
Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 1 - Seznam nebezpečných látek v areálu objektu společnosti Bochemie         

Číslo Látka Množství [t] 

Klasifikace látky 

ve vztahu k 

zákonu o PZH 

Fyzikální forma 

1 

Chlor - celkem 

Zásobník 

Cisterna 

Potrubní rozvody 

103,98 

54,8 

49,0 

0,18 

T, N Zkapalněný plyn 

2 Vodík 0,625 F+ Plyn 

3 Manganistan draselný 0,6 O, N Pevná látka 

4 Dikonit 15 N Pevná látka 

5 Zemní plyn 0,023 F+ Plyn 

6 Sodík  130,1 F, R14/15 Pevná látka 

7 Feropury  346 F, R15 Pevná látka 

8 Izopropanol  9,5 F Kapalina 

9 Ethanol  9,5 F Kapalina 

10 Lihová desinfekce 55 F Kapalina 

11 Kvartérní amoniová sůl 10 R10, N Kapalina 

12 Amoniak 2,275 T, R10, N Zkapalněný plyn 

13 Fluoridy 1 T Pevná látka 

14 Oxid kademnatý 62,5 T+, N Pevná látka 

15 Sulfid kademnatý 5 T, N Pevná látka 

16 Záporné akuhmoty 65 T+, N Pevná látka 

17 Glutardialdehyd 6,5 T, N Kapalina 

18 Síran nikelnatý 110 N Pevná látka 

19 Hydroxid nikelnatý 75 N Pevná látka 

20 Kladné akuhmoty 117 N Pevná látka 

21 Síran kobaltnatý 12,8 N Pevná látka 

22 Bochemity 170 N 
Kapaliny, pevná 

látka 
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23 Chlorid zinečnatý 250 N 
Kapalina, pevná 

látka 

24 Biocidy 40 N Kapalina 

25 Kaly chloridu zinečnatého 15 N, R50/53 Pevná látka 

26 Kaly ČOV 15 N, R51/53 Pevná látka 

27 Sodíkové zbytky 1 F, R15 Pevná látka 

28 Oxid zinečnatý 120 N Pevná látka 

 

 

Legenda klasifikace chemických látek a chemických přípravků 

Kód Význam 

N Nebezpečný pro životní prostředí 

F Vysoce hořlavý 

F+ Extrémně hořlavý 

T Toxický 

T+ Vysoce toxický 

O Oxidující 

R10 Hořlavý 

R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 

R14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů 

R50/53 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R51/53 
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí 
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Příloha 2 - Zjednodušené schéma systému chlorového hospodářství 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Železniční cisterna Stabilní zásobník          Havarijní zásobník                  Zplyňovač a 

           chlorační kotle 

 

 

Rozvod kapalné i plynné fáze chloru 

Rozvod plynné fáze chloru 

Náhradní zapojení 

Havarijní zapojení 

Rozvod tlakového vzduchu 

Hranice systému chlorového hospodářství 
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Příloha 3 - Vztah mezi hladinou chloru v zásobníku a množstvím chloru v cisterně pro 

zahájení stáčení         

Množství chloru v cisterně [t] Hladina chloru v zásobníku [cm] 

35 72 

36 69 

37 66 

38 63 

39 60 

40 57 

41 54 

42 51 

43 48 

44 45 

45 41 

46 38 

47 35 

48 32 

49 29 

50 25 

51 22 

52 19 

53 15 
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Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 9. 3. 2011 

Subsystém: 

Cisterna s kapalným chlorem na pozici stáčení. (1/2) Objem 39 m
3
. Plnění 

na maximálně 80 % objemu, tj. 31,2 m
3
. Maximální hmotnost náplně 46 t. 

Umístěna na slepé koleji mezi dvěma čidly na chlor. Na pracovní plošině je 

umístěno třetí čidlo na chlor. Výhybka uzamčená do odbočky, cisterna 

zabezpečena proti posunutí. Horní stáčení rozdílem tlaků mezi cisternou a 

stabilním zásobníkem, popřípadě tlakovým vzduchem. Armatury a ventily 

chráněny ocelovým víkem. Tři příruby pro odběr chloru (dvě pro kapalný a 

jedna pro plynný). Není zavedena kontrola chloru v cisterně. Stáčení závislé 

na odběru a klimatických podmínkách. Přítomnost cisterny v podniku 

zpravidla dvakrát měsíčně. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v cisterně 

