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Doprava po ţeleznici zajišťuje důleţitou část v úspěšném fungování naší společnosti a 

společně se silniční dopravou tvoří základní rámec dopravní soustavy v České republice. 

Obecně je ţelezniční doprava povaţována za ekologicky vhodný dopravní prostředek. V 

zájmu objektivity je nutno přiznat, ţe v provozu na ţeleznici jsou provozovány činnosti, které 

ohroţují ţivoty a zdraví lidí nebo ţivotní prostředí a mohou být příčinou ekologické 

katastrofy. V takových situacích je nutné co nejrychleji zabránit moţnému úniku nebezpečné 

látky. 

Příkladem můţe být přeprava nebezpečných látek v ţelezničních cisternách, která je 

spojena s celým řetězcem problémů.  Mohou to být konstrukčními nedostatky cisteren např. 

netěsnost ventilů, vada brzd nebo vznik mimořádné události při nehodě s jiným vlakem 

eventuálně s automobilem na přejezdu. Doprava chlóru po ţeleznici je prováděna v souladu se 

směrnicí RID, ve které jsou uvedeny podmínky přepravy pro tlakové nádoby, sudy, 

kontejnery a cisterny. K rizikům spojeným s přepravou se přičítají ohroţení při následném 

zacházení s nebezpečnou látkou v průmyslovém chemickém podniku.   

Manipulace s  chlórem je ve většině chemických závodů, pracujících s touto 

nebezpečnou látkou běţná záleţitost, ale pro vysoký počet nehod a mimořádných událostí je 

třeba se přepravě, stáčení a skladování chlóru věnovat. Na základě obnovy certifikátu ISO 

9001 a OHSAS 18001 byl ve Spolchemii proveden audit, jehoţ výsledkem byla nutná 

aktualizace analýzy vzniku moţných rizik při manipulaci s chlórem.  Proto je nutné zmapovat 

a zhodnotit současný stav ve firmě, provést analýzu všech moţných rizik, které by mohly 

nastat při manipulaci s nebezpečnou látkou. 

Skladování a přeprava chlóru je nyní prováděna pomocí skladovacích zásobníků a 

ţelezničních cisteren, které slouţí jako mobilní zásoba. Práce hodnotí také současný stav 

ţelezničních cisteren a jeho případnou úpravu bezpečnostního zařízení, která je nutná dle 

evropské legislativy. 

Cílem této práce je provedení analýzy současného stavu v závodě při manipulaci 

s chlórem, vyhledání a analyzování moţných rizik, vyhodnocení aktuální situace a navrţení 

případné systémové nebo technické opatření. 

1 ÚVOD 
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Základní informace pro práci s nebezpečnými látkami poskytují pro chemické firmy 

zákony České republiky, v souladu s právními předpisy Evropské unie. 

      Základními předpisy této problematiky jsou: 

 Směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktivy a její novelizace se zabývá 

kontrolou nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek. Další 

novelizace a připomínky tzv. SEVESO III. proběhly v lednu roku 2011.  

 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon zpracovává a upravuje předpisy Evropských společenství, 

práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, 

klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, 

pouţívání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsaţených v přípravcích na 

území České republiky. 

 

 Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí (řád RID), který je 

součástí Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF) a její novelizace sbírkou 

mezinárodních smluv číslo 22/2010 upravující také značení a technické podmínky 

konstrukcí ţelezničních cisteren. 

                                

 Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách uvádí důleţité podmínky pro vytvoření, 

provozování a údrţbu vnitropodnikové dopravy ve smyslu §2, §3, §11 a § 22 odst. 1, 

písm. b) - vnitřní  předpis provozovatele dráţní dopravy. Vnitrozávodová ţelezniční 

doprava včetně údrţby kolejové svršku je na základě dlouhodobé smlouvy zajišťována 

firmou AWT, a. s., která je nositelem příslušných povolení a oprávnění. Spolchemie 

zajišťuje prostřednictvím odborných technických pracovníků supervizní dohled nad 

těmito smluvními činnostmi. 

 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zde jsou ustanoveny podmínky pro zařazení objektu do skupin A nebo B,  

2 PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PŘEPRAVU A MANIPULACI 
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podle něhoţ vyplívají povinnosti provozovatelů objektů a zařízení pouţívající 

chemické látky a přípravky dle § 3 zákona. 

 

 Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při 

ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností. 

 

 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a 

podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro 

zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 

sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v 

souladu s právem Evropských společenství. [9] 
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Hlavní činností společnosti s více neţ 90% podílem na trţbách je chemická výroba. 

Svůj výrobní profil vybudovala Spolchemie za více neţ 150 let trvání do dvou základních 

oborů, kterými jsou výroba anorganických chemikálií a specialit a syntetických pryskyřic. U 

mnohých výrobkových skupin má Spolchemie dominantní postavení v rámci České republiky, 

v řadě produktů patří i k předním výrobcům evropským, export představuje přibliţně 70 % 

prodeje. 

 

 Obchodní jméno: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 

 Adresa a sídlo firmy: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem 

 Předmět činnosti: výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických 

výrobků a obchodování s nimi. 

 Geologická poloha: podnik se rozkládá na ploše 56 ha, na severní straně sousedí s ulicí 

Klíšskou, Solvayovou a Okruţní; zde patří k areálu společnosti zásobníkové pole na 

Ovčím vrchu (suroviny, výrobky, uţitková a pitná voda), jehoţ plocha je cca 2,8 

hektaru. Na západní straně sousedí s ulicí Kekulovou, kde k ní přiléhají další továrny a 

průmyslové podniky. Na jiţní straně kopíruje ulici Tovární; na východní straně těsně 

sousedí s centrem města Ústí nad Labem.  

 Systémy řízení: integrovaný systém řízení ve Spolchemii zahrnuje aplikaci 

mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Systém je certifikován 

nezávislou certifikační organizací TÜV Rheinland. 

 Spolchemie produkuje okolo 500 výrobků ve třech hlavních výrobkových oborech:  

Syntetické pryskyřice:  

– základní a modifikované nízko, středně a vysoko molekulární epoxidové 

pryskyřice, 

– alkydové pryskyřice, 

– kalafunové lakařské pryskyřice, 

– vodorozpustné pryskyřice, 

– finální kompozice z pryskyřic pro pouţití ve stavebnictví, elektrotechnice a 

spotřebním průmyslu. 

 

3  INFORMACE O FIRMĚ SPOLCHEMIE  
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Syntetické pryskyřice se pouţívají při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví 

(penetrační, izolační a nátěrové hmoty, lité podlahoviny, pojiva pro polymerbetony a      

polymermalty, tmely, stěrky, zálivky), v elektrotechnice ve spotřebním průmyslu a dalších. 

 

Základní anorganické sloučeniny: 

 

– hydroxid (louh) sodný a draselný, 

– chlór, kyselina chlorovodíková, chlornan sodný. 

           Organické sloučeniny: 

– epichlorhydrin, allylchlorid, perchloretylen. 

           Speciální anorganické sloučeniny: 

– kyselina fluorovodíková,  

– manganistan draselný,  

– oxid hlinitý, umělý korund. 

Výrobky těchto oborů nacházejí uplatnění prakticky ve všech průmyslových oborech, v 

chemii a petrochemii, papírenství, sklářství, strojírenství, elektrotechnice, farmacii, 

potravinářském průmyslu, energetice, při úpravě vody, ve stavebnictví atd. 

S touto škálou výrobků Spolchemie samostatně obchoduje. Získané certifikáty EN ISO 

9001 a 14001 a přístup všech pracovníků firmy zaručují zákazníkům, ţe výrobky jsou na 

standardně kvalitní úrovni.  

