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technologických zařízení pro řešení domino efektu a jejich rozdělení na jednotlivé 
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závažných havárií a hodnocení domino efektu. Na základě zvolených scénářů primárních 

havárií je provedeno hodnocení jejich dopadů a posouzení pravděpodobných škod pro 

provedení analýzy interních, externích a technologických domino efektů. 
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1. Úvod 

Problematika prevence a připravenosti na závažné havárie způsobené vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (směsmi) je v České 

republice řešena zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K povinnostem 

provozovatelů, v rámci prováděné analýzy a hodnocení rizik, patří i zhodnocení možnosti 

vzniku domino efektu. Mezi společnosti spadající pod působnost zákona patří také 

společnost Unipetrol RPA, s.r.o. provozující výrobny v průmyslovém areálu Chempark 

Záluží.  

Cílem diplomové práce je identifikace technologických zařízení výroben, která jsou 

schopná způsobit vznik závažné havárie, a hodnocení následného dominoefektu. 

Modelování možného průběhu primární havárie bude provedeno pomocí zvoleného 

softwaru Effects 7.5.[1] Předmětem modelu bude určení dosahu tepelné radiace při požáru 

a parametrů tlakových vln vzniklých při výbuchu. 

Analýza možného vzniku následných domino efektů bude provedena v rámci 

hodnocení dopadů havarijních jevů na okolní objekty, nebo technologická zařízení 

obsahující nebezpečné chemické látky, které mohou způsobit vznik sekundárních havárií. 

Při hodnocení budou zohledněny odstupové vzdálenosti a technologické vazby 

jednotlivých technologických zařízení nebo objektů v prostoru areálu.  

Při výběru zařízeni i při hodnocení dopadů primární havárie bude přihlédnuto 

k haváriím, které se v minulosti na výrobnách staly, a následkům, které byly těmito 

mimořádnými událostmi způsobeny. 

Diplomová práce volně navazuje na vyhodnocení domino efektu, které bylo 

provedeno Ing. Jitkou Kopeckou pro společnost Česká rafinérská a.s., v rámci 

diplomové práce.[1]  

S ohledem na utajované skutečnosti týkající se technologických procesů výroby bude 

diplomová práce vyhotovena ve dvou provedeních. V neveřejném provedení budou 

uvedeny kapitoly obsahující podrobné popisy technologií jednotlivých výroben společnosti 

Unipetrol RPA, s.r.o. s výčtem zařízení vyhodnocených jako možný zdroj rizika z hlediska 

vzniku následného domino efektu. Publikované provedení diplomové práce tuto kapitolu 

obsahovat nebude. 
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2. Základní pojmy 

Pro snadnější orientaci v problematice identifikace a vyhodnocení možnosti vzniku 

domino efektů je nutné definovat základní pojmy. 

Domino efekt – možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné 

havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo 

zařízení a umístění nebezpečných látek.[3]  

Množství – množství je hmotnost použité látky. Toto množství může být statické množství 

(množství v nádobách) nebo dynamické množství (maximální průtočné množství násobeno 

časovou periodou danou v metodologii, např. půl hodiny).[4]  

Nebezpečná látka – vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria 

stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo 

zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch 

látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie.[3]  

Objekt – celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob.[3]  

Položka zařízení – položky zařízení jsou základní podstatné části sekce, které patří do 

jedné ze sedmi následujících kategorií [4]: 

- kategorie sklady pevných výrobků, 

- kategorie tlakové skladovací tanky,  

- kategorie atmosférické nebo kryogenní skladovací tanky, 

- kategorie malé větrací systémy, 

- kategorie stáčecí a čerpací zařízení, 

- kategorie procesní zařízení, 

- kategorie potrubní systémy.  

Provozovatel – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude 

užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je 

množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo 
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tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského 

úřadu.[3]  

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností.[3]  

Scénář – variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných 

na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně 

probíhajících anebo probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh 

závažné havárie.[4]  

Sekce – sekce je část zařízení tvořící logický soubor, geograficky oddělený od ostatních 

částí zařízení. Uvažují se následující sekce: skladování, stáčení a čerpání, výrobní sekce a 

budovy.[4]  

Společnost/subjekt – Unipetrol RPA s.r.o. 

Skladování – umístění určitého množství nebezpečných látek pro účely uskladnění, 

uložení do bezpečného opatrování nebo udržování v zásobě.[3] 

Umístění nebezpečné látky – projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo 

zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu 

průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie.[3] 

Zařízení – technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny 

části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, 

stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory.[3]  

Závažná havárie – mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a 

vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, 

hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku.[3] 
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Zdroj rizika (nebezpečí) – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie.[3] 

Zóna havarijního plánování – území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, 

v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního 

plánování formou vnějšího havarijního plánu.[3]  

Zóna zařízení – zóna zařízení je definována jako soubor položek zařízení, které náleží do 

stejné kategorie (mezi sedm výše uvedených kategorií), které jsou logicky seskupeny a 

které se chovají v případě nehody v principu stejně.[4]  
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3. Domino efekt 

Domino efekt lze chápat jako možnou eskalaci událostí, při níž je primární událost u 

jednoho objektu nebo technologického zařízení příčinou následné události u zařízení nebo 

objektu jiného. Sled těchto událostí vede ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku závažné 

havárie a ke zvýšení jejích následků vlivem  vzájemné polohy technologických zařízení 

jednotlivých výroben, nebo jiných objektů. 

Z hlediska hodnocení dopadů primární události lze odlišovat tři typy domino efektů: 

1. Interní domino efekt označuje rozšíření havárie v daném  sektoru výrobny, které je 

vysoce pravděpodobné. Praktickým důsledkem uplatnění tohoto efektu je rozšíření 

havárie na výrobní blok nebo celou výrobnu. Efekt je typický při haváriích 

způsobených hořlavými nebo výbušnými látkami, není pravděpodobný při úniku 

toxických látek. Příkladem jsou výrobny a sklady hořlavých nebo výbušných látek.[2] 

2. Externí domino efekt označuje šíření havárie z jednoho sektoru do druhého. 

Pravděpodobnost tohoto šíření je nižší z důvodu odstupových vzdáleností 

technologockých zařízení výroben, nebo oddělení pomocí ochranných zařízení, 

kterými mohou být např. vodní, nebo parní clony. Odhad pravděpodobnosti patří již 

mezi středně obtížně  odhadnutelné veličiny.[2] 

3. Technologický domino efekt označuje šíření havárie prostřednictvím 

technologických vazeb jednotlivých výrobních zařízení nebo celých výroben.[2] 

3.1. Projevy havárií 

K projevům havárií směřujících ke vzniku domino efektu se řadí jevy BLEVE, Flash 

Fire, Jet Fire, Pool Fire a výbuch. Energie vznikající při uvedených jevech je na okolní 

prostředí přenášena tepelným zářením (radiací), prostřednictvím kinetické energie tlakové 

vlny a mechanické energie v případě rozletu fragmentů a trosek. Popis jmenovaných jevů 

je uveden dále v textu. Vývojový diagram na Obrázku č. 1 znázorňuje průběh jednotlivých 

fyzikálních procesů vedoucích ke koncovému jevu primární události. Vývojový diagram 

zobrazující možný rozvoj událostí při výbuchu je zobrazen v Příloze č. 1.[2] 
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Obrázek 1 − Vývojový diagram možných scénářů události [6] 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – Výbuch par expandující vroucí 

kapaliny. Jedná se o jev, kdy dochází k náhlému úniku kapaliny s teplotou vyšší, než je její 

teplota varu při atmosférickém tlaku, z tlakové nádoby. Důsledkem náhlého snížení tlaku 

je explozivní odpaření části této kapaliny a vznik oblaku aerosolu, doprovázený tlakovým 

efektem. Pokud je přítomen iniciační zdroj, pak je důsledkem vznícení a následný vznik 

ohnivé koule – Fire Ball.  Jeho teplota je extrémně vysoká a způsobuje enormní tepelnou 

radiaci v celé postižené oblasti. [16] 
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Flash fire – Pokud uniká ze zařízení plyn nebo kapalina pod tlakem a je iniciována 

okamžitě, vzniká Jet fire. Nedojde-li k iniciaci okamžitě, může se na základě určitých 

meteorologických podmínek vytvořit oblak hořlavé směsi – iniciace způsobí Flash fire. K 