Chlor v cisterně 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není - není hladina 
- chyba 

dodavatele 

- nelze 

stáčet 
- vážení cisterny 

- jednání s 

dodavatelem 
- nízký 

nižší - nižší hladina 
- chyba 

dodavatele 

- menší 

množství 

stáčeného 

chloru 

- není 
- jednání s 

dodavatelem 
- nízký 

vyšší - vyšší hladina 
- chyba 

dodavatele 

- větší 

množství 

stáčeného 

chloru 

- zahájení 

stáčení podle 

výšky hladiny 

chloru v 

zásobníku 

- jednání s 

dodavatelem 
- nízký 

jiný - jiná látka 
- chyba 

dodavatele 

- nežádoucí 

chemické 

reakce 

- není 

- detekce 

chloru v 

cisterně 

- střední 

a také 

- a také malá 

netěsnost na 

cisterně 

- vadný 

ventil - únik 

menšího 

množství 

chloru do 

okolí 

- urychlené 

stáčení cisterny 

- oprava 

cisterny 

- zásah hasičů 

- záchytná 

vana pod 

cisternou 

- skrápěcí 

systém 

(vodní 

clona) 

- střední 

- vadné 

těsnění 

- vada 

materiálu 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 9. 3. 2011 

Subsystém: 

Cisterna s kapalným chlorem na pozici stáčení. (2/2) Objem 39 m
3
. Plnění 

na maximálně 80 % objemu, tj. 31,2 m
3
. Maximální hmotnost náplně 46 t. 

Umístěna na slepé koleji mezi dvěma čidly na chlor. Na pracovní plošině je 

umístěno třetí čidlo na chlor. Výhybka uzamčená do odbočky, cisterna 

zabezpečena proti posunutí. Horní stáčení rozdílem tlaků mezi cisternou a 

stabilním zásobníkem, popřípadě tlakovým vzduchem. Armatury a ventily 

chráněny ocelovým víkem. Tři příruby pro odběr chloru (dvě pro kapalný a 

jedna pro plynný). Není zavedena kontrola chloru v cisterně. Stáčení závislé na 

odběru a klimatických podmínkách. Přítomnost cisterny v podniku zpravidla 

dvakrát měsíčně. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v cisterně 

Chlor v cisterně 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

a také 
- a také náraz 

do cisterny 

- náraz do 

cisterny při 

posunu přes 

nechráněný 

železniční 

přejezd  

- poškození 

cisterny 

- masivní únik 

chloru 

- vznik louže, 

odpar a tvorba 

toxického mraku 

a jeho šíření do 

okolí (závislost 

na 

meteorologických 

podmínkách)  

- omezení 

rychlosti v 

areálu 

- pozornost 

obsluhy při 

posunu 

- dopravní 

značení 

- omezení 

dopravy 

- výstražné 

značení 

- přenosné 

zábrany před 

přejezdem 

- vysoký 

- náraz do 

cisterny na 

pozici 

stáčení 

- výhybka 

uzamčená do 

odbočky 

- betonové 

zábrany v okolí 

stáčiště 

- chlorová čidla 

(3 ks) 

- záchytná 

vana na pozici 

stáčení  

- skrápěcí 

systém (vodní 

clona) 

- střední 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 10. 3. 2011 

Subsystém:  

Potrubní rozvod z cisterny do stabilního zásobníku. (1/3) Svařované kovové 

dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při přečerpávání 

v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak mezi vnějším a 

vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření pneumatických ventilů. 

Jeden vibrační detektor - čidlo průtoku. Odnímatelný filtr pro zachycení 

nečistot obsažených v chloru. Ruční ventil před vstupem do zásobníku.  

Účel/funkce: 

Průtok potrubím 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není - není průtok 

- není odběr 

- nelze 

stáčet 

- není - není nutný - nízký 

- vadný ventil na 

cisterně 

- vizuální 

kontrola 

- oprava 

- jednání s 

dodavatelem 

- nízký 

- vadný 

pneumatický 

ventil na potrubí 

- pravidelné 

zkoušky 

funkčnosti 

- stanovení 

životnosti 
- nízký 

- úplné ucpání 

filtru 
- čištění filtru 

- zvýšení 

kvality chloru 

u dodavatele 

- nízký 

- porucha 

průtokového 

čidla 

- zkreslení 

údajů o 

stáčení 

- pravidelné 

zkoušky 

funkčnosti 

- stanovení 

životnosti  
- nízký 

větší 
- větší 

průtok 

- nárůst teploty 

okolí 

- kratší 

doba 

stáčení 

- není - není nutný - nízký 

- netěsnost 

potrubí (porušení 

látkové bilance 

potrubí/zásobník) 