Všechny nebezpečné látky jsou baleny a značeny podle poţadavků zákona č. 356/2003 

Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tento zákon plně harmonizuje se 

stejnými zákony všech zemí EU. Toto balení a značení rovněţ odpovídá evropské legislativě 

v oblasti přepravy nebezpečného zboţí. K nebezpečným výrobkům jsou dodávány nebo 

zasílány bezpečnostní listy a nehodové listy v příslušném jazyce. Standardně je ke kaţdé 

dodávce přikládán jakostní atest.[16] 
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Chlór je velmi reaktivní plyn, který se ochotně slučuje s většinou prvků periodické 

soustavy. Chlór je ţluto-zelený plyn s pronikavým dusivým zápachem dvaapůlkrát těţší neţ 

vzduch. Jeden kilogram kapalného chlóru zaujímá objem asi 0,8 l. 

Na vzduchu za normálních podmínek není chlór ani výbušný ani zápalný, avšak s 

vodíkem, fosforem, antimonem, arzénem, práškovou mědí, zahřátým sodíkem, metanolem, 

acetylenem a jinými uhlovodíky tvoří výbušné směsi, které vlivem tepla nebo slunečního 

záření mohou explodovat. Samovolně exploduje se silanem (SiH4). S koncentrovaným 

amoniakem tvoří vysoce výbušný chlorodusík. 

Suchý chlór nenapadá při běţných teplotách kovy, jako ţelezo, měď, olovo a různé 

slitiny. Vlhký chlór působí korozivně a slučuje se na chloridy kovu vyjma tantalu. Nádoby s 

chlórem je nutno chránit před účinky tepla a slunečního záření. [13] 

 

Chemický název:                                                                              Chlór 

Číslo ES (EINECS):                                                                        231-959-5 

Číslo CAS                                                                                        7782-50-5 

Obsah v %                                                                                        99,5 

Symbol                                                                                             T, N 

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler kód)                              268 

Identifikační číslo nebezpečné látky (UN-ADR-RID)                    1017 

R- věty: 

 R 23- toxický při vdechování  

 R 50 - vysoce toxický pro vodní organismy  

 R 36/37/38 - dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

 S- věty: 

 S 9 - uchovávejte obal na dobře větraném místě 

 S 45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou 

pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení) 

 S 61 - zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy 

 S 1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí [11] 

4 CHARAKTERISTIKA CHLÓRU  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka_prvk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka_prvk%C5%AF
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4.1 Fyzikální a chemické vlastnosti chlóru 

Tabulka 1 - Fyzikální a chemické vlastnosti chlóru 

Sumární vzorec Cl2 

Skupenství Plyn 

Krystalová struktura Orthorhombická 

Hustota 0,0032 g.cm
−3

  (0 °C, 101,325 kPa) 

Magnetické chování Diamagnetický 

Teplota tání -101,5 °C (171,6 K) 

Teplota varu -34,4 °C (239,11 K) 

Skupenské teplo tání 6,406 kJ·mol
−1

 (Cl2) 

Skupenské teplo varu 20,41 kJ·mol
−1

 (Cl2) 

Tlak nasycené páry 10 Pa (139 K), 1 kPa (170 K), 

Rychlost zvuku 206 m.s
−1

  (plyn, 0 °C) 

Měrná tepelná kapacita 33,949 J·mol
−1

·K
−1

 (Cl2, 25 °C) 

Elektrický odpor >10 Ω·m (20 °C) 

Tepelná vodivost 8,9·10
−3

 W·m
−1

·K
−1

 (300 K) 

Zápach Ostrý 

Barva Ţlutozelená 

Hořlavost Nehořlavý 

Rozpustnost ve vodě 7,3 (g·l
−1

), (20°C) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalov%C3%A1_struktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupensk%C3%A9_teplo_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupensk%C3%A9_teplo_varu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlak_nasycen%C3%A9_p%C3%A1ry&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_zvuku
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_odpor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
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4.2 Popis technologie výroby a použití chlóru 

V dnešní době je chlór vyráběn výhradně elektrolýzou roztoku chloridu sodného NaCl, 

tzv. solanky. V praxi se pouţívají tři způsoby výroby: 

 Diafragmový způsob 

 Membránový proces 

 Rtuťový způsob 

Tyto procesy se zásadně liší pouţitím speciálních technologií, ale jsou zaloţeny na 

stejném principu výroby. U všech typů procesů najdeme katody a anody, roztok chloridu 

sodného, vţdy se bude vyvíjet chlór, vodík a hydroxid sodný. 

 

NaCl ——› Na
+
 + Cl

-
  

Katoda: Na
+
 +(

-
)——› Na  

Anoda: Cl
-
 + (+)——› Cl  

NaCl ——› Na + Cl – 96400 kal.  

2Na + 2H2O ——› 2NaOH + H2 + 43400 kal. 

Dochází zde i k pár nechtěným reakcím, které sniţují mnoţství všech produktů, např.:  

Cl2 +H2O——›HCl +HClO a    

3ClO
-
 ——› 2Cl

-
 + ClO3

-  

1. Diafragmový proces 

Zařízení pracující na tomto způsobu výroby je sloţeno z velké ţelezné vany, která je 

anodou, a v ní jsou ţelezné desky, které slouţí jako katody. Je zde přepáţka, která od sebe 

odděluje anodový a katodový prostor. Na anodě se opět vyvíjí chlór, na katodě vodík a 

hydroxid sodný. 

2. Membránový proces 

            Katodový a anodový prostory jsou zde odděleny semipermeabilní membránou, která 

nepropustí vodu, ale zároveň vede ionty. Roztok NaCl nejprve protéká k anodě, kde dochází k 

oxidaci chlóru a tím tak k jeho vyvíjení. Dále pokračují sodíkové ionty Na
+
 na membránu ke 

katodě, kde vzniká vodík a hydroxidové ionty. Ty se následně sloučí s Na
+
 a vzniká tak 

hydroxid sodný NaOH. 
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3. Rtuťový proces 

Na dně elektrolyzéru je tenká vrstva rtuti, která slouţí jako katoda. Na této vrstvě proudí 

protisměrně elektrolyt. Kousek nad ním jsou anody. Proud protékající elektrolyzérem 

způsobuje rozklad solanky, dochází k vyloučení sodíku na rtuťové katodě a chlór Cl se 

uvolňuje na anodě. Sodík ovšem při styku se rtutí tvoří amalgamy, které musí být odstraněny. 

Proto jsou vedeny do rozkladače. Zde je přítomen grafit, jehoţ katalytickým působením se 

amalgám v přítomnosti vody rozkládá na rtuť, sodík, který poté reaguje za vzniku hydroxidu 

sodného, a vodík. Vyčištěná rtuť je odváděna zpět do elektrolyzéru. [13] 

Ve Spolchemii se pouţívá pro výrobu chlóru rtuťový způsob, ale jelikoţ je zastaralý a 

rtuť zamořuje okolní prostředí, je zde vypracován a schválen projekt pro pouţití 

membránového způsobu, který má být zrealizován do konce roku 2013. 

 

 

 

Obrázek 1 -  Výroba chlóru rtuťovým způsobem 
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Popis technologie výroby 

 Hydroxid sodný je vyráběn elektrolyticky, amalgamovým způsobem v elektrolyzérech. 

Výrobní proces je rozdělen do několika fází. Surovina chlorid sodný výhradně od 

certifikovaných dodavatelů je skladována v betonových komorách ve skladu solí.  Komory 

slouţí současně ke zvyšování koncentrace soli v solance. 

Ochuzená solanka z elektrolyzérů je po úpravě pH pomocí kyseliny chlorovodíkové 

zbavována volně rozpuštěného chlóru profukováním tlakovým vzduchem v dechloračních 

věţích. Před dosycením ve skladu solí je do solanky dávkován roztok hydroxidu sodného. 

Přidaným hydroxidem sodným je vysráţen hořčík a ţelezo a zároveň je takto upraveno 

pH solanky do alkalické oblasti pro omezení exhalací chlóru a koroze zařízení. Vzniklé 

sraţeniny a mechanické nečistoty jsou odstraňovány usazením a filtrací přes plachetkové 

filtry. 