Flash fire může dojít také v případě, že oblak hořlavých par vznikne následkem vypařování 

kapaliny z louže. Flash fire je velmi krátký jev trvající pouze několik desítek sekund.[16] 

Jet Fire – Požár kapaliny nebo plynu unikajícího pod tlakem. K požáru dochází v případě 

úniku netěsnostmi na potrubí nebo nádobě. Iniciace vede ke vzniku plamene 

charakterizovaného vysokou energií (značně vyšší než radiace při požáru louže) a patrnou 

kinetickou energií. Směr a výška plamene i radiační energie jsou nejdůležitější 

charakteristiky při hodnocení tohoto zdroje rizika.[16] 

Pool Fire – Pool fire lze charakterizovat jako požár par vznikajících nad hladinou hořlavé 

kapaliny následkem iniciace. Může se jednat jak o požár atmosférických zásobníků s 

hořlavou kapalinou, tak i o požár rozlité kapaliny na ohraničeném nebo neohraničeném 

prostoru. Plamenem má obvykle válcovitý tvar, při bezvětří je plamen vertikální, v případě 

větru je nakloněný. Výška plamenů, vyzářené teplo a rychlost odhořívání závisí převážně 

na průměru louže. Doba trvání pool fire závisí především na hloubce kaluže 

(zásobníku).[9] 

VCE (Vapour Cloud Explosion) – Výbuch oblaku par. Při úniku látky ze zařízení může 

vzniknout směs plynu nebo par se vzduchem přímo, nebo v případě kapaliny následkem 

postupného vypařování rozlité kapaliny. To vede k tvorbě oblaku, který je unášen a 

dispergován ve směru větru. Pokud je látka hořlavá, existuje přechodová zóna, ve které je 

koncentrace par ve vzduchu mezi horní a dolní mezí výbušnosti látky. Vzniklý oblak může 

být na dráze postupu iniciován dostatečně silným energetickým zdrojem. Podle rychlosti 

postupu čela plamene dochází buď k hoření oblaku nebo k jevu VCE. VCE způsobuje 

přetlakovou a podtlakovou vlnu. Devastující účinek je spojen s náhlým nárůstem přetlaku, 

stejně jako s tvarem vlny.[16] 

3.2. Účinky havarijních jevů 

Ničivé havarijní dopady mimořádných událostí způsobuje tepelné záření, účinky 

tlakové vlny a účinky mechanické energie – rozlet fragmentů a trosek, které jsou dále 

popsány. 
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3.2.1.Účinky tepelného záření 

Tepelné záření od určité intenzity ohrožuje svými účinky nejen lidské zdraví nebo 

životy (viz Tabulka 1), ale i předměty a objekty v okolí požáru. Vliv tepelného záření na 

technologická zařízení závisí na použitých konstrukčních materiálech, trvání expozice a 

provedené ochraně jednotlivých zařízení. Pro zvýšení odolnosti nádob, potrubí nebo 

nosných ocelových konstrukcí jsou používány intumescentní nátěry, protipožární nástřiky, 

obklady nebo obezdívky. Pro ochranu výrobních zařízení jsou na výrobnách společnosti 

Unipetrol RPA v mnoha případech instalována zařízení také pro chlazení, nebo hašení – 

zpravidla drenčerová, nebo sprinklerová.   

Tabulka 1 − Pocit člověka v závislosti na hodnotě hustoty tepelného toku [10] 

Hustota tepelného toku [kW.m-2] Účinky / Pocit člověka 

0,06 – 0,1 vnímá teplo 

0,2 – 0,6 pociťuje teplo 
1,0 – 2,3 pociťuje horko 

3,0 – 5,0 pociťuje bolest 
6,4 pociťuje bolest po 8 s 

10,4 pociťuje bolest po 3 s 
16 objevují se puchýře na kůži 

Pro řešení problematiky dopadů dominoefektu bude použit program pro hodnocení 

dopadů mimořádných událostí Effects 7.5. K vyhodnocení projevů uvažovaných 

mimořádných událostí v jednotlivých scénářích jsou zvolenými hodnotami hustoty 

tepelného toku: 

• 3,5 kW.m-2 – hustota tepelného toku, při níž člověk pociťuje bolest během 

2 až 5 sekund,[10] 

• 8 kW.m-2 − max. hustota tepelného toku, která by ještě neměla způsobit 

poškození většiny technologických zařízení,[3] 

• 12,6 – 12,8 kW.m-2 – kritické hodnoty tepelných toků pro mobilní požární 

techniku a hasiče zasahující v zásahových oděvech – zvoleno 12,5 kW.m-2,[10] 

• 32 kW.m-2 − max. hustota tepelného toku, která by ještě neměla způsobit 

poškození většiny technologických zařízení chráněných proti tepelnému záření 

(izolace, zkrápění, protipožární zástěna apod.),[1] 

• 50 kW.m-2 – hodnoty hustoty tepelného toku, které jsou schopny způsobit vážné 

poškození nejvíce odolných zařízení.[3] 
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3.2.2.Účinky přetlaku 

Pro hodnocení účinků tlakové vlny byly pro výpočty v programu Effects 7.5 a 

hodnocení projevů uvažovaných mimořádných událostí v jednotlivých scénářích zvoleny 

hodnoty přetlaku 10, 30, 50 a 100 kPa. Škody způsobené přetlakem v rozmezí jednotlivých 

hodnot uvádí Tabulka 2. 

Tabulka 2 − Účinky přetlaku [1][1][12]  

Pásmo 
ohrožení 

Přetlak na 
čele vlny 

[kPa] 
Účinky přetlaku při výbuchu 

Minimální 
∆p  
<10 kPa 

0,5 – 1,0 
1,0 – 2,0 
3,5 
 
2,0 – 5,0 
 
7,5 

Praskliny okenních výplní. 
Poškození většiny okenních výplní. 
Rozbité okenní výplně, vážná poškození lehčích příček, 
odtržení střech přístřešků. 
Poškození rámů dveří a oken, omítky, dřevěných příček. 
Poškození dveří, trhliny ve zděných příčkách. 

Mírné 
∆p  
10 – 30 kPa 
 

5,0 – 20,0 
 
7,0 – 14,0 
 
10,0 – 30,0 
15,0 
20,0 – 30,0 

Zničení oken, poškození lehkých staveb, poranění osob 
poletujícím sklem. 
Poškození obložení z vlnitého azbestu, oceli, hliníku, 
dřeveného obložení, poškození hlavních spojů. 
Proboření střech skladovacích zásobníků. 
Částečné rozrušení staveb, lehčí poškození organismu. 
Povalení stojících osob. 
Značné rozrušení městských staveb. 

Střední 
∆p  
30 – 50 kPa 

34,0 
35,0 – 50 
 

Převrácení osobních a nákladních automobilů. 
Poškození dřevěných sloupů a sloupů veřejného 
osvětlení, těžká zranění osob. 
Rozrušení cihlových nevyztužených stěn 200 –300 mm, 
poškození automobilů, praskliny v potrubí, poškození 
potrubních mostů. 

Střední 
∆p  
50 – 100 kPa 

48,0 – 55,0 
 
 
70,0 
60,0 – 80,0 
 
100,0 

Kolaps potrubních mostů a ocelových konstrukcí, 
převrácení železničních cisteren, poškození destilačních 
kolon. 
Zhroucení více než 75 % všech vnějších cihlových zdí. 
Porušení válcových zásobníků, selhání připojovacích 
potrubí. 
Rozrušení železobetonových staveb. 
Úplné rozbití staveb s výjimkou železobetonových 
odolných proti zemětřesení, smrtelná zranění osob. 