- únik do 

mezipláště 

nebo do 

okolí 

- uzavření 

pneumatických 

ventilů 

- profuk ze 

stáčiště do 

zásobníku  

- před 

stáčením 

provádět 

zkoušky 

těsnosti 

tlakovým 

vzduchem 

- střední 

menší 
- menší 

průtok 

- částečné ucpání 

filtru 

- delší doba 

stáčení 
- čištění filtru 

- zvýšení 

kvality chloru 

u dodavatele 

- nízký 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 10. 3. 2011 

Subsystém:  

Potrubní rozvod z cisterny do stabilního zásobníku. (2/3) Svařované 

kovové dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při 

přečerpávání v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak 

mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření 

pneumatických ventilů. Jeden vibrační detektor - čidlo průtoku. Odnímatelný 

filtr pro zachycení nečistot obsažených v chloru. Ruční ventil před vstupem 

do zásobníku. 

Účel/funkce: 

Průtok potrubím 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh opatření 
Stupeň 

priority 

menší - menší průtok 

- vadný 

ventil na 

cisterně 
- delší doba 

stáčení 

- vizuální 

kontrola 

- oprava 

- jednání s 

dodavatelem 

- nízký 

- vadný 

pneumatický 

ventil na 

potrubí 

- pravidelné 

zkoušky 

funkčnosti 

- stanovení 

životnosti 
- nízký 

- velká 

netěsnost na 

potrubí 

- únik 

chloru do 

mezipláště 

- uzavření 

pneumatických 

ventilů 

- profuk ze 

stáčiště do 

zásobníku  

- před stáčením 

provádět 

zkoušky 

těsnosti 

tlakovým 

vzduchem 

- střední 

- netěsnost 

na pancéřové 

hadici 

(mezikusu) 

- únik 

chloru do 

okolí 

- tvorba 

toxického 

mraku par 

- chlorové 

čidlo na 

stáčecí plošině 

- zkoušky 

těsnosti 

mezikusu 

- střední 

- částečné 

ucpání filtru 

- delší doba 

stáčení 
- čištění filtru 

- zvýšení 

kvality chloru u 

dodavatele 

- nízký 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 10. 3. 2011 

Subsystém:  

Potrubní rozvod z cisterny do stabilního zásobníku. (3/3) Svařované kovové 

dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při přečerpávání 

v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak mezi vnějším a 

vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření pneumatických ventilů. 

Jeden vibrační detektor - čidlo průtoku. Odnímatelný filtr pro zachycení 

nečistot obsažených v chloru. Ruční ventil před vstupem do zásobníku. 

Účel/funkce: 

Průtok potrubím 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

a také 

- a také 

nižší 

teplota 

okolí při 

stáčení 

- pokles 

teploty k       

-30 ºC 

- expanze 

chloru v 

potrubí 

- ztráta 

mechanických 

hodnot oceli 

- prasknutí 

trubky a únik 

chloru do 

okolí 

- dvouplášťové 

potrubí 

- tlakové 

snímače 

- kontrolní 

pochůzky 

- vhodná 

volba 

materiálu 

pro potrubí 

ve vnějším 

prostředí 

- izolování 

potrubí 

- střední 

reverze 

- reverze 

toku ze 

zásobníku 

do 

cisterny 

- rozdíl tlaků 

mezi 

zásobníkem 

a cisternou 

- opětovné 

plnění cisterny 

- vytvoření 

tlakového spádu 

mezi cisternou a 

zásobníkem 

odběrem chloru 

ze zásobníku do 

chlorace 

- uspořádání 

přívodních a 

odvodních 

potrubí uvnitř 

zásobníku  

- zpětná 

klapka 
- nízký 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 14. 3. 2011 

Subsystém: 

Stabilní zásobník chloru. (1/4) Kovová tlaková ležatá nádoba válcového 

profilu s klenutými dny. Objem 38 m
3
. Hmotnost náplně 55 t. Plnění na 

maximálně 80 % objemu. Výška hladiny sledována kontinuálně radarovým 

snímačem. Provozní teplota 40 ºC. Měření teploty v zásobníku teploměrem. 