 

V první fázi je v elektrolyzéru stejnosměrným proudem rozkládána solanka. Na titanové 

anodě se uvolňuje plynný chlór, který je odsáván z elektrolyzéru do společného potrubí. Na 

katodě, tvořené cirkulující rtutí, se uvolňuje kovový sodík, na titanové anodě se přednostně 

vylučuje chlór mezitím, co vylučování kyslíku je pro jeho vysoké přepětí na tomto materiálu 

potlačeno. 

Ve druhé fázi vzniklý amalgam sodíku z elektrolyzéru natéká přes systém hradítek do 

zadní části rozkladného ţlabu. Zde amalgam kontinuálně reaguje s vodou dávkovanou do 

přední části. Reakce probíhá na grafitových roštech za vzniku vodíku, hydroxidu sodného a 

rtuti. Reakce je doprovázena vznikem velkého mnoţství tepla. Z rozkladače je potrubím ze 

zadní části odváděn roztok hydroxidu sodného o ţádané koncentraci. Ta je dosahována 

regulací mnoţstvím vody do rozkladače dle intenzity proudu. Vlhký a horký vodík je odváděn 

ze střední části ţlabu a ještě před vstupem do sběrného potrubí je předchlazen ve vodním 

trubkovém chladiči, který je součástí rozkladače. Rtuť je po průchodu rozkladným ţlabem 

vracena čerpadlem zpět do přední části elektrolyzéru. Hydroxid sodný z rozkládačů teče 

samospádem do sběrné nádrţe, odkud je čerpán přes náplavový filtr plněný aktivovaným 

grafitem. Zde je zbaven podstatné části rtuti a mechanických nečistot a poté čerpán k dalšímu 

zpracování.  
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Vlhký a teplý chlór je chlazen nepřímo vodou ve dvou trubkových chladičích a filtrován 

od jemných kapiček a mechanických nečistot ve vlákninovém filtru. Dále je nasáván 

ventilátorem a tlačen do dalšího chladiče. Zde je chlazen roztokem hydroxidu draselného z 

čpavkového chlazení na teplotu +10 
°
C. Po ochlazení postupuje do tří sériově zapojených 

sušících věţí, kde je postupně sušen zkrápěním kyselinou sírovou. Po vysušení je veden přes 

vlákninový demister pro odstranění strţených kapek kyseliny sírové a dále potrubím k 

dalšímu zpracování do provozů. 

V tomto stavu je chlór rozveden potrubními rozvody do provozu Kapalný chlór, kde se 

plynný chlór komprimuje a zkapalňuje, a dále se pouţívá k výrobě kyseliny solné, k výrobě 

Epichlorhydrinu a Tetraperu. 

 

4.3 Proces komprimace kapalného chlóru  

Proces komprimace a zkapalňování se uskutečňuje v provoze Chlorová chemie. Plynný 

chlór z provozu Elektrolýzy se dopravuje ventilátorem v mnoţství aţ 5,3 t/h  potrubím DN 

500 mm pod přetlakem aţ 2 kPa do sání chlorových kompresorů přes síťové vloţky z PC 

vlákna, kde se zachycují zbytky mechanických nečistot. Chlorovými dvoustupňovými 

dvojčinnými pístovými kompresory je chlór komprimován na přetlak 280 kPa. Kapacita 

komprimace činí aţ 7 t/h  chlóru. V tomto stavu je rozveden potrubními rozvody do výrobny 

Kyseliny solné, Epichlorhydrinu a Tetraperu, kde je přímo spotřebován.  

 

Graf  1 -  Výroba komprimovaného chlóru - další zpracování 
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Přebytek komprimovaného chlóru se po předchlazení přepouští do zkapalňovací stanice 

ke zkapalňování, jejíţ kapacita činí 4,2 t/h . Zkapalňování probíhá v jednostupňových 

trubkových výměnících -  zkapalňovačích. Teplo se z chlóru odvádí vroucím ledonem 134a 

při teplotě aţ – 25 
°
C. Zkapalněný chlór stéká samospádem ze zkapalňovačů do provozních 

zásobníků, kde je shromaţďován (kapacita skladu chlóru 195 tun, kapacita krytého skladu 

chlóru 110 tun). 

Ze zásobníků je kapalný chlór pod tlakem suchého komprimovaného vzduchu přetlačen 

potrubím do transportních nádob (ţelezniční cisterny) nebo do zplynovačů. V nich se kapalný 

chlór odpařuje na zplyněný chlór (100% plynný chlór) a dodává se pomocí potrubí do 

provozu Epitetra. Veškeré chlorové odplyny z přetláčení chlóru (resp. plnění nádob), 

plynování (sniţování tlaku chlóru) potrubí a zařízení se odvádí do asanační stanice chlóru 

(výroby chlornanu sodného). 

Protoţe plynný chlór obsahuje inerty, odchází malá část chlóru v podobě málo 

koncentrovaného chlorového plynu (40 aţ 90% objemu) ze zkapalňovačů ke spálení s 

vodíkem na chlorovodík. Následnou absorpcí do vody se vyrábí technická kyselina solná. 

Chladící látka ledon 134a (freon) se po odpaření ve zkapalňovačích zkomprimuje v 

kompresorech s proměnnými otáčkami, kterými se reguluje výkon. V odlučovači se odloučí 

olej, freon zkapalní v kondenzátorech a shromáţdí se v zásobní nádrţi. 

Suchý komprimovaný vzduch se vyrábí v provozní tlakovzdušné stanici. Atmosférický 

vzduch se komprimuje na 0,8 aţ 1,0 MPa, po odloučení vody se vzduch vysuší dvěma 

automatickými sušiči (s náplní silikagelu) zapojenými za sebou. Potřebné mnoţství vzduchu, 

resp. kompresorů v chodu, se zajišťuje jejich automatickým najíţděním a odstavováním, který 

je ovládán výstupním tlakem. Kapacitu určuje výkonnost sušičů aţ 400 Nm
3
/h . Před vstupem 

do skladu kapalného chlóru se vzduch redukuje na přetlak 750 – 850 kPa. [10]  

 

4.4 Popis procesu skladování kapalného chlóru 

Závaţné zdroje rizika v tomto provozu jsou zásobníky kapalného chlóru a dále plnění 

kapalného chlóru do ţelezniční cisterny (popř. stáčení ţelezniční cisterny do zásobníků). 

Naplněný zásobník je oddělen uzavřenými ventily. V zásobníku dojde k ustálení tlakových 

poměrů v rámci rovnováhy T - P. Tlak v zásobníku se pohybuje v rozmezí 250–700 kPa (g). 

Plnění zásobníku kapalným chlórem ze ţelezniční cisterny nebo vyprazdňování zásobníku do 

ţelezniční cisterny je prováděno pomocí tlakového sušeného vzduchu. 
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Přetlačovaný (vyprazdňovaný) zásobník nebo ţelezniční cisterna jsou připojeny k 

rozvodu TV. V plněném zásobníku je tlak sniţován řízeným odvodem chlorového odplynu do 

asanační jednotky provozu. Evidence stavu přetlačení probíhá opět na základě váţení 

zásobníků a duplicitně pomocnou a kontrolní veličinou je měření hladiny v zásobníku. V 

přetlačovaném (vyprazdňovaném) zásobníku je tlak pomocí TV udrţován v rozmezí 600–800 

kPa (g). 

Vzduch je komprimován kompresory na tlakovou úroveň 850–950 kPa (g), následně 

sušen a přes redukci tlaku na úroveň 750–800 kPa (g) přiveden do páteřního potrubního 

rozvodu TV pro přetlačení kapalného chlóru. Na redukci TV je měřen diferenční tlak a při 

jeho poklesu je automaticky ventilem oddělena strana výroby TV od páteřního rozvodu TV. 

Tím je znemoţněn průnik chlóru do vzduchového systému. 

 

Zásobníky kapalného chlóru 

Zásobníky kapalného chlóru jsou umístěny přímo v objektu Kapalný chlór, kde se 

nacházejí tři zásobníky o objemu 55,5 m
3
 a dva zásobníky o objemu 12,2 m

3
. Ve vedlejším 

přilehlém Skladu kapalného chlóru jsou instalovány dva zásobníky o objemu 44,5 m
3
. Plněny 

a vyprazdňovány jsou střídavě všechny zásobníky a zároveň vţdy minimálně jeden zásobník 

o objemu 44,5 nebo 55,5 m
3
 slouţí jako připravená rezerva, popř. k nouzovému skladování v 

případě řešení mimořádné havarijní situace. 