Silné 
∆p  
> 100 kPa 

50,0 – 250,0 
 
> 83 kPa 
100 kPa 
150,0 – 200,0 
 
200,0 – 300,0 

Poboření kamenných, cihlových a dřevěných budov, 
převrácení železničních vozů, poškození elektrické sítě. 
Zóna totální havárie. 
Zhroucení nosných konstrukcí kruhových zásobníků. 
Smrt organismů, rozrušení staveb odolných proti 
zemětřesení. 
Rozrušení ocelových mostů. 
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3.2.3. Účinky mechanické energie 

V důsledku účinků tlakové vlny vzniklé při výbuchu procesních zařízení, nebo 

zásobníků mohou vzniknout z havarovaných částí letící trosky a fragmenty. Příkladem 

může být roztržení zásobníku při výbuchu plynu, ztráta integrity reaktoru při vzniku 

nekontrolované reakce, ale i destrukce potrubních systémů, mostů a dalších součástí 

výrobního zařízení. Následky dopadů letících trosek znázorňuje havárie na polním hořáku 

výrobny Zplyňování mazutu popsaná v kapitole 4.6.4. 

Mechanické účinky dopadu letících úlomků a částí závisí na jejich kinetické energii. 

Úlomky s kinetickou energií vyšší než 100 J mohou způsobit smrt.  

Vzdálenosti, do kterých odlétlo 80 %, a 100 % letících trosek během známých havárií 

jsou uvedeny v Tabulka 3. Pro látky, které nejsou v tabulce uvedeny, se berou dosahy 

projevů látky s podobnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.[8] 

Tabulka 3 – Vzdálenosti dopadů letících trosek zařízení [8] 

Typ zařízení Chemická látka 

vzdálenost dopadu 
80 % letících 

trosek 
[m] 

vzdálenost 
dopadu 100 % 
letících trosek 

[m] 

Atmosférické nádrže − 100 300 

Tlakové nádoby 
Horizontální válce LPG 200 1200 

Etylenoxid 430 1500 
Vinylchlorid monomer 170 1000 
Amoniak 100 200 

Kulové zásobníky LPG 250 1000 
Etylenoxid 500  
Vinylchlorid monomer 250  
Amoniak 125  

Výrobní zařízení 
reaktory − 350 600 
kolony − 850 1100 
vařáky − 130 250 
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4. Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. a areál Chempark Záluží 

4.1. Historie a současnost společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. 

Zahájení výstavby průmyslového areálu je datováno na počátek 2. světové války, do 

května 1939. Úkolem německé společnosti Sudetenländische Treibstoffwerke AG bylo 

zpracování hnědého uhlí a zásobování německé fronty pohonnými hmotami. První benzín 

byl vyroben v prosinci 1942, motorová nafta v lednu 1943. Závod byl ze 70 % zničen při 

bombardování v letech 1944 a 1945. Ihned po osvobození byla započata jeho obnova. 

Primární technologie produkce motorových paliv byla založena na principu výroby 

karbonizačních dehtů a jejich následné hydrogenaci. Přechod technologií na 

zpracování ropy byl zahájen v 2. polovině 50. let.  V roce 1971 byla započata výroba 

vodíku na principu štěpení mazutu a ropných zbytků. Celý proces byl dokončen v roce 

1972. V tomto roce byla rovněž zahájena výstavba závodu Petrochemie, která byla 

ukončena v roce 1979, kdy byla do provozu uvedena ethylenová jednotka.[13]  

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. se stala nástupnickou společností, která vznikla k 1. 

lednu 2007 sloučením CHEMOPETROL, a.s. s UNIPETROL RPA, s.r.o. a UNIPETROL 

RAFINÉRIE a.s. Je jedním z největších výrobců a obchodníků v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin v České republice a řadí se 

k nejvýznamnějším výrobním společnostem v zemi.  

Zkratka v názvu – RPA, vyjadřuje činnost v jednotlivých oblastech – rafinérie, 

petrochemie, agrochemie. Společnost patří ke klíčovým dodavatelům produktů k dalšímu 

zpracování zejména v chemickém a plastikářském průmyslu. Hlavními produkty jsou 

polyetylen a polypropylen. Na trh ale dodává také etylen, propylen, benzen, čpavek, 

močovinu, saze a sorbenty a další komodity a výrobky.  

4.2. Areál Chempark Záluží 

Průmyslový areál společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. s nynějším názvem CHEMPARK 

Záluží se rozkládá v oblasti mezi městskými aglomeracemi Most a Litvínov. Je rozdělen na 

sedm základních částí. Jednotlivé části jsou dále děleny do bloků označených dvojciferným 

číslem. Názvy základních částí areálu, jejich rozlohu a polohu výroben jednotlivých 

společností uvádí Tabulka 4 a Obrázek 2.  
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Legenda:                                                                               1km 

Air Products                                                 Spoluvlastnictví ČeR a Uni RPA 

Česká rafinérská                                          Synthos 

Eurosupport                                                 TBG 

Inno Comp Bohemia                                   Unipetrol Doprava 

Linde Gas                                                     Unipetrol RPA 

PARTR                                                          Icopal Vedag – ČR 

Obrázek 2 – Společnosti v areálu Chempark Záluží 

S 
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Tabulka 4 – Základní části areálu a jejich rozloha 

Část areálu Rozloha [m2] Bloky 

Základní areál 2 615 543 04 – 64 

Petrochemie 442 836 71 – 98 

Nízkoteplotní sklady 365 294 71 

Silniční terminál 13 383 69 

Tankoviště H 148 975 67 

Biologické čistírny II. a III. 174 754 66, 68 

Tank 50 000 m3 17 568 65 

Celková rozloha [m2] 3 778 353  

Západně od základního areálu se kromě dalších částí areálu CHEMPARK Záluží 

nachází také čerpací stanice Benzina, a.s. a bývalé objekty MUS, a.s. K základnímu areálu 

přiléhají na východní straně rovněž plochy zrekultivovaných výsypek, kalových lagun a 

popelové skládky. Základní část areálu odděluje od částí zbývajících frekventovaná státní 

silnice č. 1/27 Most – Litvínov a tramvajová trať DP měst Mostu a Litvínova.  

V jednotlivých částech areálu se nachází výrobny a sklady Unipetrol RPA, s.r.o., 

rafinérské jednotky a tankoviště společnosti Česká Rafinérská, a.s., výrobna plynů 

Air Products, s.r.o., jednotka na přepracování plastů firmy INNO COMP Bohemia, s.r.o. 

Výrobna Etylbenzen II. společnosti Synthos Kralupy a.s. a další větší i menší firmy 

podnikající v chemických i nechemických oborech a službách. 

Na území areálu CHEMPARK Záluží je uskladněno přibližně 500 000 tun hořlavých 

kapalin v zásobnících s pevnou i plovoucí střechou a také plynů v kryogenních tancích, 

válcových i kulových zásobnících. Další velké množství hořlavých látek se vyskytuje 

přímo v technologických zařízeních jednotlivých výroben. V areálu jsou rovněž umístěny 

sklady polymerů a zásoby uhlí pro teplárnu T 700.[14] 

4.3. Zpracované bezpečnostní zprávy 

4.3.1.Kvantitativní analýza rizika Chemopetrol a.s. 