Měření tlaku v zásobníku místně ručičkovým tlakoměrem a dálkově tlakovým 

snímačem s výstupem na PC ve velínu chlorace. Pojistný ventil pro uvolnění 

přetlaku ze stabilního do havarijního zásobníku. Před pojistným ventilem je 

umístěna průtržná membrána a klasický ventil, ručně ovládaný v otevřené 

poloze. Elektrický ohřev ve spodní části zásobníku. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v zásobníku 

Tlak v zásobníku 

Teplota v zásobníku 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není 
- není 

hladina 

- prázdný 

zásobník 

- přerušení 

výroby 

- při 

minimální 

hladině 

dočerpání 

zásobníku z 

cisterny 

- není nutný - nízký 

nižší  
- nižší 

hladina 

- odběr do 

chlorace 

- rychlejší 

spotřeba chloru 

- přerušení 

výroby 

- při 

minimální 

hladině 

dočerpání 

zásobníku z 

cisterny 

- není nutný - nízký 

vyšší  
- vyšší 

hladina 

- porucha 

radarového 

snímače 

- neuzavření 

ventilu z 

cisterny do 

zásobníku 

- nárůst tlaku v 

zásobníku 

- kapalný chlor 

ze zásobníku 

do zplyňovače 

- kapalný chlor 

v chloračních 

kotlích 

- nežádoucí 

chemická 

reakce 

- radarový 

snímač pro 

měření výšky 

hladiny 

- vizuální 

kontrola 

námrazy na 

stěně 

zásobníku 

- ručně 

uzavíratelné 

ventily 

- přepad ze 

stabilního 

zásobníku do 

havarijního 

zásobníku pro 

kapalný chlor 

- nízký 
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Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 14. 3. 2011 

Subsystém: 

Stabilní zásobník chloru. (2/4) Kovová tlaková ležatá nádoba válcového 

profilu s klenutými dny. Objem 38 m
3
. Hmotnost náplně 55 t. Plnění na 

maximálně 80 % objemu. Výška hladiny sledována kontinuálně radarovým 

snímačem. Provozní teplota 40 ºC. Měření teploty v zásobníku teploměrem. 

Měření tlaku v zásobníku místně ručičkovým tlakoměrem a dálkově tlakovým 

snímačem s výstupem na PC ve velínu chlorace. Pojistný ventil pro uvolnění 

přetlaku ze stabilního do havarijního zásobníku. Před pojistným ventilem je 

umístěna průtržná membrána a klasický ventil, ručně ovládaný v otevřené 

poloze. Elektrický ohřev ve spodní části zásobníku. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v zásobníku 

Tlak v zásobníku 

Teplota v zásobníku 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh opatření 
Stupeň 

priority 

vyšší 

- vyšší 

teplota v 

zásobníku 

- porucha 

čidla 

elektrického 

ohřevu ve 

spodní části 

zásobníku 

- nárůst 

teploty a 

tlaku v 

zásobníku 

- vizuální kontrola 

- teplotní pojistka 

- ruční vypnutí 

ohřevu 

- havarijní 

zásobník 

- zvětšení 

objemu 

havarijního 

zásobníku 

- vysoký 

- požár v 

okolí 

zásobníku 

- bezpečná 

vzdálenost 10 m 

od skladu chloru 

- skrápění 

zásobníku 

vodou 

(chlazení) 

- střední 

není 
- není tlak v 

zásobníku 

- poškození 

konstrukce 

zásobníku 

- vliv koroze 

a únava 

materiálu 

- masivní 

úniku chloru 

do budovy 

skladu 

- únik 

kapalného 

chloru 

doprovázený 

tvorbou 

toxického 

mraku par 

- měření hladiny 

- čidla na chlor 

- havarijní 

ventilace 

- retenční nádrž 

(vnitřní budova) 

 

- stanovit 

zbytkovou 

životnost 

zásobníku 

- plynotěsnost 

skladu 

- řešení 

eliminace 

uniklého chloru 

- vysoký 

  



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 14. 3. 2011 

Subsystém: 

Stabilní zásobník chloru. (3/4) Kovová tlaková ležatá nádoba válcového 

profilu s klenutými dny. Objem 38 m
3
. Hmotnost náplně 55 t. Plnění na 

maximálně 80 % objemu. Výška hladiny sledována kontinuálně radarovým 

snímačem. Provozní teplota 40 ºC. Měření teploty v zásobníku teploměrem. 

