-5.2 čl. 2, 

 jsou provedeny všechny revize a zkoušky ve lhůtách stanovených ČSN 69 0012. 

Základní požadavky na vybavení tlakových nádob stabilních (dále jen TSN) jsou: 

 uzavírací a vypouštěcí armatura, 

 tlakoměr, 

 pojistné zařízení (ventil), 

 odvzdušňovací uzávěr.  [2][6] 
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2.4. Značení potrubí 

Pro značení potrubí pro přepravu nebezpečných látek můžeme využít ČSE EN 

13480-1 (Kovová průmyslová potrubí Část 1: Všeobecně), [3] která stanovuje požadavky 

pro průmyslové potrubní systémy a podpěry, včetně bezpečnostních systémů z kovových 

materiálů s ohledem na zajištění provozu. Norma platí pro kovové potrubí nad zemí, 

v kanálech nebo v zemi bez ohledu na provozní tlak. [3] 

Podle NV č. 101/2005 Sb., příloha bod 2.2.4, musí být průmyslové rozvody, 

potrubní systémy, vedení a sítě označeny na viditelných místech bezpečnostními značkami 

v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek. [4] 

Dle ČSN 13 0072 musí být potrubí označeno podle druhu dopravované látky 

příslušným barevným nátěrem nebo barevnými pruhy a doplněné nápisy, tabulkami a 

štítky. [5] (Obrázek 1) 

 

Obrázek 1 Barevné označení potrubí [2]  

Značky, označující potrubní vedení, které dopravují nebezpečné chemické látky 

nebo směsi, nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěné na dostupných stranách 

nádoby nebo potrubí. Značky na potrubním vedení se umisťují v daných odstupech a 

v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů. (Obrázek 2) 
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Obrázek 2 Umístění značek na potrubí 

 

Označení musí být v provozu jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy 

zařízení, armatur apod. Pruhy a pásy označující potrubí ve vzdálenosti 150 až 500 mm od 

strojních zařízení, potrubích křižovatek a mostů, armatur a před překážkami nebo stěnami, 

kterými potrubí prochází (Obrázek 3). Na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně 

nutných místech nebo pravidelně po vzdálenosti 5 až 10 m. Barevné označení potrubí 

s nebezpečnými látkami se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami, na potrubí 

se má vyznačit směr proudění provozní tekutiny šipkou. Potrubí (včetně izolace) se 

zpravidla označuje kombinací uvedených způsobů s ohledem na počet druhů provozních 

tekutin, místní podmínky a doplňující podnikové předpisy. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Značení potrubí před vstupem do stěny 
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3. Příčiny průmyslových havárií 

Pro řešení poruch zařízení, chyb člověka a odchylek od provozních podmínek při 

stáčení, skladování a přepravě nebezpečných látek a pro použití zvolených metod pro 

identifikaci nebezpečí a souvisejícího rizika je třeba vycházet ze skutečností, že k havarijní 

situaci dojde. 

Identifikace nebezpečí zdrojů rizik, jak vyplývá z výše uvedených metod, vede ke 

stanovení poruch technických zařízení, odchylek od technologických procesů a poukazují i 

na nedodržování předpisů a pracovních postupů. Z tohoto důvodu se pokusím nastínit 

nejčastější příčiny poruch zařízení, odchylky od technologie a chyby obsluhy. 

Poruchy zařízení 

Hlavní podmínkou pro bezpečný pracovní postup je to, že používané zařízení 

vydrží veškerá provozní zatížení, jsou-li v něm jakékoli nebezpečné látky. 

Nejčastější příčinou poruch je nevhodné zajištění vůči vnitřnímu přetlaku, vnějším 

vlivům, korozivním látkám a teplotě. Nesmíme také opomenout mechanické porušení 

nádob, potrubí a to v důsledku koroze nebo vnějšího působení sil. Neméně závažné jsou 

poruchy pomocných zařízení, jakožto čerpadel a kompresorů. Poruchy řídících a 

bezpečnostních systémů můžou vést k fatálním nehodám, poškození zdraví a ztrátám na 

životě. [17] 

Odchylky od normálních provozních podmínek 

Přestože se poruchám zařízení můžeme vyhnout jejich vhodnou volbou, jsou tu 

odchylky od normálních pracovních podmínek, které vyžadují hlubší analýzu a znalost 

pracovních postupů. 

Při skladování nebezpečných látek se mohou vyskytnout následující chyby a 

poruchy, které způsobí odchylky od normálních provozních podmínek: 

 poruchy v monitorování rozhodujících procesních parametrů (teplota, tlak, průtok, 

množství látek v nádržích), 

 poruchy pomocných zařízení, např. přerušení elektrické energie, nedostatečný 

ohřev látek v nádržích, přerušení dodávek vedených látek do výrobní haly, 

 poruchy při najíždění a odstavování procesů, které by mohly vést ke vzniku 

hořlavého či výbušného prostředí v potrubí či skladovacích nádobách. 
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Tyto události mohou být eliminovány pouze po odzkoušení celého systému a 

spolehlivým řízením procesů, vhodně zpracovanými pracovními postupy a řadou kontrol a 

revizí zařízení. [17] 

Chyby člověka a prevence 

Lidská schopnost provozovat nebezpečná zařízení má význam nejen pro manuální 

výrobní zařízení, ale také pro vysoce automatizované provozy, které téměř nevyžadují 

lidský zákrok. Lidské chyby jsou velice rozdílné stejně jako jejich náklady. Nejběžnějšími 

a nejčastějšími chybami jsou tyto. 

 Chyby operátora (jiné tlačítko, jiný ventil, jiná armatura), 

 vypnutý bezpečností systém kvůli častým planým poplachům, 

 záměna nebezpečných látek, 

 komunikační chyby, 

 neodborné svařování, 

 chybějící součástka, 

 opomenutí, 

 omyl a stres. 

Pro eliminaci chyb člověka a organizačních chyb, musíme pečlivě vybírat personál, 

pravidelně ho cvičit v souladu s přesnými pracovními instrukcemi. [17] 

3.1. Příčiny vzniku havarijních situací při přepravě nebezpečných látek  

 V oblasti přepravy hořlavých kapalin a plynů vzniká často nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu. Tato skutečnost je způsobena tím, že možnost úniku hořlavých látek, 

například netěsnostmi nebo chybnou manipulací, je zde značná. Nebezpečí také vzniká 

z důvodu nevěnování dostatečné pozornosti dimenzování potrubí a jeho konstrukci, jak 

tomu bývá například u tlakových nádob. 

3.1.1. Potrubí  

 Potrubí používané pro vnitropodnikovou dopravu můžeme rozdělit podle mnoha 

kritérií, například podle dopravované látky, podle účelu, tlaku dopravované látky, podle 

umístění a podobně. 
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 Při instalaci a následném užívání potrubní přepravy je důležité věnovat pozornost 

pravidelným a podrobným kontrolám. Kontroly by se měly zaměřit především na skutečný 

stav potrubí. To znamená zaznamenat veškeré změny oproti projektu. Také musí zajistit 

kontrolu stavu a těsnosti přírub, armatur a dalších součástí, zejména zda použité armatury 

jsou vhodné pro přepravu dané hořlaviny. Samozřejmě kontrola nesmí opomenout čerpadla 

a kompresory, zejména pak správnou funkci zpětných klapek. 

 Mezi hlavní nedostatky a příčiny havárií potrubí patří nesprávně umístěné podpěry 

potrubí, nedokonale vykompenzované teplotní pnutí materiálu, únava materiálu způsobená 

vibracemi při koloběhu kapaliny, koroze a eroze, nedostatečná kontrola a nedokonale 

prováděné měření tloušťky stěny potrubí, netěsnost uzavíracích prvků a lokální reakce 

látky s materiálem potrubí. 