Zásobníky jsou válcové, leţaté, tlakové, ocelové nádoby stejné konstrukce a vybavení: 

 kontinuální měření hladiny se signalizací limitních stavů, 

 kontinuální měření tlaku v zásobníku se signalizací limitních stavů, 

 kontinuální měření hmotnosti zásobníku se signalizací limitních stavů, 

 průtrţnou membránou umístěnou pod pojistným ventilem se signalizací protrţení, 

průtrţný tlak 1,2 MPa (g), 

 pojistným ventilem, jehoţ vývod je zaveden do systému sběru chlorových odplynů do 

asanační jednotky provozu. Všechny pojistné ventily v systému kapalného chlóru jsou 

nastaveny na otevírací tlak 1,2 MPa (g), 

 na víku průlezu jsou osazeny tři bezpečnostní pneumatické rychlouzavírací dálkově 

ovládané ventily se signalizací polohy a bezpečnou polohou „CLOSE―. Ventily je 

moţné ovládat z řídicího systému i z místních ovládacích skříněk. Víko s ventily je 

totoţné s víkem u cisteren (obrázek č. 2), 

 veškeré měřené hodnoty a signalizace jsou vyhodnocovány prostřednictvím řídicího 

systému provozu. 
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Nad víkem průlezu zásobníku jsou za bezpečnostními ventily osazeny ruční ventily pro 

běţnou manipulaci se zásobníkem: 

 ventil a potrubní připojení pro přívod kapalného chlóru do zásobníku, 

 ventil a potrubní připojení pro vyprazdňování kapalného chlóru ze zásobníku, 

 ventil a potrubní připojení pro odvod odplynu ze zásobníku nebo přívod tlakového 

sušeného vzduchu (dále jen TV) do zásobníku, 

 přítoková a odtoková trubka je v zásobníku zavedena aţ do klenutého dna pro zajištění 

vytlačení veškerého kapalného chlóru, 

 odplynovací trubka (a zároveň přívod TV) je v zásobníku prodlouţena tak, aby 

zásobník nemohl být přeplněn nad povolenou hranici 80 % objemu zásobníku. 

 

 

Obrázek 2 - Pneumatické rychlouzavírací dálkově ovládané ventily 
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Chlór v plynném, komprimovaném a kapalném stavu se ve Spolchemii přepravuje 

potrubím, kde přepravní médium je tlakový sušený vzduch, a dále pomocí ţelezničních 

cisteren, kterými se přepravuje kapalný chlór v závodě. Ţelezniční cisterny jsou konstrukčně 

upravovány pro přepravu kapalného chlóru. V současné době v souvislosti s ustanoveními 

předpisů RID vstupují v platnost od 1. ledna 2011 mimo jiné poţadavky na cisternové vozy, 

určené pro přepravu plynů třídy 2 - zvláštní ustanovení TE 22 a TE 25.  

 TE 22 - cisternové vozy pro přepravu látek musí být schopny pohltit nárazovou energii 

o hodnotě nejméně 800 kJ na kaţdém konci vozu elastickými nebo plastickými 

deformacemi. 

 TE 25 - cisternové vozy pro přepravu látek musí být opatřeny doplňkovou ochranou 

proti přenárazníkování a to nejméně jedním opatřením: 

                - zařízení proti přenárazníkování, 

                - zvýšením tloušťky stěn dna nádrţe – chlór na 18 mm, 

                - sendvičová konstrukce krytu den cisteren nebo ochranný štít na kaţdém        

                               konci vozu.                        

5.1 Potrubní rozvody pro manipulaci s kapalným chlórem 

Ve výrobně byly instalovány páteřní silnostěnné potrubní rozvody, ze kterých jsou 

připojeny jednotlivé zásobníky a přes rozdělovače také ţelezniční cisterny. Páteřní rozvody 

jsou určeny pro: 

 nátok kapalného chlóru ze zkapalnění do zásobníků, 

 vyrovnání tlaku mezi zkapalněním a plněným zásobníkem, 

 přetlačení kapalného chlóru mezi zásobníky a ţelezničními cisternami, 

 přetlačení kapalného chlóru ke zplynění do odparek, 

 odvod chlorových odplynů do asanační jednotky provozu, 

 přívod tlakového sušeného vzduchu pro přetlačení kapalného chlóru. 

5  PŘEPRAVA CHLÓRU 
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Připojení zásobníku nebo ţelezniční cisterny je realizováno vţdy přes dvě ruční 

armatury. První je na odbočce z páteřního rozvodu, druhá je nad víkem zásobníku nebo 

ţelezniční cisterny. Mezi těmito ventily je potrubí moţno propojit do asanační jednotky. Na 

víku zásobníku nebo ţelezniční cisterny je dále vţdy bezpečnostní rychlouzavírací 

pneumaticky dálkově ovládaný ventil. 

Na potrubní větvi odvodu chlorových odplynů je před asanační jednotkou umístěn 

odlučovač kapek o objemu 1,5 m
3
, včetně kontinuálního měření teploty a tlaku se signalizací 

limitních stavů. Za odlučovačem kapek je umístěn dálkově ovládaný uzavírací ventil. Na 

bypassu tohoto ventilu je umístěn pojistný ventil a průtrţná membrána se signalizací 

protrţení, průtrţný a otevírací tlak je 1,2 MPa (g). Chlorové odplyny jsou odsávány přes 

asanační jednotku, kde se chlór absorbuje v roztoku hydroxidu sodného za vzniku chlornanu 

sodného. Při eventuálním průniku kapalného chlóru do odlučovače kapek (chyba obsluhy, 

chybné nastavení ventilů apod.) je obsluha ve velínu informována signalizací (změny teploty 

a tlaku v odlučovači kapek) a uzavře dálkově ovládaný ventil na potrubí odplynu. Tím se 

zabrání průniku většího mnoţství kapalného chlóru do asanační věţe. Na potrubních 

rozvodech kapalného chlóru jsou přírubové spoje v provedení pero - dráţka s pouţitím 

těsnícího materiálu na bázi PTFE. Ruční armatury jsou v provedení PN40, vlnovec, noţový 

uzavírací efekt, atest organizace Euro-Chlór. Potrubní rozvody jsou realizovány ze 

silnostěnných trubek, materiálové provedení pro nízké teploty (chladová ocel). 

 

5.2 Plnění zásobníku kapalným chlórem  

Plněný zásobník je propojen plnícím potrubím a potrubím pro vyrovnání tlaku se 

zkapalňovači. Tlak v tomto systému je udrţován v rozmezí 200 - 270 kPa (g). Zkapalněný 

chlór ze zkapalňovačů natéká samospádem do zásobníku. 

Evidence výroby probíhá přednostně na základě váţení zásobníků a duplicitně 

pomocnou a kontrolní veličinou je měření hladiny v zásobníku. Po naplnění zásobníku 

obsluha zahájí plnění dalšího připraveného zásobníku a naplněný zásobník odstaví uzavřením 

ventilů. 

 



 

17 

 

5.3 Plnění železniční cisterny 

Ţelezniční cisterny se plní (popř. vyprazdňují) na třech stáčecích pozicích na jiţní straně 

objektu Kapalný chlór. Pro plnění je přednostně vyuţívána stáčecí pozice číslo 1, která je 

osazena kolejovou mostovou vahou s vazbou na řídicí systém provozu. Ţelezniční cisterna je 

obdobně jako zásobník vybavena na víku průlezu třemi bezpečnostními rychlouzavíracími 

pneumaticky dálkově ovládanými ventily s bezpečnou polohou „CLOSE―. Ventily jsou 

moţné ovládat z řídicího systému i z místní ovládací skříňky. Bezpečnostní ventily jsou 

zapuštěny ve víku průlezu a nad nimi jsou umístěny ruční ventily. 