V roce 2004 v rámci vypracování bezpečnostní zprávy společnosti Chemopetrol a.s. 

byla provedena QRA (kvantitativní analýza rizika). Výběr zařízení pro provedení QRA byl 

proveden selektivní metodou výběru podle Guideline for quantitative risk assessment CPR 

18E,“Purple book“. Z 302 jednotek bylo vybráno 24 pro posouzení rizika. Jejich seznam je 

uveden v Tabulka 5 − Zařízení bývalé společnosti Chemopetrol a.s. vybraná pro QRA.  
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Tabulka 5 − Zařízení bývalé společnosti Chemopetrol a.s. vybraná pro QRA  

Pořadí Zařízení 
Proces/ 
Sklad 

Látka 
Množství 

[t] 
Výrobna 

1 C 4001 – reaktor Proces Etylen 12,3 PE 

2 
R 101+E 104 – výrobna 
močoviny  

Proces Amoniak 59 MČ 

3 Potrubí (hav. pochodeň) Proces Etylen 86 EJ 
4 E 104+E 105 – výměníky  Proces Amoniak 7 ČP 
5 Potrubí DN 90 + Z102 Proces Amoniak 11,8 ČP 
6 Zásobník 11–17 Sklad Amoniak 100  ČP 
7 Sklad 1–10 Sklad Amoniak 50  ČP 
8 Potrubí do močoviny Proces Amoniak 6, 22 ČP 
9 Stáčecí kolej Proces Propylen 40 EJ 

10 Stáčecí kolej Proces Buten 40  EJ 
11 Vyrovnávací nádrž Proces Propylen 30 EJ 
12 Odlučovač QW Proces Prim. benzín 1 174 EJ 
13 Dělení C2-frakce část a) Proces C2-frakce 91 EJ 
14 Dělení C3-frakce část a) Proces Propylen 198 EJ 
15 Dělení C3-frakce část b) Proces Propylen 90 EJ 
16 Propylenový okruh část a) Proces Propylen 186 EJ 
17 Potrubí ze 7167 na 6717 Proces C4-frakce 35  EJ 
18 C 303 – potrubí Proces H2S 0,99 ZM 
19 Stáčení etylenu Proces Etylen 20 NTS 
20 TK 101 - tank  Sklad Etylen 20 000  NTS 
21 TK 201 - tank  Sklad Propylen 7 300 NTS 
22 TK 301 - zásobník  Sklad C4-frakce 3 070 NTS 
23 TK 401 - zásobník  Sklad LPG 1 000 NTS 
24 Potrubí z 301 na 7167 Proces C4-frakce 2,884 NTS 

Zařízení vybraná pro kvantitativní analýzu rizika vyznačená v tabulce se shodují se 

zařízeními, která byla v této práci dále hodnocena z hlediska vzniku možných domino 

efektů. 

4.3.2.Studie HAZOP technologického zařízení ke stáčení a plnění železničních 

cisteren v bloku 88 

Další bezpečnostní studií, která byla ve společnosti Unipetrol RPA provedena v roce 

2005, je studie HAZOP (Hazard and Operability Study) zpracovaná pro technologické 

zařízení ke stáčení a plnění propylenu a 1-butenu do železničních cisteren v bloku 88. Jde o 

zařízení technologicky náležící k Etylenové jednotce v areálu závodu Petrochemie. Studii 

vypracoval tým řešitelů odboru risk managementu Unipetrol Services, s.r.o. ve spolupráci 
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s operátory výrobny. Organizační i technická opatření vyplývající ze závěrů studie však 

doposud nebyla realizována.  

4.3.3.Studie HAZOP pro Etylenovou jednotku 

Etylenovou jednotku tvoří velmi složitý systém vzájemně provázaných 

technologických zařízení. Popis jednotlivých výrobních celků je uveden v kapitole 6.1. 

Komplexní studii metodou HAZOP pro celou Etylenovou jednotku provedl tým 

specialistů pod vedením prof. Ing. Františka Babince, CSc. v průběhu října 2010 až 

července 2011. 

 Systematickou studií HAZOP pro EJ byly identifikovány nejen příčiny možných 

provozních odchylek, ale rovněž zdroje, které by mohly být příčinou vzniku závažné 

havárie. V závěru studie jsou formulována doporučení pro jednotlivé technologické úseky, 

jejichž provedení přispěje k významnému snížení úrovně rizika na výrobní jednotce i v 

jejím okolí. Finální doporučení jsou uvedena v Příloze č. 5. 

Výsledky obou studií HAZOP představují důležitý podklad pro zahrnutí vybraných 

technologických zařízení do vyhodnocení z hlediska vzniku možného domino efektu na 

výrobně Etylenová jednotka. Výrobní zařízení, která byla ve studiích zpracována se 

scénářem, ve kterém je jako možný následek uveden únik látky s možnou iniciací a 

následným požárem nebo výbuchem, jsou zobrazeny tučným písmen v tabulkách kapitoly 

6.1, sumarizujících zdroje rizika jednotlivých výrobních celků etylenové jednotky. 

4.4. Poruchovost zařízení 

Dalším hlediskem pro výběr zařízení ve vztahu k možnosti vzniku domino efektu byla 

poruchovost jednotlivých prvků technologických zařízení. Frekvence poruch pro jednotlivé 

druhy zařízení vyplývají nejen z konstrukčních materiálů, technologie výrobního procesu a 

polohy ve výrobní jednotce, ale také ze specifických podmínek chemických dějů, množství 

a skupenství chemických látek. Poruchovost vybraných druhů strojních součástí nejčastěji 

se vyskytujících na technologických zařízeních výroben je uvedena v Tabulka 6 – 

Poruchovost vybraných druhů strojních součástí 

S četností poruch významně souvisí úroveň údržby a obnova jednotlivých částí 

technologických zařízení. Překračování plánované doby provozování nebo doby životnosti 

zařízení vede ke zvýšení pravděpodobnosti poruchy tohoto zařízení a následnému vzniku 

mimořádné události. Plánované odstavení výroben v pravidelných cyklech z důvodu 

kontroly, diagnostiky a následného provedení potřebných oprav, by mělo těmto jevům 
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zabránit. Přesto se poruchy zařízení např. i z důvodu  snižování nákladů na údržbu 

vyskytují a bývají příčinou vzniku závažných nehod. 

Tabulka 6 – Poruchovost vybraných druhů strojních součástí 

Druh zařízení počet poruch / 106h 
čepy 1,0 
elektrické motory (obecně) 10,0 
elektromagnetické ventily 30,0 
filtry – ucpání 1,0 
filtry – únik 1,0 
hadice (lehce namáhané) 4,0 
hadice (velmi namáhané) 40,0 
hřídele (lehce namáhané) 0,02 
hřídele (velmi namáhané) 0,2 
kluzná ložiska 5,0 
kluzná těsnění 3,0 
kotle (všechny typy) 1,1 
kuličková ložiska (pro nízká zatížení) 10,0 
kuličková ložiska (pro velká zatížení) 20,0 
kulové ventily 0,5 
magnetické spojky 6,0 
matice 0,02 
mechanické spoje 0,2 
membrány (kovové) 5,0 
membrány (pryžové) 8,0 
napájecí čerpadla 1012,5 
nastavitelné clony 5,0 
O-kroužky 0,2 
pevné clony 1,0 
pojistné ventily – blokovací 0,5 
pojistné ventily – přepouštěcí 2,0 
potrubí 0,2 
potrubní spoje 0,5 
regulační ventily 30,0 
ručně ovládané ventily 15,0 
spoje, přípojky 0,4 
spojky 5,0 
šrouby 0,02 
těsnění 0,5 
tlakové nádoby (obecně) 3,0 
tlakové nádoby (vysoký standard) 0,3 
ucpávky 7,0 
válečková ložiska 5,0 
vlnovce 5,0 

Zdroj: Less, F. P. Loss Prevention in the Process Industries[15] 
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4.5. Lidské chyby ve vztahu ke zkušenostem operátorů výroben  

Přes změnu ve firemní kultuře bezpečnosti, kterou v současné době prochází mnoho 

společností, dochází nadále ke vzniku závažných nehod zapříčiněných lidskou chybou.  