 Při vyhodnocování rizik potrubní přepravy je nutné v prvé řadě si uvědomit, že 

každé potrubí musí být těsné a spolehlivé. Veškeré armatury musí řádně těsnit a uzavírat 

potrubí. Potrubí je tím těsnější, čím je menší počet přírub, které jsou zdrojem netěsností. 

Při venkovním skladování musíme věnovat zvýšenou pozornost teplotní kompenzaci. 

Musíme zajistit, aby maximální možná kompenzace potrubí přesahovala maximální 

pravděpodobnou pracovní teplotu o 50°C a montážní přepětí bylo tak velké, aby většinu 

provozní doby pracovalo potrubí bez teplotního pnutí. 

 Již během projektování potrubní sítě, musíme věnovat pozornost uložení potrubí. 

To znamená, kudy potrubí povedeme. Naprosto nevhodným typem uložení jsou potrubní 

kanály. Ty neumožňují řádnou údržbu, vyžadují přírubové spoje potrubí, jsou pod úrovní 

terénu a při úniku látek je zde vysoké nebezpečí vzniku požáru a jeho přenesení na delší 

vzdálenost. 

Nejvhodnějším uložením jsou potrubní mosty. Zde však musí být potrubí vedoucí hořlavé 

látky uloženo tak, aby se v případě potřeby dalo vyprázdnit profouknutím parou nebo 

inertním plynem. Důležité je v tomto případě dodržení sklonu potrubí, které je v řádu 1 – 2 

%. Nelze-li zajistit stejnoměrný sklon, je zcela nezbytné, aby do potrubí byly zabudovány 

dostatečně dimenzované a vyčerpatelné odlučovače. Nelze-li toto zajistit, hrozí 

nahromadění kapaliny v nejnižších místech potrubí a s tím spojené hydraulické rázy při 

opětovném najíždění do provozu.[25] 
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3.1.2. Čerpadla  

 Nedílnou součástí potrubní přepravy látek jsou čerpadla. Ty jsou využívány v celé 

řadě různých operací a z toho důvodu existují v mnoha konstrukčních typech a velikostech. 

Kvůli nebezpečným vlastnostem přepravovaných látek musíme volit správné čerpadlo. Ve 

vnitřním prostředí čerpadla dochází k interakci mezi materiálem potrubí a dopravovanou 

kapalinou. Proto musí být vybráno čerpadlo vyrobené z materiálů odolných vůči působení 

dopravované kapaliny. Z odolného materiálu musí být vyrobeny i všechny další součásti, 

které přicházejí s kapalinou do styku, což platí i pro těsnící materiály. Při výběru materiálů 

nesmíme zapomínat na příměsi látek a pevné částice, které mohou působit abrazivně. 

S přečerpáním hořlavých kapalin jsou spojena také různá nebezpečí. Hořlavé látky 

jako benzín a nafta jsou těkavé kapaliny, které se snadno vypařují. Jejich páry jsou hořlavé 

a ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušné směsi a tyto páry mohou působit jako 

narkotika. Při přečerpávání tyto kapaliny mohou vytvářet elektrostatický náboj, který může 

být zdrojem výbuchu nebo požáru. Pro omezení účinků elektrostatického náboje musí být 

veškeré vodivé části propojeny a uzemněny. Také je nutné omezit rychlost přečerpávání a 

zamezit tak tříštění proudu čerpané kapaliny. Pro přečerpávací potrubí je nevhodné použití 

křehkých materiálů, jako například šedá litina. 

Dalším nebezpečím při vedení kapaliny v potrubí jsou hydrostatické rázy. K těmto 

rázům dochází při jakékoli změně vnitřních podmínek systému, jako jsou například 

regulace průtoku a rozběh nebo doběh hydraulického zařízení. Hydrostatické rázy snižují 

životnost zařízení a mohou omezit mechanickou integritu čerpadla a celého potrubního 

systému. [26] 

3.1.3. Těsnění  

 Jednou z nejdůležitějších součástí celého potrubního systému jsou těsnění, která 

mají za úkol zabránit úniku kapaliny z prostoru o vyšším tlaku do prostoru o tlaku nižším. 

Pro různé spojované části se využívá těsnění vhodného druhu. Těsnění se volí nejen podle 

rozdílů tlaků a vzájemné interakci mezi materiálem těsnění a dopravovanou kapalinou, ale 

také podle toho, zda se oddělující části vůči sobě pohybují nebo zda jsou v klidu. 

Nepohyblivé spoje se těsní vložením těsnění mezi navazující součásti. Využívá se k tomu 

těsnění měkké (pryžové kroužky) nebo tvrdé (kovové kroužky). Utěsnění pohyblivých 

částí se provádí buď pružným prvkem, nebo průsakovou spárou. Průsaková spára, tj 
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těsnění bez těsnícího prvku (bezdotykové), využívá hydrodynamických ztrát, které vznikají 

při průtoku kapaliny zúženým profilem spáry. [19] 

3.1.4. Nádrže 

 Zabezpečení skladování nebezpečných látek můžeme shrnout do tří částí, a to 

vybudování záchytných a havarijních jímek, technickým zabezpečením a preventivním 

zařízením na nádržích, jako jsou stabilní a polostabilní hasicí zařízení. 

 Co se týče konstrukčních úprav a zařízení, musíme klást důraz na vlastní konstrukci 

skladovacích nádrží, které musí odolávat předpokládanému provoznímu tlaku i přetlaku a 

jiným zatížením. Přestože většina velkých skladovacích nádrží jsou beztlakové, určené pro 

skladování kapalin za normálního atmosférického tlaku, může se v případě ucpání 

větracího potrubí při plnění nebo odčerpávání tlak v nádrži zvýšit, nebo může vzniknout 

podtlak. 

 Další vybavení představují zařízení pro měření stavu hladiny kapaliny v nádrži. 

Takovým zařízením bývá u menších nádrží vodoznak, u velkých plovákový systém 

s měřícím zařízením. 

 Nepostradatelným vybavením nádrží s látkami I. a II. třídy nebezpečnosti je větrací 

potrubí, které musí být opatřeno neprůbojnými pojistkami nebo jiným zařízením 

zabraňujícím prošlehnutí plamene do nádrže. 

 Prvkem bezpečného provozu nádrží jsou i dovolená množství hořlavých kapalin, 

kterými jsou nádrže plněny. Nádrže s objemem do 1000 m
3
 smějí být plněny nejvýše na 95 

% svého jmenovitého objemu, nádrže s objemem 1000 m
3
 a větším na 97 % svého 

jmenovitého objemu. [17] 
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4. Přečerpávání pohonných hmot a provozních kapalin 

v automobilovém průmyslu 

V kapitole bude podrobně popsán mechanismus stáčení pohonných hmot a 

provozních kapalin do nádrží, jejich skladování a vedení. Pohonné hmoty jsou uskladněny 

v atmosférických nádržích a zkapalněná chladiva v tlakových nádržích. 

4.1. Stáčení do atmosférických nádrží 

Stáčení veškerých PHM a provozních kapalin probíhá obdobným způsobem, a 

z tohoto důvodu bude popsáno pro stáčení benzínu do nádrže. 

Přečerpávání benzínu probíhá tak, že autocisterna přijede ke stáčišti. Zde obsluha 

autocisterny zabezpečí vozidlo před dalším případným pohybem. Následně připojí 

autocisternu pomocí stáčecí hadice k místu s rychlospojkou a také připojí autocisternu 

k uzemňovacímu bodu na stáčišti. (Obrázek 3) Nádrže N1, N2 a N4, ve kterých je 

skladován benzín a nafta, jsou opatřeny samostatnými čerpadly pro stáčení. 