Měření tlaku v zásobníku místně ručičkovým tlakoměrem a dálkově tlakovým 

snímačem s výstupem na PC ve velínu chlorace. Pojistný ventil pro uvolnění 

přetlaku ze stabilního do havarijního zásobníku. Před pojistným ventilem je 

umístěna průtržná membrána a klasický ventil, ručně ovládaný v otevřené 

poloze. Elektrický ohřev ve spodní části zásobníku. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v zásobníku 

Tlak v zásobníku 

Teplota v zásobníku 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

nižší 

- nižší 

tlak v 

zásobníku 

- netěsnost 

hrdla 

průlezu  

(vadné 

těsnění) 

- únik menšího 

množství 

chloru  

- čidla na chlor 

- havarijní 

ventilace 

- vyřešení 

vývodu 

havarijní 

ventilace 

- vysoký 

- netěsnost 

na tělese 

zásobníku 

(únava 

materiálu) 

- únik menšího 

množství 

chloru 

- čidla na chlor 

- havarijní 

ventilace 

- použití 

dřevěných 

kolíků 

- vyřešení 

vývodu 

havarijní 

ventilace 

- vysoký 

vyšší 

- vyšší 

tlak v 

zásobníku 

- nárůst 

teploty 

- poškození 

zásobníku 

tlakem, únik 

chloru, tvorba 

louže v 

záchytné vaně 

a vznik 

toxického 

mraku par 

- pojistný ventil  

- průtržná 

membrána 

- havarijní 

zásobník 

- instalace 

havarijního 

zásobníku o 

větším objemu 

- vysoký 

- větší 

množství 

chloru v 

zásobníku 

- radarový 

snímač hladiny 

chloru v 

zásobníku 

- námraza 

- přepad ze 

stabilního do 

havarijního 

zásobníku pro 

kapalný chlor 

- nízký 

 



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 14. 3. 2011 

Subsystém: 

Stabilní zásobník chloru. (4/4) Kovová tlaková ležatá nádoba válcového 

profilu s klenutými dny. Objem 38 m
3
. Hmotnost náplně 55 t. Plnění na 

maximálně 80 % objemu. Výška hladiny sledována kontinuálně radarovým 

snímačem. Provozní teplota 40 ºC. Měření teploty v zásobníku teploměrem. 

Měření tlaku v zásobníku místně ručičkovým tlakoměrem a dálkově tlakovým 

snímačem s výstupem na PC ve velínu chlorace. Pojistný ventil pro uvolnění 

přetlaku ze stabilního do havarijního zásobníku. Před pojistným ventilem je 

umístěna průtržná membrána a klasický ventil, ručně ovládaný v otevřené 

poloze. Elektrický ohřev ve spodní části zásobníku. 

Účel/funkce: 

Hladina chloru v zásobníku 

Tlak v zásobníku 

Teplota v zásobníku 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není 

- není 

zajištěno 

zpracování 

uniklého 

chloru 

- neexistuje 

napojení na 

technologii 

- nedostatek 

NaOH pro 

zpracování 

uniklého 

chloru 

- nelze 

zpracovat 

uniklý chlor 

- čidla na 

chlor 

- havarijní 

ventilace 

- retenční 

nádrž (vnitřní 

budova) 

- vyřešit 

způsob 

zpracování 

uniklého 

chloru 

(odsávání do 

chlorace, 

odčerpání do 

havarijního 

zásobníku) 

- stanovit 

minimální 

potřebné 

množství 

NaOH pro 

havarijní 

zpracování 

uniklého 

chloru 

- vysoký 

jiný 
- jiná látka v 

zásobníku 

- chyba 

dodavatele 

- nežádoucí 

chemická 

reakce 

- není 

- zavedení 

detekce 

chloru na 

stáčišti 

- střední 

  



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 15. 3. 2011 

Subsystém: 

Budova skladu chloru. (1/2) Budova v budově - retenční funkce. Zděná 

konstrukce. Lehká střešní krytina. Místnost je vybavena okny. Dvoukřídlé 

plechové dveře. Vstup jen oprávněným osobám - budova skladu je uzamčena, 

vybavena světelnou závorou a panelem pro zadání přístupového kódu. 