 

Vnitřní trubky v cisterně jsou řešeny obdobně jako u zásobníku => přívod a odvod 

kapalného chlóru z klenutého dna cisterny, přívod TV nebo odvod chlorového odplynu je 

zapuštěn tak, aby cisterna nemohla být přeplněna nad povolenou hranici 80 % objemu. 

Ţelezniční cisterna je přistavena přesně na stáčecí polohu a napojena na chlorový 

systém pomocí pevných silnostěnných trubkových adaptérů. Princip propojení, plnění a 

vyprazdňování cisterny je shodný se zásobníky. Po napojení ţelezniční cisterny je vţdy 

provedena zkouška těsnosti pro ověření bezpečného připojení cisterny před vlastním 

otevřením armatur na víku cisterny. 

 

 
 

Obrázek 3 -  Železniční cisterna pro přepravu kapalného chlóru 
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Na rozdělovačích pro připojení ţelezničních cisteren je umístěno kontinuální měření 

tlaku se signalizací limitních stavů (H, HH). Na odbočkách páteřních potrubních tras ke 

stáčecím pozicím ţelezničních cisteren jsou umístěny bezpečnostní rychlouzavírací 

pneumaticky dálkově ovládané ventily s bezpečnou polohou „CLOSE―, které jsou ovládány z 

řídicího systému. Obsluha uzavřením těchto armatur můţe oddělit stáčecí pozice od 

chlorového systému. 

 

5.4 Popis řídicích a kontrolních systémů 

Kontrola celé výroby se provádí dohledem obsluh jednotlivých pracovišť, měřením a 

registrací důleţitých veličin, automatickými regulačními obvody a analytickými metodami. 

Kontrola dohledem prováděná obsluhou: 

 komprimace chlóru, 

 zkapalňování chlóru, 

 chlazení ledonem, 

 skladování kapalného chlóru, 

 plnění kapalného chlóru do transportních nádob, 

 zplyňování chlóru. 

Kontrola měřicími přístroji a automatickými regulačními obvody (systémy). Jsou 

sledovány hodnoty měřených veličin, signalizovaných stavů a regulačních obvodů, které jsou 

svedeny do panelu (velín) výrobny. Na jednotlivých technologických schématech dělených do 

sekcí, jsou zakresleny všechny měřicí přístroje, snímající všechny poţadované veličiny. 

Funkce zařízení jsou kontrolovány porovnáváním údajů měřících přístrojů s poţadovanými 

parametry uvedenými v technologickém reglementu a pracovních instrukcích. Analytická 

kontrola je prováděna dle podnikové směrnice. [10] 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, stanovuje povinnost provozovatele 

zařazeného do skupiny B a pracujícího s nebezpečnými látkami provést analýzu a hodnocení 

rizik závaţné havárie. Provozovatel je povinen provést pro účely zpracování bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie, ve které 

uvede: 

a) identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí), 

b) určení moţných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závaţnou 

havárii, 

c) odhad dopadů moţných scénářů závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek,                      

d) odhad pravděpodobností scénářů závaţných havárií, 

e) stanovení míry rizika, 

f) hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závaţných havárií. [5] 

Ministerstvo ţivotního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem, vyhláškou  

č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií způsob zpracování 

analýzy a hodnocení rizik závaţné havárie. 

 Metoda analýzy rizik by se mohla věnovat celé přepravní trase, kde se chlór vyskytuje. 

Tato trasa začíná u výroby chlóru v provozu Elektrolýzy, dále pokračuje ke zkomprimování a 

zkapalňování plynného chlóru do provozu Kapalný chlór, odtud pokračuje do skladovacích 

zásobníků či ţelezničních cisteren, dále potrubím do dalších provozů ke zpracování. Naše 

pozornost byla věnovaná příčinám havárií při stáčení a skladování kapalného chlóru při 

manipulaci mezi zásobníkem a ţelezniční cisternou. Priorita byla dána úniku chlóru 

z asanačních věţí, které mají za úkol veškeré úniky chlóru zachytit.  

 

6 ROZBOR HAVÁRIÍ PŘI PŘEPRAVĚ CHLÓRU 
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Na základě 25tiletých zkušeností z několika pracovních pozic ve Spolchemii, 

spolupráce a rad od spoluzaměstnanců okolních provozů byla vypracována analýza a 

hodnocení rizik v pouţitých metodách (FTA, ETA) a v modelovacím programu Aloha pro 

únik zplyněného chlóru z asanačních věţí (viz obrázek 4). Toto místo bylo vybráno z důvodu 

nejvyšší frekvence úniku. Asanační věţ je poslední moţná záchrana před únikem do okolního 

prostředí. Při přetečení kapalného chlóru z ţelezniční cisterny, při poškození dopravního a 

odplynovacího potrubí nebo při ruptuře skladovacího zásobníku se chlór bude jímat z 

havarijních jímek přes odlučovač do asanačních věţí. Na tomto místě dojde k uvolnění tlaku a 

prudkému zplynování kapalného chlóru. Plyn se nestačí absorbovat v roztoku hydroxidu 

sodného a vlivem mohutného zplynování můţe dojít k poškození funkčnosti asanační věţe. 

Plynný chlór unikající z věţe do okolní atmosféry postupem času klesá k zemi (má vyšší 

hustotu neţ vzduch) a je rozptylován do okolního prostředí.  

Popis schéma asanační věţe: 

Chlór je přiveden do asanační věţe do spodní části. Do horní části věţe je dopravován 

pomocí čerpadla 20% roztok hydroxidu sodného (NaOH), kterým se v orientované výplni 

jímá plynný chlór. Nasycený louh se ve spodní části věţe ochladí a přes měrné místo, kde se 

měří titrací alkalita roztoku, pokračuje do zásobníku. Vzdušnina zbavená chlóru se pomocí 

ventilátoru vypustí do atmosféry. 

 
Obrázek 4 - Schéma asanační věže chlóru 

7  VÝBĚR A POPIS METOD PRO ANALÝZU RIZIK 
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Metody vybrané pro analýzu byly konzultovány a doporučeny Ing. Tomášem 

Traganem, Ph.D., ředitelem oddělení risk managementu RENOMIA, a. s. Předešlé 

zpracování rizik bylo v podniku zhotoveno metodou HAZOP, proto byly pro doplnění 

vybrány metody FTA a ETA, k nimţ byla připojena modelace úniku chlóru programem 

Aloha.  

 

1) Analýza stromem poruch (FTA) 

Je deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a 

určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých kombinací poruch zařízení a 

lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nazývanou „vrcholová 

událost―. Dobře se hodí i na rozsáhlé systémy, můţe stanovit úplný výčet minimálních 

poruch. Model je zaloţen na Booleovské algebře (hradla „a", „nebo― a jiné) při vyhledávání 

minimální poruchy vedoucí k vrcholové události, výsledkem jsou typy poruch a kvantitativně 

přiřazené pravděpodobnosti poruch systémů, pokud známe pravděpodobnosti primárních 

příčin. [3] 

 

 

2) Analýza stromem událostí (ETA) 

Metoda graficky vyjadřuje moţné výsledky havárie vyplývající z iniciační události. 

Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a chyb vedoucích k havárii (posuzuje se 

úspěch nebo porucha funkce systému). Havarijní sekvence představují logickou kombinaci 

událostí, mohou být převedeny do modelu stromu poruch a dále kvantitativně hodnoceny. Je 

vhodná pro analýzu komplexního procesu, který má několik druhů bezpečnostních systémů. 

[3] 

 

3) Modelace scénářů programem (ALOHA) 

Internetový server http://www.epa.gov nabízí program Aloha, určený k modulaci úniků 

chemických látek a je volně ke staţení. Tento program po dosazení základních identifikačních 

znaků nastiňuje přibliţný model úniku nebezpečné látky v prostoru průmyslového podniku 

Spolchemie. 