V případě, že bude přečerpávání benzínu probíhat pomocí čerpadla autocisterny, 

provede se přemostění čerpadla. Před spuštěním čerpadla se obsluha musí přesvědčit o 

správně navolené cestě, a zdali jsou potřebné armatury otevřené. Armatury, které jsou před 

a za čerpadlem, musí být uzavřeny, aby nedošlo k náhodnému úniku látky skrz čerpadlo do 

volného prostoru. 

Průtok čerpané kapaliny může obsluha sledovat na průhledítku, ve kterém jsou 

instalovány překážky pro víření kapaliny, což umožňuje lepší vizualizaci průtoku. 

V případě tohoto přečerpávání je nutná spolupráce obsluhy autocisterny a pracovníka 

v kontrolním stanovišti, kdy po dosažení maximální úrovně hladiny vydá pracovník 

kontrolního stanoviště pokyn pro ukončení čerpání a obsluha cisterny vypne čerpadlo 

autocisterny a tím přečerpání zastaví. Při dosažení maximální hladiny je nádrž zaplněna 

z 95% a zbylých 5% slouží jako pojistka proti přeplnění. 

Během přečerpávání je prováděna rekuperace par. To znamená, že vytvořené páry 

uvnitř nádrže jsou při stáčení benzínu do nádrže vytlačovány potrubím do autocisterny. 

Rekuperační potrubí je zabezpečeno bezpečnostními neprůbojnými pojistkami a 

koncovkami pro připojení rekuperačního potrubí. V případě že autocisterna není opatřena 



 

 

13 

 

rekuperací par, jsou páry vytlačovány z nádrže přes neprůbojnou pojistku rovnou do 

atmosféry. 

V případě že přečerpávání bude probíhat pomocí stacionárního čerpadla, cisterna se 

připojí hadicí k sání čerpadla. Před zahájením přečerpávání se obsluha musí přesvědčit o 

správně zvolené cestě přečerpávání, a jestli jsou příslušné armatury otevřené. Přečerpávání 

je následně automaticky kontrolováno a po dosažení maximální výše plnění je čerpadlo 

odpojeno a klapky se uzavřou. Po dokončení přečerpávání obsluha uzavře ruční klapku na 

sání čerpadla a odpojí hadici od sání. Případné zbytky kapaliny z hadice se nalijí do 

určených nádob.  

V případě nafty je postup přečerpávání naprosto totožný a provádí se pomocí 

stacionárních čerpadel a je pro ni vyhrazena nádrž N2 a N4. 

Zbylá kapalná média jsou přečerpávána pomocí autočerpadel. Pro metanol je 

určena nádrž N3, pro brzdovou kapalinu N6, etylenglykol je uskladněn v nádrži N5 a pro 

chladivo R134a slouží nádrž N8. Nádrž N7 je prázdná a slouží jako záložní nádrž pro 

skladování látek. 

Množství skladovaných látek v úložišti jsou uvedeny v přehledu níže. Kromě výše 

jmenovaných je vedle úložiště umístěna samostatná nádrž pro chladivo R134a o objemu 15 

m
3
.[9] 

V úložišti jsou uloženy látky v množství: 

Tabulka 2 Skladované látky a jejich množství [9] 

Benzín N1 1 x 50 m
3
 

Nafta-diesel N2,N4 1 x 50 m
3
, 1 x 25 m

3
 

Metanol N3 1 x 25 m
3
 

Etylenglykol N5 1 x 25 m
3
 

Brzdová kapalina N6 1 x 25 m
3
 

Chladivo R134a N8 1 x 15 m
3
 

Havarijní nádrž N9 1 x 25 m
3
 

Chladivo HFO-1234yf  1 x 15 m
3 

Prázdná nádrž N7 1 x 25 m
3
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Přečerpávání kapalin ze zásobníků k odběrným místům je zajišťováno čerpadly. 

Každá nádrž je osazena dvěma čerpadly, z nichž jedno je v provozu a druhé tvoří 

stoprocentní rezervu. Čerpadla pracují v automatickém režimu a jsou ovládány signálem 

z jednotlivých stanovišť v montážní hale. Průtok čerpadla může obsluha sledovat díky 

změně tlaku na tlakoměru, který je na výtlaku z čerpadla anebo na průhledítku. Čerpadla se 

spouští a zastavují podle signálů z haly při spuštění plnící pistole. 

K automatickému zastavení čerpadla dojde při dosažení minimální hladiny 

v nádrži, to proto, aby nedošlo k zadření čerpadla, anebo při překročení nastavené teploty 

čerpadla. Tlak v potrubí je regulován regulátorem tlaku, který automaticky udržuje tlak na 

zvolené hodnotě. [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Připojovací místo pro autocisterny s rychlospojkami a zemnícím bodem (neveřejné) 
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4.2. Stáčení zkapalněných plynů 

Chladiva používaná do automobilových klimatizací se skladují jako zkapalněné 

plny v tlakových nádržích. Ve skladu jsou uložena dvě chladiva, chladivo R134a a HFO-

1234yf. Obě chladiva jsou stáčena následujícím způsobem.  

Při příjezdu cisterny se zkontroluje vizuálně její celkový stav, funkce brzd, 

pravdivost předpisových náležitostí tlakové nádoby, její výstroj a stav armatur, a hlavně 

jejich těsnost. Při stáčení musí být cisterna spolehlivě zabržděná a musí být vypnutý motor. 

Současně musí být cisterna uzemněna přenosnou uzemňovací přípojkou. Pokud se použije 

ke stáčení pružná tlaková hadice, musí být výrobcem deklarováno, že je vhodná k danému 

účelu i pro určené médium. Přípojka musí být opatřena omezovačem průtoku ze strany 

cisterny a zpětnou klapkou ze strany nádrže. Cisterna se propojí pomocí stáčecí hadice 

s nádrží. Nejdříve se propojí plynná fáze, po ustálení a vyrovnání tlaku se pomalu otevře 

ventil na straně kapalné fáze. Při stáčení se provádí rekuperace plynu, to znamená, že 

plyny vzniklé v nádrži budou vytlačeny zpět do cisterny. Před spuštěním čerpadla se musí 

obsluha přesvědčit, zda jsou všechny armatury otevřené. Průtok čerpaného množství může 

obsluha kontrolovat na mechanickém stavoznaku na nádrži. V dispečerském stanovišti na 

konzole Incon a na průtokoměru cisterny. V případě zvukového a světelného signálu 

spuštěného od maximální hladiny v nádrži se musí čerpadlo autocisterny zastavit a uzavřít 

armatury na cisterně a na nádrži. Při této činnosti je nutná spolupráce pracovníka 

skladového hospodářství a obsluhy cisterny. Nádrž se smí plnit na 85% celkového objemu 

její kapacity. Na mechanickém stavoznaku je červenou ryskou vyznačena maximální výška 

hladiny v nádrži. [12] 

4.3. Skladování kapalin 

Objekt skladu provozních kapalin slouží k uložení zásob pohonných hmot a dalších 

provozních kapalin pro vyráběná vozidla. Kapaliny jsou přemisťovány pomocí čerpadel, a 

to jak do příslušných nádrží, tak i do montážní haly. 

Celý objekt skladu můžeme rozdělit do čtyř částí. První část je samostatně stojící 

zásobník N8 pro uložení kapaliny R134a do automobilových klimatizací (Obrázek 5). 