Vybavena elektrickým ohřevem zásobníku, teplotním čidlem - maximální 

teplota 35 ºC. Havarijní ventilace s vývodem před budovu skladu. Tři 

chlorová čidla. Kamerový systém. 

Účel/funkce: 

Retenční funkce - záchyt 

uniklého chloru 

Teplota ve skladu chloru 

Tlak ve skladu chloru 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není 

- není 

záchyt 

uniklého 

chloru v 

budově 

- netěsnost 

dveří, oken, 

střechy 

- únik chloru 

mimo budovu 

skladu, vytvoření 

mraku toxických 

par a jeho šíření 

do okolí v 

závislosti na 

meteorologických 

podmínkách 

- čidla na 

chlor 

- havarijní 

ventilace 

- kamerový 

systém 

- pozornost 

obsluhy 

- stavební 

úpravy 

- zajištění 

plynotěsnosti 

skladu 

- střední 

- není 

zajištěno 

zpracování 

uniklého 

chloru 

- neexistuje 

napojení na 

technologii 

- nedostatek 

NaOH pro 

zpracování 

uniklého 

chloru 

- únik chloru 

mimo budovu 

skladu, vytvoření 

mraku toxických 

par a jeho šíření v 

závislosti na 

meteorologických 

podmínkách  

- není 

- vyřešit 

způsob 

zpracování 

uniklého chloru 

(odsávání do 

chlorace, 

odčerpání do 

havarijního 

zásobníku) 

- stanovit 

minimální 

potřebné 

množství 

NaOH  pro 

havarijní 

zpracování 

uniklého chloru 

- vysoký 



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 15. 3. 2011 

Subsystém: 

Budova skladu chloru. (2/2) Budova v budově - retenční funkce. Zděná 

konstrukce. Lehká střešní krytina. Místnost je vybavena okny. Dvoukřídlé 

plechové dveře. Vstup jen oprávněným osobám - budova skladu je uzamčena, 

vybavena světelnou závorou a panelem pro zadání přístupového kódu. 

Vybavena elektrickým ohřevem zásobníku, teplotním čidlem - maximální 

teplota 35 ºC. Havarijní ventilace s vývodem před budovu skladu. Tři 

chlorová čidla. Kamerový systém. 

Účel/funkce: 

Retenční funkce - záchyt 

uniklého chloru 

Teplota ve skladu chloru 

Tlak ve skladu chloru 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

vyšší 

- vyšší 

teplota ve 

skladu 

chloru 

- porucha 

čidla 

elektrického 

ohřevu ve 

spodní části 

zásobníku ve 

skladu 
- nárůst teploty a 

tlaku v zásobníku 

- teplotní 

pojistka 

- vizuální 

kontrola 

- havarijní 

zásobník 

- zvětšení 

kapacity 

havarijního 

zásobníku 

- vysoký 

- požár v 

okolí skladu 

- bezpečná 

vzdálenost 

10 m od 

skladu chloru 

- skrápění 

zásobníku 

vodou 

(chlazení) 

- vodní clona v 

budově skladu 

- střední 

vyšší 

- vyšší tlak 

ve skladu 

chloru 

- únik chloru 

do budovy 

skladu ze 

stabilního 

zásobníku 

- poškození 

střechy, dveří, 

oken a slabých 

míst konstrukce 

skladu 

- únik chloru do 

okolí  

- čidla na 

chlor 

- havarijní 

ventilace 

- stavební 

úpravy 

- tlaková 

odolnost 

budovy skladu 

- střední 

 

  



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 16. 3. 2011 

Subsystém: 

Potrubní rozvod ze stabilního zásobníku do chlorace. (1/3) Svařované 

kovové dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při 

přečerpávání v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak 

mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření 

pneumatických ventilů. Ruční ventil za výstupem ze zásobníku. Ruční ventil 

za výstupem ze zásobníku. Vedeno souběžně s potrubním zemního plynu. 