I když jsou starší technologická zařízení modernizována a vybavována efektivnějšími 

řídicími systémy, mají určitá omezení, která do významné míry ovlivňuje také člověk. 

Ručně je taktéž stále prováděna celá řada technologických manipulací s armaturami. 

O bezproblémovém chodu výrobny ve velké míře rozhoduje úroveň znalostí a zkušeností 

operátorů výroben, se kterými souvisí: 

• počet manipulací při běžném výrobním procesu, 

• znalost parametrů a situací při změnách provozních stavů jednotky, 

• zvládání procesu odstavování výrobny, nebo její uvádění do provozu, 

• způsob zvládání nestandardních situací a jevů na výrobně. 

Příčinou lidských chyb ze strany operátorů výroben bývá často rutinní přístup. 

Podceňování rizika vzniku nehody vyplývá z důvodu tzv. „provozní slepoty“, kdy operátor 

pod dojmem, že se „nemůže nic stát“, nedodržuje přesně stanovený pracovní, nebo 

montážní postup. Z hlediska prací prováděných zaměstnanci servisních firem se pak může 

jednat o neodborně provedenou montáž z důvodu neznalosti technologie, nedostatečných 

zkušeností, nebo nedostatku času pro provedení práce. 

Počty některých typů lidských chyb (na 1 milion provedených operací), které jsou 

příčinou nehod, uvádí Tabulka 7.[6] 

Tabulka 7 − Počet lidských chyb u vybraných operací [6] 

Typ chyby počet lidských chyb na 1 mil. operací 
nesprávná montáž O-kroužků 66 700 
špatně přečtené instrukce 64 500 
špatné nastavení mechanického spoje 16 700 
špatně vyrobené ventily a klapky 2 083 
opomenuté součástky ve spojení 1 000 
špatně dotažené šrouby a matice 500 
nedostatečně utažené ventily na potrubí 104 

Vyšetřování příčin mimořádných událostí, jejichž příklady jsou uvedeny v následující 

kapitole, včetně stanovení následných opatření, bylo standardně prováděné ve společnosti 

Unipetrol RPA již v minulosti. V současnosti bylo rozšířeno o vyšetřování tzv. kořenových 

příčin vzniklé nehody. Nově byl vytvořen také systém hlášení rizikových stavů a 

skoronehod, od kterého je očekáváno, že významně přispěje ke snížení počtu lidských 

chyb. 
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4.6. Mimořádné události na výrobnách společnosti 

V následující kapitole stručně popsány závažné havárie na výrobnách společnosti, k 

nimž došlo v letech 1974 až 2012. 

4.6.1.Výbuch na výrobně lihu  

V pátek 19. července 1974 došlo v tzv. malé pyrolýze na výrobně syntetického lihu k 

úniku propylenu. Příčinou byla netěsnost vzniklá na koleně propylenového potrubí 

zapříčiněná použitím oceli nevhodného materiálového složení. Množství uniklého plynu 

bylo odhadnuto přibližně na 15 tun.  

 

Obrázek 3 – Pohled na zdemolovanou výrobnu lihu 

 

Pravděpodobným iniciačním zdrojem výbušného oblaku propylenu byl patrně 

trolejový sběrač projíždějící tramvaje, čemuž nasvědčovala střecha tramvaje promáčknutá 

směrem do vozu. V převrácené tramvaji byly usmrceny 2 osoby. Tlakovou vlnou 

způsobenou výbuchem byla zdemolována pyrolýzní jednotka i výrobna syntetického lihu.  

Poškozeno bylo také přívodní potrubí chladicí vody, což mělo za následek nedostatek 

vody pro zasahující hasiče. Rozbitá byla všechna okna přilehlé desetipatrové 
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administrativní budovy a zdravotního střediska vzdáleného 350 metrů. Výplně oken byly 

poškozeny i v přibližně 4 km vzdáleném Litvínově. 

Celkem si nehoda vyžádala 17 mrtvých. Následky nehody však mohly být mnohem 

tragičtější. K mimořádné události totiž došlo až v 19 hodin a 30 minut, tzn. v čase, kdy 

zaměstnanci pracující na ranní směny již nebyli na svých pracovištích. 

4.6.2.Výbuch vodíku unikajícího ze sacího potrubí turbokompresorů 

Ve čtvrtek 18. 3. 1999 v 16 hodin došlo na výrobně Zplyňování mazutu k výbuchu a 

následnému požáru vodíku unikajícího ze sacího potrubí turbokompresorů o Ø 250 mm, 

v těsné blízkosti kompresorovny vodíku.  

Potrubí provozované po dobu 28 let bylo zeslabeno v důsledku nerovnoměrných 

korozivních úbytků z vnější strany materiálu. Příčinou destrukce bylo zeslabení stěny 

potrubí na 0,3 – 0,5 mm ve spodní části, která byla ve styku s příčníkem konstrukce 

potrubního mostu. Fotografie trhliny a naměřené tloušťky stěny potrubí v místě lomu jsou 

uvedeny v Příloze č. 6. Výbuchem a následným požárem došlo k poškození 

elektroinstalace, tepelných izolací a rozvodů pro měření a regulaci. Tlaková vlna rovněž 

vyrazila všechna okna kompresorovny a přilehlého provozního souboru. Ke zranění osob 

nedošlo. 

4.6.3.Výbuch a následný požár vodíku na mísicí skupině výrobny čpavku 

Dne 17. srpna 2004 kolem 8 hodin 40 minut došlo na mísicí stanici výrobny čpavku 

k úniku vodíku pod vysokým tlakem. Iniciací způsobenou expanzí plynu došlo k výbuchu 

a následnému požáru v prostoru mísicí stanice a potrubního mostu, nacházejícího se nad 

jejím technologickým zařízením – viz Příloha č. 7. 

Výbuchem byla poškozena izolace a zařízení pro měření a regulaci přilehlých 

potrubních rozvodů. Na přilehlé, jižní části objektu kompresorovny došlo k rozbití 

okenních výplní z drátoskla. Následkem požáru, který trval do odtlakování příslušného 

potrubního řadu, byly i přes chlazení vodními proudy poškozeny ocelové konstrukce a 

strojní zařízení mísicí stanice a potrubního mostu. Osoby výbuchem a následným požárem 

nebyly poraněny ani usmrceny. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že k úniku vodíku došlo z otevřeného ventilu tzv. 

meziuvolnění potrubního řadu. Příčinou průniku vodíku do tohoto ventilu bylo otevření 

hlavního elektroventilu vodíkového řadu, dálkově ovládaného z velína výrobny čpavku. 

Operátorem byl hlavní elektroventil otevřen omylem při testech armatur jiné potrubní 

větve výrobny.  
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4.6.4.Exploze uvnitř polního hořáku jednotky Zplyňování mazutu 

K této nehodě na jednotce Zplyňování mazutu došlo dne 13. října 2007. Explozí uvnitř 

polního hořáku došlo k utržení jeho vrchní části a pádu na propojovací potrubní most. 

Explozí byla zcela zničena vrchní část hořáku s molekulovým uzávěrem. Dopadem vrchní 

části hořáku byl zcela zdemolován propojovací most a na něm přívodní potrubí hořáku o Ø 

800 mm potrubí s kyslíkem, párou, zemním plynem, vzduchem a řada navazujících 

potrubních větví. Utržením dna vodní předlohy byla narušena statika celého hořáku. 

Nejpravděpodobnější příčinou mimořádné události bylo nedodávání suroviny do 

reaktoru při jeho startu a následný průnik výbušné směsi hořlavých plynů (H2, CO, H2S) 

s přibližně 56 % obj. O2 do vlastního tělesa a iniciaci plamenem hořáku. 

Mimořádná událost se obešla díky včasné a správné reakci obsluhy a rychlému zásahu 

jednotky HZSP bez zraněných a usmrcených. V důsledku příhodných povětrnostních 

podmínek došlo k rychlejšímu rozptýlení oblaku a snížení koncentrace unikajících 

toxických plynů. 