Okolí zásobníku je ohrazeno oplocením. Kvůli fyzikálněchemickým vlastnostem není 

nutno zabezpečovat zásobník záchytnou nebo havarijní jímkou, protože při úniku látky 

dochází k okamžitému výparu a úniku do ovzduší. [9] 
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Druhou částí je polootevřený sklad se sedmi ležatými válcovými nádržemi a 

stáčištěm (Obrázek 6 a 7). Veškeré zásobníky jsou navrženy jako dvouplášťové a 

samostatně stojící na betonové ploše, která funguje jako záchytná jímka a je vyspárovaná 

do sběrného kanálku napojeného na samostatnou havarijní jímku. V tomto skladu 

nalezneme následující hořlavé kapaliny s označením nádrží: náplň do ostřikovače skel N3, 

nafta (2ks) N2 a N4, nemrznoucí kapalina N5, brzdová kapalina N6 a benzín N1. Nádrž N7 

zůstává vždy prázdná a slouží k přečerpání kapaliny a zmírnění tak následků havárie při 

poškození jedné z nádrží. 

Třetí částí je samostatně stojící nádrž pro novou látku do klimatizací HFO 1234yf 

(Obrázek 8). Nádrž je uložena na betonové ploše, která tvoří samostatný prostor. 

Čtvrtou a poslední částí je podzemní havarijní jímka označená N9 o kapacitě 25 m
3 

(Obrázek 9). Provozní kapaliny jsou dováženy autocisternami a jsou přečerpávány do 

skladovacích nádrží. Při stáčení látek z cisterny může dojít k úkapu nebo úniku látek a 

z tohoto důvodu je celá nákladní část vybetonovaná a vyspádovaná a tvoří samostatnou 

záchytnou jímku napojenou na jímku havarijní. 

Havarijní jímka je řešená jako beztlaková, dvouplášťová podzemní nádrž 

s ocelovou šachtou. Je uložena do suchého betonu a opásaná ocelovými pásy proti tlaku 

podzemní vody. Nádrž je izolovaná proti zemní vlhkosti a je zasypaná pískem a štěrkem 

tak, aby toto podloží tvořilo drenáž. Nádrž má pouze jeden průlez s šachtou. V šachtě jsou 

kromě napojení potrubí nainstalované i přípojky pro kontrolu těsnosti meziplášťového 

prostoru nádrže. Okolo průlezu jsou vytvořeny ocelové obruby. Na tyto obruby je navařena 

ocelová šachta 1000 x 1200 mm, na horní část šachty je nasunut nástavec šachty a na něj je 

upevněn poklop. Ocelový poklop je 400 mm nad okolním terénem. [9] 
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Obrázek 5 Nádrž chladiva R134a (neveřejné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Nádrže N1-N7 (neveřejné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Stáčiště provozních kapalin (neveřejné) 
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Obrázek 8 Nádrž chladiva HFO 1234yf (neveřejné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Poklop podzemní havarijní jímky (neveřejné) 
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4.4. Potrubí 

V následující kapitole budou popsány jednotlivé druhy používaných potrubí. 

4.4.1. Potrubní rozvody pro kapaliny 

Spojuje jednotlivé zařízení stanice v jeden manipulační celek (schéma potrubí viz obrázek 

č. 10) a podle funkce můžeme potrubí rozdělit následovně: 

Stáčecí potrubí je jednoplášťové z ocelových bezešvých trubek, kde je 

manipulační prostor po celou trasu těchto trubek chráněn proti únikům a úkapům, jako i 

havarijnímu úniku média jímkou, která je svedena do havarijní nádrže N9. 

Přečerpávací potrubí pro rozvod benzínu, nafty a dalších provozních kapalin je 

navrženo z nerezového materiálu. Tvarovky, ohyby a další části jsou zhotoveny z téhož 

materiálu. Těsnění musí odolávat chemickým vlastnostem jednotlivých přepravovaných 

kapalin. Potrubí je vyvedeno z vrchní části nádrže a je jednoplášťové. V prostoru skladu 

kapalin je vyvedeno do výšky cca 4,50 m. Potrubí dále pokračuje přes zeď výrobní haly, ve 

které je chráněno chráničkou. Ve výrobní hale je potrubí vyvedeno ve výšce cca 8,3 m a je 

tvořeno jednoplášťovými bezešvými trubkami. Na nejnižším místě potrubí, tj rozvodná 

skříň umístěná nad pracovištěm pro čerpání provozních kapalin, je osazeno vypouštěcím 

zařízením. 

Větrací a rekuperační potrubí pro stáčení a rekuperaci pohonných hmot je 

jednoplášťové z ocelových bezešvých trubek. Vnější povrch potrubí uložený v zemi je 

chráněný proti zemní vlhkosti asfaltojutovou izolací. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Schéma vedení potrubí ve skladu (neveřejné) 
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4.4.2. Potrubní rozvody pro zkapalnělé plyny 

 Potrubí kapalné fáze, které slouží jako sací, výtlačné a propouštěcí je podle ČSN 

386462 vždy vysokotlaké. Potrubí pro rozvod chladicí látky do klimatizace je navrženo 

z materiálu NEREZ DN25. Tvarovky, ohyby, apod. musí být zhotoveny z materiálu téže 

třídy jako použité potrubí, vždy však musí být zaručena svařitelnost. Těsnící materiály 

musí odolávat chemickým účinkům chladiva HFO 1234yf. Nerezové potrubí se pro 

uvedení použití spojují svařovanými spoji. Přírubové spoje je potřebné omezit jen na 

nejnutnější případy, jako je připojení přírubových armatur z montážních důvodů. Hlavní 

uzávěr je umístěn na výstupu z technologické části tlakové stanice. Potrubí pro nádrže 

chladiva k objektu skladu provozních kapalin je vedeno v zemi s krytím cca 1,2 m. 

V prostoru skladu provozních kapalin je potrubí vedeno v úrovni cca 4,50 m, na stávajícím 

potrubním mostě je provedeno jako izolované a oplechované. Nad kontrolní místností je 

osazen bezpečnostní uzávěr ovládaný od signálu EPS. Potrubí v hale je na úrovni cca 8,30 

m a je jen izolované, ukončené uzavírací armaturou a odvzdušněním nad střechu haly nad 

technologií plnění chladiva do automobilů. Na nejnižším místě potrubí kapalné fáze je 

vypouštěcí zařízení, vybavené dvěma uzávěry řazenými za sebou se zaslepením. 

 Potrubí vedené přes fasádu, zeď a střechu je uloženo v ocelové chráničce. Při 

ochraně kovových částí proti korozi jsou respektována ustanovení ČSN 038350 a ČSN 

690012. Potrubí uložené v zemi je nejméně do výše 0,2 m nad zemí opatřeno pasivní 

ochranou. [21] 
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4.5.  Vybavení nádrží: 

Nádrž N1 (benzín) 

Stáčecí průlez: 

 2x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x měřící tyč, 

 1x sonda úniku média do mezipláště. 

Přečerpávací průlez: 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x rekuperace par, 

 1x přetlakově podtlakový ventil s protipožární pojistkou. 

N2 a N3 (N2-nafta, N3-methanol) 

Stáčecí průlez: 

 2x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x měřící tyč, 

 1x sonda úniku média do mezipláště. 

Přečerpávací průlez: 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x rekuperace par, 

 1x přetlakově podtlakový ventil s protipožární pojistkou, 

 1x odkalovací čerpadlo. 

N4 (nafta) 

Stáčecí průlez: 

 2x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x rekuperace par, 

 1x sonda úniku média do mezipláště. 
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Přečerpávací průlez: 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x přetlakově podtlakový ventil s protipožární pojistkou, 

 1x měřící tyč. 