 

 

 

 

http://www.epa.gov/
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Pro provedení analýzy byla nutná spolupráce s vedoucím, s mistrem a s technologem 

vybraného provozu. Následnou konzultací byly analyzovány postupné kroky, vyuţita veškerá 

data a hodnoty z  provozní databáze, které byly potřebné pro vypracování práce. 

 

8.1 Analýza stromem poruch - FTA ( FAULT  TREE ANALYSIS). 

Analýza stromem poruch je logický graf, který se pouţívá k odhalení skrytých cest, 

kterými se mohou v systému šířit poruchy. Postupem je deduktivní metoda, která vychází z 

přesně definované konečné poruchy - vrcholové události:  

 

• má tzv. TOP (vrcholovou – top event) událost, která je hlavní neţádoucí událostí, 

• je zaloţena na Booleovské algebře (logická hradla „and― a „or―), výsledkem jsou typy 

poruch a kvantitativně přiřazené pravděpodobnosti poruch systémů, pokud známe frekvenci 

primárních příčin, 

• sestavení stromu poruch pro kterýkoliv systém je velmi náročné na čas, znalosti a 

zkušenosti. [1] 

 

Před zahájením analýzy je nutno řešit tyto úkoly:  

1)    Přesně definovat analyzovanou - tzv. vrcholovou událost (Top Event): 

   Za vrcholovou událost byl zvolen únik chlóru z asanačních věţí a následný rozptyl do 

okolní atmosféry. 

 

2) Popis sledované události: 

   Předpokládaný únik můţe nastat v případě několikanásobné hrubé chyby obsluhy ve 

spojení se selháním některých prvků systému měření a regulace. Únik chlóru má kontinuální 

charakter a mnoţství unikajícího chlóru je dáno rychlostí zplynování kapalného chlóru 

v asanačních věţích. Plynný chlór unikající z věţe do okolní atmosféry postupem času klesá 

k zemi (má vyšší hustotu neţ vzduch) a je rozptylován do okolního prostoru. 

 

 

8  PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK PŘI ÚNIKU CHLÓRU 
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3) Jaké okolnosti - podmínky musejí nastat, aby k takové události došlo: 

  Je zadán předpoklad, ţe nedojde k zachycení této iniciace a odlučovač se naplní přes 

jeho horní limit, potom vnikne kapalný chlór do asanačních věţí. V odlučovači je teplota a 

tlak měřena dálkově, obsluze velínu umoţňuje dálkovým ventilem uzavřít potrubí 

z odlučovače do asanačních věţí. Na tomto místě dojde k uvolnění tlaku a prudkému 

zplynování kapalného chlóru. Plyn se nestačí absorbovat v roztoku hydroxidu sodného a 

vlivem mohutného zplynování můţe dojít k poškození funkčnosti asanační věţe. Plynný chlór 

unikající z věţe do okolní atmosféry postupem času klesá k zemi (má vyšší hustotu neţ 

vzduch) a je rozptylován do okolního prostoru. Vliv těchto okolností bude umocněn 

charakterem počasí. Povolaná jednotka HZSP by rozmístila přenosné vodní clony v okolí 

asanační věţe, ale vzhledem k povaze úniku a přístupnosti nelze předpokládat úplnou asanaci 

oblaku chlóru. 

Na základě praktických poznatků se jednotlivé frekvence upravovaly podle konkrétních 

výskytů. Například frekvence moţné chyby obsluhy při ignoraci maximální hladiny 5.10
-2 

za 

rok je pravděpodobnější aţ 5krát neţ chyba obsluhy váhy 1.10
-2 

za rok. 

 

Stanovení frekvence primárních příčin podle předešlého období (50 let) za rok: 

- porucha signalizace                                                   1.10
-1

, 

            - chyba člověka (obsluhy)                                           1.10
-2

, 

            - poruch zařízení (automatiky)                                    1.10
-3

, 

            - selhání zabezpečení                                                  1.10
-4  

[12]. 

4) Stanovte okolnosti, které se při analýze nebudou brát do úvahy:  

  Pro analýzu byla vyloučena celková ruptura jak ţelezniční cisterny, tak skladovacího 

zásobníku. Kdyby došlo k takovéto události, nestačily by ani záchytné jímky u jednotlivých 

zásobníků a mimořádná událost by byla katastrofální. Dále nebude počítáno s tornádem, 

bleskem ani s teroristickým útokem. 

 

5)  Stanovte fyzikální hranice systému: 

 

 Pro únik z asanačních věţí bylo do systému pro sestavení stromu poruch vzato: 

– přeplnění odlučovače, 

– přeplnění ţelezniční cisterny, 

– přeplnění zkapalňovačů, 

– přeplnění váţního zásobníku, 
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– přeplnění skladovacího zásobníku. 

6) Uvaţovaný stav systému: 

  Události a poruchy technického zařízení se mohou stát za normálního ustáleného 

provozu při plnění ţelezniční cisterny ze skladovacího zásobníku. Nejedná se o stavy při 

najíţdění nebo odstavování provozu při běţných opravách nebo při generální odstávce.  

 

  Strom poruch byl rozdělen do dvou schémat z hlediska přehlednosti a rozloţení místa 

(viz přílohy 1 a 2). 

8.2 Analýza stromem událostí - ETA (EVENT TREE ANALYSIS). 

Jedná se o induktivní systematický postup, kterým se rozvíjí iniciační událost 

postupnými logickými kroky (moţnými sekvencemi), přičemţ se berou do úvahy tzv. 

bezpečnostní funkce systému včetně úspěšnosti takové funkce/zásahu.  

Výsledkem je logický graf rozvoje iniciační události a frekvenční hodnocení scénáře s 

ohledem na různé následky. 

 

Bezpečnostní funkce: 

Stane-li se během normálního provozu nějaká neočekávaná událost, nehoda nebo 

výpadek, bývá provozní systém jištěn tzv. bezpečnostními systémy. Tyto systémy mají za 

úkol bránit šíření nehody, události či výpadku. Součástí těchto bezpečnostních systémů jsou i 

lidé, kteří obsluhují zařízení a mohou zachytit a napravit chybu systému.  Metoda stromu 

událostí vyhodnocuje následky iniciační události s ohledem na reálné vlastnosti 

bezpečnostních systémů a spolehlivost člověka. [3] 

 

Obvyklý postup při analýze pomocí stromu událostí: 

 

1) Identifikace sledované iniciační události: 

  Únik chlóru z asanačních věţí byl následkem několika moţných scénářů mimořádných 

událostí. Jeho příčiny byly naznačeny v předchozí metodě FTA. Metoda ETA je zaměřena na 

zjištění frekvence scénářů, do kterých můţe být začleněna bezpečnostní funkce, která brání 

šíření iniciační události. 

 

2) Identifikace bezpečnostních funkcí: 

 detekce úniku detektorem chlóru, 

 detekce úniku obsluhou, 
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 uzavření ventilu na potrubí do asanace, 

 zachycení chlóru vodní clonou. 

  

3) Sestavení stromu událostí: 

   Strom událostí byl zobrazen při úniku zplyněného chlóru z asanačních věţí  

   (viz příloha 3). 

8.3 Provedení modelace scénářů programem ALOHA 

Dosazením příslušných dat byla provedena modelace dvou scénářů při úniku chlóru 

z asanačních věţí z výšky 10 m. Dosazené údaje týkající se rychlosti a směru větru, teploty 

vzduchu a vlhkosti byly pouţity z Bezpečnostní zprávy Spolchemie. Pro první scénář bylo 

zvoleno mnoţství okolo 100 kg při krátkodobém úniku, který byl rychle zpozorován. 

Maximální koncentrace (ERPG – 3) nepřekročila hranice závodu. Druhý únik byl navrţen pro 

mnoţství asi 900 kg při kontinuálním úniku. Tam jiţ maximální koncentrace chlóru vysoce 

překročila hranice závodu a silně narušila okolní ţivot v městské části a zasáhla povodí Labe. 

Program Aloha nepočítá s vodními clonami, se zásahem hasičů HZSP Spolchemie ani 

s činností okolních sborů např. HZS Ústeckého kraje, nebo HZS SŢDC  Ústí nad Labem.  