 

Obrázek 4 – Únik plynu po pádu vrchní části hořáku na potrubní most 
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4.6.5.Výbuch vodíku unikajícího z havarovaného turbokompresoru 

K havárii turbokompresoru TBK 1, následované únikem a výbuchem vodíku, došlo 

28. 1. 2012 v 10 hodin 45 minut v prostoru vodíkové kompresorovny – stavba 1424. 

Kompresorovna je v současné době organizačně začleněna do jednotky Komprese a 

distribuce plynů.  

Příčinou havárie byl únavový lom v oku ojnice třetího pístu kompresoru. Lom 

v ojničním oku byl dle závěru vyšetřovací komise iniciován vměstkem v materiálu ojnice 

pocházejícím z výroby. Zbývající část ojnice při doběhu kompresoru poškodila křižákový 

kloub a pístnici 3. pístu kompresoru, přičemž došlo k netěsnosti ucpávky a přírubových 

spojů a následnému úniku stlačeného vodíku do prostoru kompresorovny. K iniciaci 

vodíku došlo s největší pravděpodobností teplem vznikajícím při jeho expanzi. 

Při mimořádné události bylo výbuchem vyraženo zasklení budovy kompresorovny, 

poškozeny byly dveřní výplně, vzduchotechnika, elektroinstalace, rozvody měření a 

regulace a roštová i betonová podlaha mezi kompresory TBK 1 a TBK 2. K usmrcení ani 

zranění osob při mimořádné události nedošlo. 

 

Obrázek 5 – Havarovaný turbokompresor č. 2 
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5. Identifikace zařízení s průběhem možných domino efektů 

Hlavní riziko vzniku domino efektu v důsledku havárie technologického zařízení 

některé z výroben společnosti Unipetrol RPA je dáno nahromaděním velmi značného 

objemu mimořádně nebezpečných hořlavin, kterými jsou hořlavé kapaliny, ale hlavně 

stlačené nebo zkapalněné plyny.  

Na výrobnách tzv. agro smyčky, kterými jsou Zplyňování mazutu, výrobna čpavku a 

výrobna močoviny, jde převážně o čistý vodík, nebo jeho syntézní směs s dusíkem a 

čpavkem. Zvláštností vodíku je, že se za normálních teplot při expanzi zahřívá, a i když 

není přítomen jiný iniciační zdroj, dochází k jeho samovznícení a následnému vzniku 

požáru nebo výbuchu. 

 V případě petrochemických výroben, kterými jsou Etylenová jednotka a výrobny 

polymerů, Polyetylen 1 a 2 a Polypropylen, se jedná zejména o propylen, etylen, C4-frakci 

a LPG. Charakteristickou vlastností zkapalněných uhlovodíkových plynů je velmi nízká 

teplota varu a vysoké spalné teplo, které dodává případnému výbuchu velkou energii a také 

to, že všechny s výjimkou etylenu jsou těžší než vzduch. V případě úniků zkapalněných 

plynů jde o úniky nejnebezpečnější, protože odpařením kapaliny vzniká mnohonásobně 

větší množství plynu. 

Únik uvedených látek může být způsoben netěsností, chybnou manipulací 

s armaturami, poškozením skladovacích zásobníků, tlakových nádob, potrubí nebo jiného 

zařízení. Dále jsou uvedena kriteria a hlediska pro výběr konkrétních zařízení k hodnocení 

domino efektu. 

5.1. Výběr nebezpečných zařízení z hlediska jejich rizikového potenciálu 

Při výběru zařízení k hodnocení následků mimořádné události a následných domino 

efektů, nebyl volen konzervativní přístup, jenž vyžaduje zadání vstupních údajů, které 

v závěru výpočtu vystihují nejhorší dopady možné havárie.  

Účelem výběru a následného hodnocení bylo vytvořit scénáře s konkrétními 

vstupními daty pro výpočet a zjištění možných havarijních dopadů modelované události, 

blížícím se výstupními údaji reálným následkům. 

Před samotným výběrem jednotlivých technologických zařízení pro hodnocení 

domino efektu bylo provedeno třídění dle níže uvedených kroků v souladu s Metodickým 

pokynem [4]: 

1. Rozdělení technologických zařízení společnosti na jednotlivé výrobny. 

2. Rozdělení výroben na výrobní jednotky, popřípadě technologické úseky. 
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3. Vypracování seznamů jednotlivých zařízení určených pro identifikaci možných 

domino efektů.  

4. Zatřídění vybraných výrobních zařízení jednotlivých technologických úseků  

do následujících kategorií: 

• zdroje rizika kategorie A: Skladování plynů a kapalin 

• zdroje rizika kategorie B: Stáčecí a čerpací zařízení 

• zdroje rizika kategorie C: Procesní zařízení 

• zdroje rizika kategorie D: Potrubní systémy  

Účelem kroků uvedených v následujících kapitolách, bylo posouzení rizikového 

potenciálu technologických zařízení vybraných v rámci jednotlivých výroben podle 

obecných a následně specifických kritérií.  

5.1.1.Všeobecná kritéria pro výběr zařízení 

Obecně: 

• charakter vyráběných, zpracovávaných, skladovaných nebo manipulovaných látek, 

• poloha primárního zařízení vzhledem k ostatním (vzdálenost, výškový rozdíl, 

bariéry), 

• instalace SHZ, PHZ, vodních nebo parních clon, nebo inertizace zařízení, 

• přítomnost iniciačního zdroje. 

Skladovací zařízení: 

• skladovací parametry (tlak, teplota, objem), 

• přítomnost záchytné, nebo havarijní jímky. 

Stáčecí a čerpací zařízení: 

• množství obsažené v přepravním zařízení, 

• průměr potrubí pro stáčení, čerpání, nebo odvod plynné fáze při manipulaci,  

• objemový/hmotnostní průtok při stáčení, nebo čerpání. 

Procesní zařízení: 

• typ technologického procesu – zařízení (reaktor, výměník, filtr, destilační 

zařízení, odlučovač atd.), 

• parametry technologického procesu – zařízení (tlak, teplota, objem, průtok, 

reakční rychlost), 

• používané energie. 
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Potrubní systémy: 

• průměr potrubí, 

• objemový/hmotnostní průtok, tlak, teplota, 

• poloha vzhledem k dalším potrubním systémům. 

5.1.2.Specifická kritéria pro výběr zařízení 

Při výběru zařízení v rámci jednotlivých výroben bylo přihlíženo k: 

1. již dříve zpracovaným bezpečnostním studiím – uvedené v kapitole 5.2, 

2. poruchovosti jednotlivých strojních součástí technologických zařízení – viz 

Tabulka 6 

3. možnosti ovlivnění průběhu následného děje návaznými operacemi, tj.: 

a. možnost omezení, nebo zastavení úniku látky ze zařízení, 

b. zareagování bezpečnostních systémů výrobny (bezpečnostní 

systémy řídicích programů, možnost inertizace zařízení, instalace 

SHZ a PHZ na výrobních jednotkách), 

c. možnost zabránění vzniku dominoefektu včasným zásahem HZSP 

Unipetrol RPA,  

4. příčinám a následkům havárií, které se staly ve společnosti v minulosti – viz 

Kapitola 4.6. 

Konečný výběr zařízení byl proveden ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci 

jednotlivých výroben, nebo se zaměstnanci výroben, kteří se podílí na tvorbě havarijní 

dokumentace. Pro výběr určité části technologického zařízení vhodného k vyhodnocení 

z hlediska vzniku možného domino efektu jsou znalosti a zkušenosti těchto pracovníků 

důležitým zdrojem informací, protože zařízení vybraná při osobních konzultacích na 

jednotlivých výrobnách mohou být při konzervativním přístupu k výběru opomenuta.  