N5 až N7 (N5-etylenglykol, N6-brzdová kapaliny, N7-prázdná nádrž) 

Stáčecí průlez: 

 2x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x měřící tyč. 

Přečerpávací průlez: 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x recirkulace média, 

 1x přetlakově podtlakový ventil s protipožární pojistkou, 

 1x sonda úniku média do mezipláště. 

N8 (chladivo R134a) 

 2x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x rekuperace par, 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x recirkulace média, 

 1x přetlakový pojistný ventil. 

N9 (havarijní nádrž) 

 1x kontinuální měření hladiny s hlášením havarijní hladiny, 

 1x plnící armatura, 

 1x přečerpávací armatura, 

 1x přetlakově podtlakový ventil s protipožární pojistkou. [9] 
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Zásobník chladiva HFO 1234yf 

 1x armaturou pro plnění chladiva včetně zpětného ventilu, 

 1x armaturou pro odsávání plynné fáze chladiva, 

 1x armaturou pro odběr chladiva, 

 1x armaturou pro měření maximální dovolené hladiny při plnění, 

 1x tlakoměrem, 

 1x pojistným ventilem, 

 1x stavoznakem. 
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5. Fyzikální a chemické vlastnosti, technicko-bezpečnostní parametry 

a toxikologické vlastnosti skladovaných látek 

Pro jednotlivé PHM a provozní kapaliny jsou dále uvedeny potřebné fyzikálně 

chemické vlastnosti, technicko-bezpečnostní parametry (dále jen TBP) a eventuelně 

vhodné hasicí prostředky. 

5.1. Nafta – hořlaviny III. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    kapalina 

 barva     bezbarvá až žlutá případně se zelenavou opalescencí 

 hustota při 20°C   800 - 845 kg/m3 

 rozmezí teplot varu   180 - 370°C 

 relativní hustota par   cca 6 (vzduch = 1) 

 mezní experimentální bezpečná spára  > 0,9 mm 

 bod vzplanutí    > 55°C 

 bod tuhnutí    < 0°C 

 bod hoření    cca 60°C 

 teplota vznícení   cca 250°C 

 dolní mez výbušnosti  0,5 % obj. 

 horní mez výbušnosti  6,5 % obj. 

 rozpustnost ve vodě   nepatrná 

 hasivo     hasící pěna, hasící prášek, CO2 

 chronická toxicita   páry působí narkoticky, mohou způsobovat křeče,  

bolesti hlavy, nevolnost, dráždění očí, dýchacích 

cest a pokožky 

 karcinogenita    3. kategorie      [11] 
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5.2. Benzín – hořlavina I. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    kapalina 

 barva     slabě nažloutlá 

 hustota při 15°C   720 - 775 kg/m
3
 

 rozmezí teplot varu   30 - 210°C 

 relativní hustota par   cca 3,5 (vzduch = 1) 

 mezní experimentální bezpečná spára  > 0,9 mm 

 bod vzplanutí    < - 20°C 

 bod tuhnutí    < - 40°C 

 bod hoření    < - 20°C 

 teplota vznícení   cca 340°C 

 dolní mez výbušnosti  0,6 % obj. 

 horní mez výbušnosti  8,0 % obj. 

 rozpustnost ve vodě   nepatrná 

 hasivo     hasící pěna, hasící prášek, CO2 

 chronická toxicita   páry působí narkoticky, mohou způsobovat křeče a 

podráždění pokožky 

 karcinogenita    2. kategorie     [14] 

 

5.3. Metanol – hořlavina I. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    kapalina 

 barva     bezbarvá 

 hustota při 15°C   791 kg/m
3
 

 bod varu   65 °C 

 bod tání/tuhnutí  -98 °C 

 bod vzplanutí    11 °C 

 teplota vznícení   cca 455 °C 

 dolní mez výbušnosti  6 % obj. 

 horní mez výbušnosti  36 % obj. 

 rozpustnost ve vodě   neomezená 

Signální slovo: Nebezpečí        [15] 
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5.4. Brzdová kapalina - hořlavina IV. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    kapalina 

 barva     bezbarvá 

 hustota při 15°C   1055 kg/m
3
 

 rozmezí teplot varu   > 260 °C 

 bod vzplanutí    > 125 °C 

 bod tuhnutí    -70 < °C 

 samovznícení    > 300 °C 

 dolní mez výbušnosti  1,5 % obj. 

 horní mez výbušnosti  neurčena 

 rozpustnost ve vodě   mísitelná s vodou 

 hasivo     tříštivá voda, střední a těžká pěna  [10] 

 

 

5.5. Etylenglykol – hořlavina IV. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    kapalina 

 barva     čirá kapalina, zbarvená dle požadavků zákazníka 

(modrá) 

 hustota při 15°C   910 kg/m
3
 

 teplota varu    78 °C 

 relativní hustota par   cca 1,59 (vzduch = 1) 

 bod tuhnutí    -40 < °C 

 dolní mez výbušnosti  3,95 % obj. 

 horní mez výbušnosti  13,65 % obj. 

 hasivo     tříštivý proud vody, střední pěna, těžká pěna, oxid 

uhličitý, hasící prášek typ ABCD nebo BCE 

(nepoužívat při hašení přístrojového zařízení), 

oxid uhličitý, halony.  

 bod vzplanutí   >150°C     [16] 
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5.6. Chladivo HFO-1234yf 

 Číslo OSN    UN 3159 

 Příslušný název OSN pro zásilku  1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN 

 skupenství    zkapalněný plyn 

 barva     bezbarvý 

 zápach    po etheru 

 teplota varu    -29,5 °C 

 dolní mez výbušnosti  6,2 % obj. 

 horní mez výbušnosti  12,3 % obj. 

 relativní hustota par   cca 4,32 (vzduch = 1) 

 bod tuhnutí    -108< °C 

 rozpustnost ve vodě   198,2 mg/l, při 24°C 

Signální slovo: Varování        [12] 

 

5.7. Chladivo R 134a – hořlavina IV. třídy nebezpečnosti 

 skupenství    zkapalněný plyn 

 barva     bezbarvý 

 hustota    1200 kg/m
3
 

 molekulární hmotnost  114 g/mol 

 teplota varu    -29,4°C 

 relativní hustota par   cca 4 (vzduch = 1) 

 teplota vznícení   cca 405 °C 

 dolní mez výbušnosti  6,2 % obj. 

 horní mez výbušnosti  12,3 % obj. 

 rozpustnost ve vodě   198,2 mg/l při 24°C (metoda 92/69/EEC, A. 6) 

 hasivo     proud vody, pěny vhodné pro hašení alkoholů, 

práškový hasicí prostředek nebo CO2 [13] 
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6. Postup a metody řešení analýzy rizik 

Analýz a hodnocení rizik průmyslových zařízení slouží k identifikaci a hodnocení 

jevů, které ohrožují zdraví a životy osob, majetek a životní prostředí, a pomáhá tak 

navrhnout technicko-bezpečnostní opatření k jejich odstranění. Pojem „riziko“ může být 

definováno jako možnost vzniku nežádoucích následků a je považováno za funkci 

pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich následků na cílový systém. [17] Celkovým 

výsledkem hodnocení rizik na základě pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich 

dopadů je stanovení míry přijatelnosti rizika. 

 Pro analýzu rizik existuje celá řada metod (tabulka 4). [18] Výběr nejvhodnější 

metody je zásadním krokem, který vede k úspěšnému vyhodnocení dané problematiky. 