 

1. Zadání scénáře 1B 

Pro tento scénář byly stanoveny tyto předpokládané údaje: 

– rychlost větru 5 m.s
-1 

, 

– směr větru západní, 

– teplota vzduchu 20 °C, 

– relativní vlhkost 50 %, bez inverze. 

Prasklina v přepravním potrubí byla zjištěna obsluhou provozu na základě zvukového 

signálu detektorem úniku chlóru a do 2 minut byla provedena opatření k zamezení dalšího 

nekontrolovaného únikání. Byly uzavřeny ventily potrubí před a za puklinou, ale vzhledem k 

délce potrubí chlór unikal otvorem o velikosti 20 cm
2
  ještě hodinu (viz graf 2). Průměrná 

rychlost unikající látky byla odhadem 6,8 kg/min a celková hmotnost asi 99,9 kg chlóru.  

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Graf 2 -  Průběh úniku chlóru podle scénáře 1B (Aloha) 

 

 
 

Délka mraku úniku s nejvyšší koncentrací 20 ppm (ERPG – 3) je asi 390 m, při nejniţší 

koncentraci, zachycené lidským čichem (ERPG – 1), je to vzdálenost přesahující 1,5 km.  

  

Graf 3 -  Mapa předpokládaného úniku chlóru z asanačních věží podle scénáře 1B 
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ERPG – 3: maximální koncentrace, při které by zasaţené osoby po dobu jedné hodiny měly 

zůstat bez ohroţení na ţivotech nebo velkých zdravotních potíţí. 

ERPG – 2: maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu aţ jedné hodiny 

měly být bez nevratných nebo jiných dalších váţných zdravotních defektů nebo symptomů, 

které by mohli zmenšit schopnost osob na záchrannou akci. 

ERPG – 1: maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu aţ jedné hodiny 

měly zůstat bez jiných, neţ mírně přechodných nepříznivých zdravotních poruch. Je cítit 

vnimatelný zápach. 

Confidence lines: bezpečná hranice – prostor, kde nehrozí ţádné riziko. [15] 

 

Schématická mapa modelačního programu Aloha je pouze orientační. Údaje získané 

z modelace scénářů byly zakresleny do výřezu mapy Ústí nad Labem s vyznačenou lokalitou 

podniku Spolchemie a západním směrem větru, který zde  převládá. Nastíněn je mrak úniku 

toxické látky a následné rozšíření do okolí.  

 

 
Obrázek 5 -  Mapa s vyznačeným únikem chlóru ve scénáři 1B [14] 
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2. Zadání scénáře 1E 

Pro tento scénář byly stanoveny tyto předpokládané údaje: 

– rychlost větru 5 m.s
-1

,
 
 

– směr větru západní, 

– teplota vzduchu 20 °C, 

– relativní vlhkost 50 %, bez inverze. 

Zde se jednalo o únik při přetečení ţelezniční cisterny, kde selţou jak technické 

zabezpečovací prostředky (mostní váha, detektor úniku chlóru), tak lidský faktor (obsluha 

velínu). Následující únik do záchytné jímky pokračuje do asanačních věţí, kde se díky 

velkému mnoţství uniklého chlóru nezachytí a většina se rozplyne do atmosféry. Nebezpečná 

situace trvá 15 minut, ale přesto z cisterny přeteče asi 900 kg kapalného chlóru (viz graf 4). 

Hranice velkého nebezpečí (ERPG – 3)  byla při tomto scénáři 1,2 km. Rozsah tohoto 

scénáře, který byl ohraničen  bezpečnou hranicí, dosahoval aţ do vzdálenosti 6,2 km a 

celková šíře mraku byla 0,9 km. V tomto případě by měla mimořádná událost katastrofální 

účinky jak na obyvatelstvo, tak na ţivotní prostředí. 

 

Graf 4 -  Mapa předpokládaného úniku chlóru z asanačních věží podle scénáře 1E 
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Graf 5 -  Průběh úniku chlóru podle scénáře 1E (Aloha) 
 

 

Z tohoto grafu byla čitelná skutečnost, ţe přetečení cisterny byla zaregistrována 

obsluhou velínu do 5 minut, ale kvůli poruše na uzavíracím ventilu, únik pokračoval ještě 10 

minut. Celkový únik pak trval 15 minut.V dalším obrázku byl zakreslen graf úniku do mapy 

Ústí nad Labem. 

 
Obrázek 6 -  Mapa s vyznačeným únikem chlóru ve scénáři 1E [14] 
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8.4 Vyhodnocení výsledků analýzy metody FTA 

Výsledkem analýzy FTA – je strom moţných poruch, který nám odhalil skryté cesty, 

kterými se mohou šířit poruchy sledovaného systému. Moţnost výskytu vrcholové 

události/havárie, coţ v tomto případě byl únik chlóru z asanační věţe, byla vyhodnocena 

frekvencí 2,52.10
-3

 za rok. Číslo, které frekvence udává 0,00252 za rok je poměrně malé, ale 

s přihlédnutím k jeho následkům není vůbec zanedbatelné. Samozřejmě k události by došlo 

vlivem mnoha technických poruch současně s lidským zaváháním, ale nikdy tuto moţnost 

nelze vyloučit. 

8.5 Vyhodnocení výsledků analýzy metody ETA 

Spektrum konečných moţných stavů je zřejmé z logického grafu. Pravděpodobnost 

výskytu jednotlivých konečných stavů se získá jednoduchým výpočtem. Příklad detailního 

výpočtu je patrný z následujících rovnic. 

 

       Frekvence scénářů úniků zplyněného chlóru z asanačních věţí při zachycení a 

nezachycení detektorem chlóru lze očekávat jednou za rok.  

 

Scénář 1A - PS = 8,618.10
-4

 + 6,501.10
-5

 = 9,268.10
-4 

případů/rok 

Scénář 1B - PS = 1,292.10
-3

 + 1,077.10
-4

 = 1,400.10
-3 

případů/rok 

Scénář 1C - PS = 4,536.10
-5

 + 3,780.10
-6

 = 4,914.10
-5

 případů/rok
 
 

Scénář 1D - PS = 6,501.10
-5

 + 5,670.10
-6

 = 7,068.10
-5

 případů/rok
 
 

Scénář 1E - PS = 6,300.10
-5 

případů/rok 

 

 

Odhad frekvence scénářů závažných havárií 

Odhad frekvence iniciačních událostí vycházel většinou z generických údajů, dále z 

počtu uvaţovaných zařízení, délky potrubí apod. Odhad frekvence uvaţovaných havárií s 

danými následky byl vypočten na základě zjištěné iniciační události získané stromem poruch 

(FTA), pravděpodobné frekvence scénářů podle stromu událostí (ETA), pravděpodobnosti 

atmosférických podmínek, za kterých byly scénáře modelovány programem Aloha. Data 

dosazená za pravděpodobné frekvence vyšší hustoty osob v okolí Spolchemie byla pouţita 

z vnitropodnikových dokumentů zpracovaných pro zjištění hustoty zalidnění v okolí závodu.  
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Frekvence zadané ve stromu událostí a poruch byly získány z odborné literatury [17] a v 

případě, ţe byly údaje nedostatečné nebo nedostupné, potom i odhadem na základě 

praktických poznatků. Jednotlivé frekvence se upravovaly podle konkrétních výskytů. 

Například frekvence moţné chyby obsluhy při ignoraci maximální hladiny 5.10
-2 

za rok je 

5krát frekventovanější neţ chyba obsluhy váhy 1.10
-2 

za rok podle údajů získaných 

z dotazovaného provozu. 