Účel/funkce: 

Průtok chloru potrubím 

Tlak v potrubí 

Teplota v potrubí 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

není 
- není průtok 

potrubím 

- není odběr - není výroba - není - není nutný - nízký 

- uzavřen 

ruční ventil 

na trase 

- není výroba 

- vizuální 

kontrola 

- zjištění 

příčiny 

- před 

každým 

čerpáním 

chloru ze 

zásobníku 

do výroby 

se obsluha 

ujistí, že je 

ventil 

otevřen 

- nízký 

- vadný 

ventil 
- není výroba 

- vizuální 

kontrola 

- zjištění 

příčiny 

- oprava 

ventilu 

- pravidelné 

kontroly 

funkčnosti 

ventilu 

 - nízký 

menší 

- menší 

průtok 

potrubím 

- nízká 

teplota okolí 

- zkapalnění 

chloru v 

potrubí 

- kapalná 

fáze v 

potrubí 

- použití 

zplyňovače 

- omezení 

průtoku 

- zvýšení 

teploty ve 

skladu 

- izolování 

potrubí 

- omezovač 

průtoku 

- střední 

 

  



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP  datum: 16. 3. 2011 

Subsystém: 

Potrubní rozvod ze stabilního zásobníku do chlorace. (2/3) Svařované 

kovové dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při 

přečerpávání v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak 

mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření 

pneumatických ventilů. Ruční ventil za výstupem ze zásobníku. Ruční ventil 

za výstupem ze zásobníku. Vedeno souběžně s potrubním zemního plynu. 

Účel/funkce: 

Průtok chloru potrubím 

Tlak v potrubí 

Teplota v potrubí 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

větší 

- větší 

průtok 

chloru 

potrubím 

- větší tlak v 

zásobníku 

- rychlejší 

chlorace 

- přizpůsobení 

dávkování do 

reakce 

- změna 

REDOX 

potenciálu 

- pozornost 

obsluhy 

- omezovač 

průtoku 
- nízký 

- poškození 

potrubí 

- netěsnost na 

potrubí 

- únik chloru 

do 

mezipláště 

nebo mimo 

potrubí do 

okolí 

- dvouplášťové 

potrubí 

- tlakoměry 

- pneumatické 

ventily 

- uzavření 

ručního ventilu  

u zásobníku 

- dálkově 

ovládaný 

ventil za 

výstupem 

ze 

zásobníku 

- střední 

vyšší 
- vyšší tlak v 

potrubí 

- vyšší teplota 

okolí 

- poškození 

potrubí a 

únik chloru 

do okolí 

- dvouplášťové 

potrubí 

- tlakoměry 

- izolování 

potrubí 
- střední 

nižší 
- nižší tlak v 

potrubí 

- nižší teplota 

okolí 

- zkapalnění 

chloru v 

potrubí 

- použití 

zplyňovače 

- izolování 

potrubí 
- střední 

vyšší 

- vyšší 

teplota v 

potrubí 

- vyšší teplota 

okolí 

- nárůst tlaku 

v potrubí 

- zplynění 

chloru 

- není 
- izolování 

potrubí 
- střední 

 



Analýza rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie, a. s.        Dominik Halla 

Příloha 4 - Výsledky studie chlorového hospodářství metodou HAZOP   

Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP datum: 16. 3. 2011 

Subsystém: 

Potrubní rozvod ze stabilního zásobníku do chlorace. (3/3) Svařované 

kovové dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při 

přečerpávání v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak 

mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření 

pneumatických ventilů. Ruční ventil za výstupem ze zásobníku. Ruční ventil za 

výstupem ze zásobníku. Vedeno souběžně s potrubním zemního plynu. 

Účel/funkce: 

Průtok chloru potrubím 

Tlak v potrubí 

Teplota v potrubí 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek 

Stávající 

bezpečnostní 

funkce 

Návrh 

opatření 

Stupeň 

priority 

nižší 
- nižší teplota v 

potrubí 

- nižší 

teplota 

okolí 

- zkapalnění 

chloru 
- zplyňovač 

- izolace 

potrubí 
- střední 

a také 

- a také 

uzavření 

chloru mezi 

pneumatickými 

ventily a nárůst 

teploty 

- spuštění 

alarmu 

- zplynění 

chloru v 

potrubí a 

jeho expanze 

- poškození 

potrubí a 

únik chloru 

netěsností 

- dvouplášťové 

potrubí 

- tlakoměry 

- pojistný 

ventil pro 

uvolnění 

přetlaku 

- nízký 

a také 
- a také požár 

zemního plynu 

- požár 

potrubí se 

zemním 

plynem 

- nárůst 

teploty v 

potrubí 

- oslabování 

tloušťky stěn 

potrubí 

- únik chloru 

- uzavření 

ventilů 

- profuk 

potrubí 

stlačeným 

vzduchem 

- izolování 

potrubí 

(využití 

protipožární 

izolace) 

- vysoký 

 