Seznamy jednotlivých výrobních zařízení identifikovaných jako možné zdroje 

rizika jsou zpracovány formou tabulek s označením příslušné kategorie A – D. Tabulky 

obsahují název zařízení, seznam látek v zařízení, jejich skupenství a základní 

technologické parametry, jako jsou objem, hmotnost, průtok, teplota nebo tlak. 

Tabulky pro jednotlivé výrobny zpracovány na konci příslušných kapitol. V případě 

složitých technologických zařízení jakým je např. Etylenová jednotka pak na konci 

jednotlivých výrobních úseků. Potrubní systémy jsou zpracovány samostatně 

v kapitole 6.8. 
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6. Analýza událostí s průběhem směřujícím k domino efektu 

Účelem analýzy primárních událostí modelovaných v jednotlivých scénářích je zjištění 

parametrů a dosahu jednotlivých projevů havárie a následné určení potenciálních domino 

efektů z hlediska dopadů na okolní zařízení a objekty.  

Vstupní meteorologické a technické údaje pro program Effecs 7.5 jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. Zdroje rizika vybrané pro hodnocení jsou uvedeny v Tabulka 9 

– Vybrané zdroje rizika v Unipetrol RPA 

6.1. Vstupní meteorologické údaje 

Jak na možnost vzniku, tak na průběh havárie mají vliv meteorologické podmínky. 

Nejdůležitějším údajem pro modelování rozptylu plynů a par je směr a rychlost větru. 

Převládající směry větru v okolí areálu Chempark ukazuje Obrázek 6. Orientovány jsou 

převážně od západu směrem na východ. Maximální rychlost dosáhla 35 m/s, ale běžné 

hodnoty málokdy překračují polovinu uvedeného údaje. V areálu došlo rovněž ke škodám 

způsobených větrem, ale následkem byla pouze nevýznamná poškození zařízení. 

 

Obrázek 6 − Četnost výskytu směru větru 

Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 67–87 %. Teploty se pohybují 

v rozmezí -33 až 39°C. Průměrné maximální srážky představují 33 mm za den, s 

maximálními hodnotami 57 mm za den. 
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Atmosférická stálost není trvale vyhodnocována, proto byl pro hodnocení následků 

modelovaných událostí v programu Effects 7.5 zvolen konzervativní přístup, kdy byl 

použit typ atmosférické stálosti E, nebo F, tzn. stabilní, nebo velmi stabilní podmínky, 

které jsou pro rozptyl uniklých látek nejnepříznivější. Souhrn vstupních údajů je uveden 

v Tabulka 8. U další detailních vstupních údajů týkající se atmosférických podmínek např. 

sluneční záření a oblačnosti bylo zvoleno odpovídající nastavení dané výrobcem softwaru. 

Tabulka 8 − Meteorologické podmínky zvolené pro účely modelování 

Atmosférický tlak  101 510 Pa 
Relativní vlhkost vzduchu 70 % 
Obsah CO2 v atmosféře 0,03 % obj. 
Teplota vzduchu  20°C 
Rychlost větru  1 − 3 m·s-1 
Zvolené směry větru Z, SZ, SV 

6.2. Vstupní technické údaje 

Dalšími vstupními údaji pro modelování vyplývajícími z prostředí areálu jsou údaje 

týkající se druhu povrchu terénu jednotlivých výroben, kde byly voleny skutečné povrchy, 

mezi které patří převážně beton a štěrk.  

Rozměry objektů technologických zařízení a potrubních mostů v mnoha případech 

vysokých i několik desítek metrů byly při vkládání vstupních dat zohledněny zadáním 

údaje označujícího centrum města s vysokými budovami. 

Významným vstupním údajem pro určení množství uniklé látky je velikost otvoru, ze 

kterého chemická látka uniká. Program Effects 7.5 vyžaduje jako ostatní druhy softwaru 

zadání ekvivalentního průměru otvoru. Přednastaveným koeficientem nazvaného 

"Součinitel odtoku" pak software zohledňuje, zda látka uniká otvorem s ostrými, nebo 

zaoblenými hranami. Ve většině scénářů byly voleny převážně úniky látek z otvorů 

vzniklých při selhání těsnění mezi přírubami potrubí, korozí, rupturou svaru nebo vlnovce 

kompenzátoru – viz Obrázek 7 – Uvažovaný tvar otvoru pro únik látky, ke kterým dochází 

častěji, než k úplným, tzv. gilotinovým řezům potrubí. Pro učení velikosti ekvivalentního 

průměru z výše uvedených typů otvorů byl použit vzorec: 

 š4  

kde: 

DN – jmenovitá světlost potrubí 

š – šířka trhliny, nebo mezery v nejširším místě 
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Obrázek 7 – Uvažovaný tvar otvoru pro únik látky 

Důležitými údaji pro modelování výbuchů směsí plynů, nebo par ve zvoleném modelu 

VCE – multi energy method, je množství směsi pohybující se v rozsahu výbušnosti plynu a 

tzv. Index počáteční síly zdroje [12], v softwaru uvedený jako číslo výbuchové křivky, 

který charakterizuje následné účinky tlakové vlny. Zvolené hodnoty pro množství směsi a 

volbu výbuchových křivek, od 6 (strong deflagration) do 8 (very strong deflagration), byly 

zjednodušeně určeny podle metody uvedené Yellow Book [17], zohledňující ohraničenost 

prostředí do kterého oblak unikl, velikost překážek a přítomnost možného iniciačního 

zdroje. 
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6.3. Zdroje rizika vybrané pro vyhodnocení možných domino efektů 
Tabulka 9 – Vybrané zdroje rizika v Unipetrol RPA 

Scénář Stavba Zařízení Kategorie Látka Iniciační událost Parametry H-věty 

EJ1 8523 
DA 406 – propylenová 
kolona 

C Propylen (g) 
únik plynného propylenu z hlavového 
potrubí kolony DA 406  

1,6–1,7 MPa 
70 t 

H220, H280 
H281 

EJ2 8501 
FA 403 – zásobník refluxu 
etylenové kolony  

C Etylen (l) 
únik kapalného etylenu ze zásobníku 
refluxu etylenové kolony FA 403 

71,8 m3 
H220, H280 
H281, H336 

EJ3 8701 
FA 906 – zásobník refluxu 
benzenové kolony 

C Benzen (l) 
únik kapalného benzenu z refluxního 
potrubí kolony DA 902 

22 m3 

H225, H304 
H315, H319 
H340, H350 
H372 

EJ4 8511 
FA 504 – zásobní nádrž 
propylenu 

C Propylen (l, g) 
únik kapalného propylenu z potrubí 
zásobní nádrže propylenu FA 504 

kontinuálně 
250 t 

H220, H280 
H281 

EJ5 8511 
FA 513 – odlučovač 
etylenového chladiva 

C Etylen (l, g) 
únik kapalného etylenu z potrubí 
odlučovače etylenového chladiva – 
FA 513 

kontinuálně 
50 t/h 

H220, H280 
H281, H336 

EJ6 8855 
Stáčecí/plnicí zařízení 
ŽCV s propylenem 

B Propylen (l) 
únik kapalného propylenu z potrubí 
kapalné fáze při stáčení železniční 
cisterny 

35 t 
H220, H280 
H281 

PE1 7607 
410/2012 – zásobník 
čistého propylenu 

C Propylen (l) 
únik kapalného propylenu z potrubí 
zásobníku 410/2012 

15 t 
H220, H280 
H281 

PE2 7592 
C–4001 – reaktor výrobny 
PE2  

C Etylen (g) 
únik reakční směsi z okruhu reaktoru 
výrobny PE2 

15,1 t 
H220, H280 
H336 

PP1 7531 D 201 – separátor  C Propylen (l, g) 
únik kapalného propylenu z potrubí 
separátoru D-201 

101,6 m3 

2,76 MPa 
H220, H280 
H281 

NTS1 7162 TK 401 − zásobník LPG A LPG 
únik kapalného LPG z kulového 
zásobníku TK 401 

970 t H220; H280 

ZM1 1424 V 906 – odlučovač vody C Vodík 
únik vodíku z potrubí z odlučovače 
vody V906 

22 m3 
H271, H332 
H302, H314 

KaDP1 
most 
121 

vodíkový řad č. 502 D Vodík únik vodíku z potrubního řadu č. 502 
DN 120 
28 MPa 

H271, H332 
H302, H314 
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6.4. Petrochemie – Etylenová jednotka 

6.4.1.SCÉNÁŘ EJ1 – Únik plynného propylenu z hlavového potrubí kolony DA 406 

Popis technologického zařízení 

V propylenové koloně DA 406 se dělí C3-frakce na 185 ventilových patrech na destilát 

– propylen a destilační zbytek – propanovou frakci. Kolona je vyhřívána vařáky EA 424 

A/B vytápěnými prací vodou. C3-frakce z reaktorů selektivní hydrogenace FA 406/R se 

nastřikuje na 106. patro kolony.  