Jelikož všechny metody mají téměř shodný proces, můžeme jej popsat následujícími body:  

 stanovení rozsahu a cílů analýzy, 

 identifikace různých nebezpečí, tzn. podmínek nebo příčin vzniku havarijní situace, 

 odhad pravděpodobnosti nebo četnosti havárií, 

 odhad dopadů havárií (např. finanční ztráty, zranění nebo usmrcení osob apod.), 

 odhad míry rizika, 

 stanovení, která rizika jsou přijatelná (riziko lze definovat jako pravděpodobnost 

vzniku havárie a velikost jejich dopadů), 

 návrh úpravy zařízení, zdokonalení postupů, přípravy zaměstnanců, možnosti 

údržby apod., 

 zajištění aby přijatá opatření byla realizována. 

Tento postup při analýze a hodnocení rizika technologických procesů lze znázornit i 

následujícím diagramem.  
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Obrázek 11 Diagram postupu analýzy rizik 

 

Tabulka 3 Přehled nejčastějších používaných metod [18] 

Analýza nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Analysis (HAZOP) 

Analýza příčin následků Cause – Consequence Analysis (CCA) 

Analýza možností poruch a jejich 

následků 

Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 

Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis (HRA) 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis (FTA) 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis (ETA) 

Co když/Seznam kontrol What-If/Checklist Analysis (WI/CL) 

„Co se stane, když“ What-If Analysis (WI) 

Prověření bezpečnosti Safety Review (SR) 

Úvodní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis (PHA) 

Relativní hodnocení Relatice Ranaking (RR) 

Seznam kontrol Checklist Analysis (CL) 
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 Pro analýzu a hodnocení rizik pro přečerpávání, skladování a následnou přepravu 

látek v rámci automobilového průmyslu byly dále použity metody analýzy FMEA a Co se 

stane, když... Protože v automobilovém průmyslu není analýza a hodnocení rizik 

legislativně vyžadováno, byl výběr použitých metod zvolen tak, aby nejlépe vyhodnotil 

havarijní situace spojené se stáčením, skladováním a vedením nebezpečných látek. 
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7. Metoda „WHAT-IF“ 

Studie bezpečnosti založené na systematickém postupu a podrobném prověřování 

systému jsou velice náročné na čas. V praxi pro malé a střední podniky, především pro 

takové, kde z pracovní činnosti nevyplývají velká rizika, jsou pro posouzení bezpečnosti 

obvykle využívány metody, které nejsou příliš časové náročné a přitom podají dobré 

výsledky. Významným zástupcem v této oblasti metod je metoda „WHAT-IF“. Má-li 

skupina posuzovatelů dostatek zkušeností s technologií a má-li i aplikační zkušenosti, 

potom je její použití velmi efektivní. 

Metoda „WHAT-IF“ („Co se stane, když…“) je založena na brainstormingu, při 

kterém kvalifikovaný pracovní tým prověřuje formou dotazů a odpovědí události, které se 

mohou v procesu vyskytnout. Používané dotazy začínají charakteristickým „What 

if…“/“Co se stane, když…“. 

Celá studie se uskutečňuje formou pracovních porad. Těchto porad se účastní 

vybraná skupina odborníků dobře obeznámených se zkoumaným procesem. Kdokoli 

v týmu může formulovat otázku typu „Co se stane, když…“, která jej zajímá. Celý tým pak 

hledá odpovědi na tento dotaz. Odhadují se následky nastalé situace nebo stavu, navrhují 

se opatření a doporučení. Na rozdíl od metody HAZOP není postup podle What-if založen 

na tak dobře propracované struktuře – dotazy jsou voleny víceméně nahodile, bez 

naváděcích klíčových slov. Proto je důležité, aby posuzovatelé byli schopni tvořivě 

aplikovat své provozní zkušenosti, a očekává se od nich, že intuitivně odhalí nebezpečné 

stavy a situace, které se mohou v různých fázích a situacích vyskytnout. 

Tato metoda je vhodná pro prověření např. budov, energetického systému, surovin, 

produktů, skladů, ale také pracovního prostředí, pracovních postupů, provozní bezpečnosti 

apod.[8][9]  

Účel metody 

Účelem metody „Co se stane, když…“ je definování zdroje rizika, nebezpečné 

situace nebo určité nehodové situace, která může způsobit nežádoucí následky. Zkušený 

tým tak odhaduje možné nehodové situace, jejich následky a existující bezpečnostní 

opatření, poté navrhuje alternativy vedoucí ke snížení rizika. Metoda může zahrnovat 

vyšetřování pravděpodobných odchylek od projektu, stavby, přestavby nebo provozního 

záměru.  
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Typy výsledků 

V nejjednodušší formě je sestaven seznam otázek a odpovědí o daném procesu. 

Můžeme vést také tabulkový seznam nebezpečných situací bez jakéhokoli řazení a 

kvantitativních výsledků.  

Požadavky na zdroje 

Jelikož je analýza „Co se stane, když…“ poměrně jednoduchá a přizpůsobivá, může 

být prováděna s využitím libovolných informací a znalostí o procesu a to v jakékoli části 

jeho života. K provedení analýzy jsou přiděleni dva až tři lidé, ale větší tým je výhodnější. 

Větší skupina se hodí pro složitější procesy. Avšak pokud si proces rozdělíme na dílčí 

části, pak můžeme menší skupinu využít pro analýzu celého procesu. Celková doba a 

náklady na provedení analýzy „Co se stane, když…“ jsou úměrné složitosti procesu, počtu 

analyzovaných částí a znalostem účastníků.[18] 

7.1.  Aplikace metody 

V tabulkách č. 4 až 14 jsou použité charakteristické otázky metody „Co se stane, 

když…“ Otázky vychází z vlastního pozorování stáčení, skladování a následné přepravy 

PHM a provozních kapalin. Tyto nebezpečné situace byly konzultovány a upřesněny ve 

spolupráci s bezpečnostním technikem, vedoucím údržby, specialistou a obsluhou skladu.  

 Praskne přívodní hadice z autocisterny. 

 Dojde k netěsnosti přírub potrubí. 

 Praskne průhledítko na stáčecím potrubí. 

 Nebude doléhat zpětná klapka za čerpadlem. 

 Dojde k poruše detekce přeplnění nádrže. 

 Dojde k mechanickému porušení stěny nádrže. 

 Dojde k poruše vyhřívacích kabelů pro ohřev látek v nádržích. 

 Dojde ke ztrátě datové komunikace do centrály TANK FARM. 

 Dojde k výpadku elektrického proudu. 

 Dojde k poruše bezpečnostních protipožárních klapek. 
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Tabulka 4 Prasklá přívodní hadice z autocisterny 

Co se stane, 

když… 

praskne přívodní hadice z autocisterny. 

Příčina - rázy, vibrace, koroze, opotřebení 

Detekce - vizuální zjištění 

Následek - vznik výbušné koncentrace, požár 

- poškození zdraví obsluhy cisterny 

Doporučení - doplnění výstražných značek nebezpečí požáru a výbuchu 

- zajištění osobních ochranných prostředků pro obsluhu skladu (dýchací 

maska, chemicky odolné rukavice, ochranné brýle, ochranné oblečení a 

boty) 

- vybavení stáčiště nádobou pro drobné úkapy látky a sorbentem 

 

Tabulka 5 Netěsnosti přírub potrubí 

Co se stane, 

když… 

dojde k netěsnosti přírub potrubí. 