 Pravděpodobnosti atmosférických podmínek byly získány z údajů uvedených 

v Bezpečnostní zprávě Spolchemie. [3] [12] 

 

 

Fh = Fui x PS x Pap x Pvho 

 

Fh – frekvence moţné havárie 

Fui – frekvence iniciační události ze stromu poruch 

PS – pravděpodobná frekvence scénářů ze stromu událostí 

Pap – pravděpodobná frekvence atmosférických podmínek 

Pvho – pravděpodobná frekvence vyšší hustoty osob 

 

 

scénář 1B:   Fh = 2,520.10
-3

 x 1,400.10
-3

 x 1,190.10
-3

 x 0,5 

Fh = 2,099.10
-9

 za rok 

 

Frekvence vzniku scénáře 1B - krátkodobý únik zplyněného chlóru je po dosazení všech 

dat vypočítán na 2,099.10
-9 

za rok. 

Frekvence vzniku scénáře 1E - kontinuální únik zplyněného chlóru, tvorba a šíření 

oblaku, ohroţení širokého okolí, je vypočítán na 9,446.10
-11

 za rok. 

Na základě provedené analýzy stromem poruch a stromem událostí byly identifikovány 

potenciální situace moţného nebezpečí, které předpokládají únik chlóru do atmosféry. 

Z hlediska mechanismu úniku byly rozděleny: 

 

1) Únik chlóru v důsledku překročení bezpečných projektovaných parametrů asanačních 

věţí, kde byla frekvence  2,520.10
-3

 za rok. 
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Tyto úniky mohou být způsobeny: 

– vniknutím většího mnoţství kapalného chlóru do asanačních věţí ze zjištěných příčin 

např. přeplnění odlučovače nebo přeplnění ţelezniční cisterny, a jeho bouřlivým 

zplyněním s následným únikem do atmosféry, za předpokladu násobného selhání 

místní obsluhy a obsluhy velínu. 

 

2) Úniky chlóru z poškozeného technologického zařízení: 

– přeplnění odlučovače s frekvencí  4,130.10
-3

 za rok, 

– přeplnění skladovacího zásobníku s frekvencí 1,870.10
-2

 za rok, 

– přeplnění zkapalňovačů s frekvencí 1,540.10
-3

 za rok, 

– přeplnění váţního zásobníku s frekvencí 1,100.10
-2

 za rok, 

– přeplnění ţelezniční cisterny s frekvencí 1,100.10
-2

 za rok. 

Důvodem těchto úniků by mohla být ruptura, chyba zabezpečovacího zařízení nebo 

násobná chyba obsluhy.  
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Při vzniku havárie lze povaţovat za systémová opatření úkony, které mohou podstatně 

sníţit následky úniku toxické látky, s ohledem na člověka nebo ţivotní prostředí. Při práci s  

chlórem musíme především dodrţovat zákony, vyhlášky a normy, které přesně stanovují 

bezpečnou manipulaci s nebezpečnou látkou. Systém prevence moţných rizik je nastaven 

odborníky v České republice dostatečně přísně, aby dodrţování všech opatření vedlo 

jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti při práci s touto toxickou látkou. 

Únik chlóru je velmi závaţnou mimořádnou událostí, která aktivuje široký systém 

opatření proti neţádoucímu úniku, jeho dalšímu rozšiřování a také likvidaci následků a 

vniklých škod. 

 Systémová opatření se týkají hlavně pracovníků ve sledovaném provozu, kde na 

nočních směnách je sníţen počet osob obsluhujících zařízení při stáčení kapalného 

chlóru. Z hlediska bezpečnosti by měl být počet stejný jako na ranní směně. 

 Při vyhotovení analýzy byla zjištěna neznalost moţných opatření u poţárních hlídek. 

Proto se tento nedostatek bude řešit v příštím periodickém školení. Měla by se obecně 

zlepšit kvalita a rozšířit odbornost zasahujících poţárních hlídek.  

 Další navrţená opatření se vztahují k mobilní zásobě chlóru pomocí ţelezničních 

cisteren. Při dovršení počtu deseti naloţených cisteren, by měli členové HZSP na 

nočních směnách provést vizuální prohlídku cisteren při svých pochůzkách. Důvodem 

kontroly je odhalit i nepatrný únik nebezpečné látky.  

 Technická opatření se zaměřují na bezpečnostní poţadavky cisteren při přepravě 

chlóru po ţeleznici. Cisterny splňují předpoklady týkající se síly materiálu, ze kterého 

mají být vyrobeny. Nesplňují však nároky na vybavení nárazníky, které mají mít 

pracovní absorpci v hodnotě nejméně 800 kJ na kaţdém konci vozu. Toto konstrukční 

opatření bude zahájeno v  prvním čtvrtletí roku 2011 a ukončeno do konce roku 2012 

dle aktuálních evropských norem. 

 Opatření týkající se zaměstnanců pracujících v provozu Chlorová chemie jsou 

zaměřena na obnovu osobních ochranných pracovních pomůcek konkrétně 

ochranných masek s filtrem při úniku chlóru.  

 

9 NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK PŘI STÁČENÍ A 

SKLADOVÁNÍ CHLÓRU                                                                         
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 Do opatření byly zařazeny stávající brzdové zaráţky. Navrţeny byly automatické 

zaráţky, které se po dojezdu cisterny na koncový doraz samy zahradí poslední kolo a 

zamezí neţádoucímu pohybu. Zaráţky by měly být propojené s řídicím systémem, aby 

tato operace byla viditelná na monitoru obsluhy ve velínu provozu. 

 Mezi další zlepšení patří navýšení kapacity odlučovače z 600 litrů na 1000 litrů. Na 

základě kontrolní prohlídky provozu je nutné tento odlučovač při příští generální 

odstávce zrenovovat, coţ bude vyuţito ke zvýšení jeho kapacity a tím i sníţení rizika 

přetečení a následného úniku chlóru. 

 K dalšímu zdokonalení řídicího systému pomůţe také obnova váhy skladovacího 

zásobníku. Ta stávající je zastaralá a nepřesná. V předchozím období byla jiţ 

několikrát příčinou poruchy. V návrhu opatření bude váha laserová, která není 

poruchová a nesrovnatelně přesnější.  

 Posledním opatřením je návrh ke sníţení rizika úniku chlóru z asanační věţe při 

přerušení dodávky hydroxidu sodného. K tomuto problému došlo při výpadku 

elektrické energie a následném zastavení čerpadla, které dopravuje hydroxid sodný do 

vrchní části asanační věţe, kde váţe na sebe okolní chlór. K minimalizaci rizika úniku 

chlóru z asanační stanice bude instalován zásobník hydroxidu sodného nad asanační 

věţ do nově vyrobené konstrukce. Odtud bude při výpadku elektrické energie louh 

samospádem stékat do asanační věţe a zamezí tak úniku chlóru do ovzduší.  
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Cílem práce bylo provést analýzu moţných rizik při manipulaci s nebezpečnou toxickou 

látkou chlórem. Během práce bylo nutné nastudovat proces přepravy, výroby, stáčení a 

skladování chlóru. Po pochopení této oblasti následovalo vypracování analýzy manipulace 

s chlórem.  

Svými připomínkami a radami se zapojovali kolegové z výrobních provozů, kterých se 

tato záleţitost týkala. Analýza byla vypracována podle metody stromu poruch FTA a metody 

stromu událostí ETA. Do práce byly pouţity výsledky modelovacího programu Aloha, které 

pro představu a názornost byly zakresleny do výřezu turistické mapy Ústí nad Labem 

s vyznačením analyzovaného podniku Spolchemie. Čísla frekvencí moţných scénářů nejsou 

příliš vysoká, ale při nevyuţití všech ochranných opatření by měly následky negativní účinek 

na ţivoty a zdraví osob i na okolní ţivotní prostředí. A proto se o eliminaci a sniţování 

moţných rizik musíme snaţit stále.  

Integrované systémy řízení, včetně oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

prevence závaţných havárií jsou ve Spolchemii na dobré úrovní. Svědčí o tom jistě i to, ţe 

firma získala certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a osvědčení Responsible Care – 

Odpovědné chování v chemii. 
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Příloha 1 – Schéma 1a: FTA strom poruch pro únik chlóru 
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Příloha 2 – Schéma 1b: FTA strom poruch pro únik chlóru (pokračování) 
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Příloha 3 – Schéma 2: ETA strom událostí pro únik chlóru 

 

 
 