Příčina - zanesení nečistotami 

- špatné těsnění 

- nedotažení závitu spoje 

- vymačkané těsnění 

- vadné hrdlo opotřebováním 

Detekce - vizuální zjištění - úkapy 

- snížení tlaku přepravované kapaliny za čerpadlem 

Následek - vznik výbušné koncentrace 

- možné poškození zdraví obsluhy skladu cisterny 

- při větším množství odtok kapaliny do havarijní jímky 

Doporučení - pravidelné kontroly zařízení 

- důsledná kontrola před započetím stáčení 

- každodenní vizuální kontrola přírub pro stáčení a přečerpávání PHM a 

dalších provozních látek 

- zjišťování netěsností armatur TNS (natíráním rozebíratelných spojů 

pěnotvorným roztokem nebo zjišťování netěsností detekčním 

přístrojem, provádět 1x za rok) 
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Tabulka 6 Prasklé průhledítko 

Co se stane, 

když… 

praskne průhledítko. 

Příčina - vnější náraz 

- materiálová vada 

- poškození těsnění 

Detekce - vizuální zjištění 

Následek - výtok kapaliny z potrubí 

- vznik výbušné koncentrace 

- možné poškození zdraví obsluhy skladu a cisterny 

Doporučení - zajištění nepřístupnosti k průhledítku (např. pletivem) 

- zajištění ochranných prostředků pro obsluhu - ochranná maska, 

rukavice, ochranné oblečení a boty 
 

 

Tabulka 7 Nefunkční plovák v nádrži 

Co se stane, 

když… 

nebude funkční plovák v nádrži. 

Příčina - zanesení nečistotami 

- koroze 

- mechanická porucha 

- vada na elektroinstalaci 

Detekce - elektronické varování pomocí systému DT611 

Následek - nebezpečí přeplnění nádrže a výtok kapaliny 

- vznik výbušné koncentrace 

- možné poškození zdraví obsluhy cisterny výtokem kapaliny 

Doporučení - pravidelné kontroly zařízení  

- protože se pravidelné kontroly neprovádějí, doporučuji pravidelné 

kontroly 1x ročně 

 

 

Tabulka 8 Nedoléhající zpětná klapka 

Co se stane, 

když… 

nebude doléhat zpětná klapka za čerpadlem. 

Příčina - zanesení nečistotami 

- špatné těsnění 

- prasknutí nebo oslabení pružiny, která uzavírá ventil 

Detekce - vizuální zjištění 

Následek - vznik výbušné koncentrace 

- možné poškození zdraví obsluhy skladu a cisterny 

Doporučení - pravidelné kontroly zařízení - doporučuji pravidelné kontroly 1x ročně 
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Tabulka 9 Porucha detekce přeplnění nádrže 

Co se stane,  

když… 

dojde k poruše detekce přeplnění nádrže. 

Příčina - zanesení plováku nečistotami 

- závada na elektroinstalaci 

- koroze 

Detekce - elektronické varování pomocí systému DT611 

Následek - kapalina přeteče do rekuperačního potrubí 

- v případě nedostatečného průtoku stáčené kapaliny rekuperačním 

potrubím, může dojít k výtoku kapaliny odvzdušňovacím potrubím 

- vznik výbušné koncentrace 

Doporučení - pravidelné kontroly zařízení (viz kontroly plováku) 
 

Tabulka 10 Protržení stěny nádrže 

Co se stane, 

když… 

dojde k protržení stěny nádrže. 

Příčina - pád velkého předmětu 

- koroze zařízení 

- nadměrný tlak v nádrži 

Detekce - elektronické varování pomocí systému DT611 

- vizuální detekce 

Následek - vytvoření výbušné atmosféry 

- vytvoření oblaku par nebezpečných pro lidský organismus a životní 

prostředí 

- rozlití kapaliny v okolí 

- únik látky do havarijní jímky 

Doporučení - pravidelné kontroly zařízení a kontrolních systémů 

- pro TNS platí: provozní revize 1x za tok,  

                          vnitřní revize 1x za 5 let,  

                          zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi, 

                          tlaková zkouška 1x za 9 let od předchozí. 

Revize zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění. 

K revizi je nutno doložit – zprávu o výchozí revizi, dle prováděné 

činnosti zprávu o provozní revizi vnitřní nebo tlakové, zprávu o 

ostatních revizích na souvisejících zařízeních a pasport zařízení. 

Revize provádí odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti 

podle §3a odst. 3a, vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

Pro kontrolu těsností přírub pro beztlakové nádrže doporučuji pravidelné 

každodenní vizuální kontroly. 

vnitřní revize beztlakových nádrží doporučuji přizpůsobit zákonu 

254/2001 Sb. (vodní zákon) par. §39 ods.4 písm. d, kde zákon stanovuje 

kontroly minimálně 1x za 20 let. [2] 
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Tabulka 11 Porucha vyhřívacích kabelů v nádržích 

Co se stane, 

když… 

dojde k poruše vyhřívacích kabelů pro ohřev látek v nádržích. 

Příčina - porušení izolačního pláště kabelu 

Detekce - čidlo teploty umístěné v nádrži 

Následek - načerpávání chladicí kapaliny pouze v plynné fázi a zavzdušnění tak 

potrubí 

Doporučení Pravidelné kontroly zařízení dle NV 378/2001, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. Podle § 4 odst. 1 a 2 musí být provedena kontrola 

zařízení před uvedením provozu a je prováděna podle průvodní 

dokumentace výrobce. Odstavec 2 uvádí, že zařízení musí být vybaveno 

provozní dokumentací a následná kontrola zařízení musí být provedena 

nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, 

popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a 

četnost následných kontrol jinak. [27] 

 

Tabulka 12 Ztráta datové komunikace z dispečinku 

Co se stane, 

když… 

dojde ke ztrátě datové komunikace z dispečinku 

Příčina - porucha komunikačního zařízení 

- chyba na elektroinstalaci 

- provozní havárie velkého rozsahu vyvolá poruchu komunikace 

Detekce - chybné nebo žádné hodnoty na dispečinku 

Následek - zastavení činnosti skladu 

- uzavření bezpečnostních protipožárních ventilů, které odpojí nádrže od 

výrobní haly 

Doporučení - dvojitá nezávislá komunikace s automatickým přepínáním 

komunikačních kanálů 

- kamerový systém 

- stálá služba ve skladu 

 

Tabulka 13 Výpadek elektrické energie 

Co se stane, 

když… 

dojde k výpadku elektrického proudu. 

Příčina - vypnutí elektrické sítě 

- závada na elektroinstalaci 

Detekce - přerušení dodávek kapalin do výrobní haly 

- zastavení montážní linky 

Následek - uzavření bezpečnostních protipožárních ventilů 

- odpojení nádrží od výrobní haly 

- přerušení čerpání PHM a všech provozních kapalin 

Doporučení -  
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Tabulka 14 Zaseknutí bezpečnostního ventilu 

Co se stane, 

když… 

dojde k zaseknutí bezpečnostního ventilu 

Příčina - nečistoty 

- závada na elektroinstalaci 

Detekce - elektronické varování pomocí systému DT611 

Následek - nedojde k odpojení přívodního potrubí kapalin a při případném požáru 

na výrobní lince bude neustále dodáváno palivo 

Doporučení - pravidelné revize zařízení (legislativa neudává konkrétní termíny 

pravidelných revizí, proto doporučuji provádět revize dle doporučení 

výrobce, nebo vzhledem napojení ventilů na EPS provádět kontroly 1x 

za rok podle vyhlášky 246/2001 §8 odst.1) 

 

7.2.  Vyhodnocení a návrhy opatření 

Pomocí metody What-If byly identifikovány předchozí havarijní situace a jejich 

následky. Vhledem k tomu, že v některých případech mluví legislativa obecně, pokusil 

jsem se navrhnout termíny pro kontrolu jednotlivých zařízení. 

Použitá metoda What-If umožňuje kvalifikovaným odborníkům na mimořádné 

události (havárie) spjaté s technologií skladování a přečerpávání chemických látek vytvořit 

množství havarijních scénářů od těch méně závažných, až po ty mimořádné, které mohou 

ohrozit zdraví lidí, zvířat, majetku i životního prostředí. Metoda však nedokáže vyhodnotit 

míru ohrožení, neurčí, která nebezpečná situace je zvláště závažná, závažná, nebo ještě 

přijatelná. Na základě toho je třeba míru rizika zhodnotit a kvantifikovat. Pro tyto účely 

slouží další metody, například metoda Analýzy možností poruch a jejich následků – FMEA 

index priorit.  
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8. FMEA 

Analýza možností poruch a jejich následků (FMEA) hodnotí možné poruchy 

zařízení a jejich vliv na technologický proces, k nimž může dojít na různých úrovních – 

v systému, subsystému nebo jeho komponentách. Používá se k identifikaci možností druhu 

poruch jednotlivých zařízení a systémů. Může být rozšířena o četnost výskytu poruch nebo 

o jejich pravděpodobnost. V tom případě se provádí Failure Modes, Effects and Criticality 

Analysis – FMECA. Postup je založen na systematickém prověřování systému s cílem 

odhalit pravděpodobné poruchy, jejich příčiny a následky. Může být provedena jedním 

analytikem, ale vhodnější jsou dva nebo následná kontrola další osobou. Cílem metody je 

identifikovat jednotlivé poruchy, které mají zásadní vliv na bezpečnost a provozování 

systému. [18][28] 

Hodnocení rizik lze provést za pomocí indexu priority rizika – RPN (Risk Priority 

Number), které se spočítá jako součin závažnosti, výskytu a detekce.  

Závažnost = posouzení závažnosti následku možné poruchy 

Výskyt = posouzení pravděpodobnosti vzniku příčiny, která bude mít za následek 

vznik možné poruchy  

Detekce = posouzení pravděpodobnosti, zda současné kontrolní mechanismy zjistí 

možnou poruchu dříve, než postihne osoby, proces nebo zařízení.  

Pokud je index priority rizika vyšší než 125 (= průměrné hodnocení dílčích kritérií), 

potom je nutno realizovat opatření pro zajištění bezpečnosti a zamezení vzniku dané 

poruchy. [18] 

Hodnocení rizik je provedeno formou IPR (index priority rizik) a je zpracováno 

tabulkovou formou č. 17. 
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8.1.  Použití metody FMEA na zjištěné poruchy 

IPR byl stanoven pro poruchy příčin a jejich následků řešené metodou What-if. 

Tabulka 15 Použití IPR 

Možný scénář 

havárie 

Výskyt (1-10 

vysoký výskyt) 

Závažnost  

(1-10 

nejdůležitější) 

Detekce (1-10 

neodhalitelná) 

IPR (index 

priority rizik) = 

V x D x O 

Praskne 

přívodní hadice 

z autocisterny 

2 8 1 16 

Dojde 

k netěsnosti 

přírub potrubí 

5 4 3 60 

Praskne 

průhledítko na 

stáčecím potrubí 

2 4 1 8 

Nebude doléhat 

zpětná klapka za 

čerpadlem 

4 2 8 64 

Dojde k poruše 

detekce 

přeplnění 

nádrže 

3 8 2 48 

Dojde 

k mechanickému 

porušení stěny 

nádrže 

1 10 1 10 

Dojde 

k výpadku 

elektrického 

proudu 

3 9 1 27 

Dojde k poruše 

vyhřívacích 

kabelů pro 

ohřev látek 

v nádržích 

2 3 5 30 

Dojde ke ztrátě 

datové 

komunikace do 

centrály TANK 

FARM 

1 10 1 10 

Dojde 

k zaseknutí 

požárního 

bezpečnostního 

ventilu a 

nedojde 

k uzavření 

potrubí. 

4 8 3 96 
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8.2. Vyhodnocení metody  

Z vyhodnocení analýzou FMEA je zřejmé, že nejvýznamnějšími havarijními 

situacemi jsou zaseknutí bezpečnostního ventilu oddělující nádrže s PHM a provozní 

kapaliny od výrobní haly, nedoléhání zpětné klapky za čerpadlem a netěsnosti přírub 

přívodního potrubí. Pro tyto havarijní situace byly v metodě What-if navrženy pravidelné 

kontroly a revize v ročních intervalech. Avšak z důvodu vysokého IPR doporučuji zkrátit 

tyto roční intervaly na půlroční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

9. Závěr 

Na základě identifikace zdrojů rizika a jejich vyhodnocení byl stanoven soubor 

technických a organizačních opatření pro zabezpečení technologie venkovního skladování 

PHM a provozních kapalin v automobilovém průmyslu, a jejich dopravy do vnitřní části 

objektu montážní haly. Sklad je rozdělen do čtyř částí. První dvě jsou samostatně stojící 

nádrže pro skladování chladiv do klimatizací. Třetí částí je zastřešený sklad tvořený sedmi 

nadzemními nádržemi umístěnými v betonové vaně, která je napojena na poslední část, 

kterou je podzemní havarijní jímka o objemu 25m
3
. Součástí skladu je také vyspádovaná 

příjezdová rampa spolu se stáčištěm, kde probíhá veškerá přeprava látek do nádrží tak do 

montážní haly. 

Na základě zvolených metod byl proces stáčení, skladování a přečerpávání PHM a 

provozních kapalin podroben analýze. Nejdříve byla použita nesystematická metoda What-

if pro zjištění příčin poruch. Metoda dokáže na základě brainstormingu zjistit možné 

příčiny vzniku havarijních situací a navrhuje patřičná opatření pro zvýšení bezpečnosti 

procesu. Na seznam metodou vytvořených havarijních situací byla použita systematická 

metoda FMEA, která zobrazila přehled o závažnosti daných havarijních situacích. Velkou 

výhodou metody je fakt, že vytváří kvalitativní a systematický seznam havarijních situací a 

jejich nebezpečnost v jednoduché a přehledné tabulce. Na základě stanoveného IPR 

vyplývá, že k nejzávažnějším situacím může dojít při zaseknutí bezpečnostního ventilu 

oddělujícího nádrže s PHM a výrobní halu, nedoléhání zpětné klapky za čerpadlem a 

netěsnosti přírub potrubí. U těchto nebezpečných situací bylo doporučeno zkrátit dobu 

pravidelných kontrol a revizí na polovinu, tedy v půlročních intervalech. 

Z výsledků analýz What-if a FMEA můžeme usoudit, že technická opatření jsou na 

dostatečné úrovni a vyhovující. Není tedy nutné stanovovat nová opatření, nebo stávající 

upravovat. Pro zvýšení bezpečnosti byly pro nejzávažnější situace navrženy termíny 

pravidelných kontrol a revizí, které byly stanoveny dle platných právních předpisů a 

norem.  

Při podrobném seznámení a prostudování technologie a vybavení pro stáčení, 

skladování a přečerpávání PHM a dalších provozních kapalin musím rovněž konstatovat, 

že zabezpečení jsou dostatečná a několikanásobně jištěná a při dodržování všech předpisů, 
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revizí a kontrol je vznik havarijní situace z důvodu přítomnosti nebezpečných látek 

minimální.  

Lidskou chybu však nelze vyloučit. Ta může být způsobena nevědomostí 

zaměstnanců, nedostatečným školením, snižujícím se počtem zaměstnanců a dalšími 

důvody. Z havarijního hlediska bych kladl důraz na činnost obsluhy autocisterny a skladu 

PHM a provozních kapalin, a to především v době stáčení.  
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