Destilát se po kondenzaci ve vodních kondenzátorech EA 425 A – D shromažďuje 

v refluxním zásobníku FA 407, odkud se čerpadlem GA 406/R vrací jako zpětný tok anebo 

se po dochlazení vodou ve výměníku EA 426 čerpá do skladu propylenu.  

Ze spodní části kolony se v plynné fázi odebírá propanová frakce obsahující prakticky 

všechen propan a zbytkový propadien a metylacetylen z nástřiku. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Únik plynného propylenu trhlinou ve svaru hlavového potrubí propylenové kolony ve 

výšce 10 m u podpěry při vstupu do konstrukce potrubního mostu č. 6. Trhlina v koleni 

90° vznikla vlivem koroze a vibrací v potrubí. Iniciačním zdrojem je potrubí vysokotlaké 

páry na mostě K. 

Tabulka 10 – Scénář EJ1 – Souhrn údajů pro modelování  

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik plynu – propylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 60 % objemu uniklého plynu 
Jet Fire – plamen směřující do prostoru kondenzátorů destilátu 
propylenové kolony EA 425A-D a zásobníku refluxu 
propylenové kolony FA 407 

Použité výpočtové 
modely 

1. Gas release from vessel 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Torch fire (Chamberlain model) 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Propylenová kolona DA 406 
Kondenzátory destilátu propylenové kolony EA 425A-D 
Zásobník refluxu propylenové kolony FA 407 
Potrubní mosty J, K a most č. 6 
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Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 11 – Scénář EJ1 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

94 
43 
31 
15 

Požár plynu typu 
Jet fire 

Teoretická délka plamene [m] 50 
Teoretická šířka plamene [m] 17 

Hustota tepelného toku [kW/m2] 
Vzdálenost od povrchu 

plamene [m] 
12,5 
32 
50 

viz Příloha č. 9 

 

Graf 1 – Scénář EJ1 – Výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – zóna totální havárie st. 8523 – Dělící řada IIIB. předpokládáno vážné 

poškození propylenové kolony DA 406 a části kondenzátorů destilátu propylenové kolony 

EA 425A-D. Kolaps potrubních mostů K a 6. 

  

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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p+ = 50 – 100 kPa – poškození kondenzátorů destilátu propylenové kolony. Poškození 

výměníku předehřevu surovin (primární benzin, HCVD). Poškození zásobníku LPG a 

odlučovače systému topného plynu. Na mostě č. 6 a mostě K předpokládáno poškození 

páteřních rozvodů vysokotlaké páry, surovin, topného plynu a spodku propylenové kolony. 

p+ = 30 – 50 kPa – poškození zásobníku refluxu propylenové kolony FA 407, 

zásobníků neutralizace odpadního louhu a zásobníku obsahujícího pyrolýzní benzín. 

Zasažení jednotky selektivní hydrogenace methylacetylenu a propadienu. Poškození 

louhové pračky a striperu vysokotlakého kondenzátu. Poškození redukčních stanic 

vysokotlaké páry a západní části kompresorovny – st. 8512. Poškození zásobníku BTX 

frakce a skladu dimetyldisulfidu. 

p+ = 10 – 30 kPa – lehké škody na izolacích a pláštích pyrolýzních pecí – st. 8533/3,4 

a 5, kotelny EJ – st. 8536, technologických zařízení teplého dílu EJ – st. 8521 a zbývající 

části kompresorovny. Předpokládáno rovněž poškození mezichladičů kompresoru 

pyrolýzního plynu, jednotky naftalenového koncentrátu. Možné poškození zásobníků 

FA 1610 a FA 1611 s přístrojovým vzduchem a dusíkem. Lehké škody na jednotce 

Extrakce a zásobnících demistanice EJ. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – vážné poškození a okamžité havarijní odstavení Etylenové 

jednotky. 

Externí domino efekt – odstavení výroben Polyetylen 1 a 2, výrobny Polypropylen 

v areálu závodu Petrochemie.  

Technologický domino efekt – odstavení výrobny Etylbenzen II. společnosti Synthos 

Kralupy a.s. z důvodu přerušení dodávky benzenu a následné odstavení výroben PSP a 

NRL České Rafinérské a.s. v základní (staré) části areálu.  

6.4.2.SCÉNÁŘ EJ2 – Únik kapalného etylenu ze zásobníku refluxu etylenové kolony 

Popis technologického zařízení 

Na 96. patro etylenové kolony DA 402 se nastřikuje C2-frakce v plynné fázi zbavená 

acetylenu. Nástřik se na 125 ventilových patrech dělí na tři technologické proudy: 

1. etan, který odchází ze spodku DA 402 

2. čistý etylen, odtahovaný v kapalné fázi z 11. patra 

3. hlavový destilát, obsahující vedle etylenu v malém množství metan a vodík 

Destilát etylenové kolony se chladí v kondenzátorech EA 411A,B propylenovým 

chladivem o teplotě -40°C, kde z podstatné části zkondenzuje. Kapalina se oddělí v 
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refluxním zásobníku FA 403 od nezkondenzovaného podílu, který je odváděn do 

kondenzátoru odplynů EA 412 a chlazen etylenovým chladivem o teplotě -55°C. Zde 

zkapalní další část etylenu, která samospádem stéká zpět do zásobníku FA 403. Veškerá 

kapalina z FA 403 se vrací jako reflux zpět na hlavu kolony DA 402.  

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Únik kapalného etylenu z potrubí mezi zásobníkem refluxu etylenové kolony FA 403 

a sáním čerpadla refluxu GA 403. Únavový lom ve svaru potrubí vznikl ve výšce 1 m nad 

zemí vlivem koroze a tepelného namáhání materiálu potrubí. Iniciačním zdrojem je 

automobil projíždějící po ulici č. 23. 

Tabulka 12 – Scénář EJ2 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – etylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 60 % objemu směsi vzniklé rozptylem etylenu 
Jet Fire – plamen směřující severním směrem na potrubní most 
č. 171 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 6 (strong deflagration) 
4. Two – phase Jet Fire 

Sledovaná 
zařízení z hlediska 
vzniku 
domino efektu 

Dělící řada 1 – st. 8501 
Kompresorovna a příslušenství kompresorů – st. 8511 a 8512 
Potrubní most č. 171 
Čerpací stanice dálkovodů etylenu – st. 7422 
Výrobna PE 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 13 – Scénář EJ2 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

221 
88 
41 
- 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 64 
Teoretická šířka plamene [m] 8 
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Graf 2 – Scénář E2 – Množství uniklého etylenu v závislosti na čase 

Předpokládaný rozsah primární události 

 p+ >50 kPa – zasažení kondenzátorů etylenové kolony EA 411A,B, etylenové kolony 

DA 402, vařáků etylenové kolony EA 409A,B, pomocného vařáku etylenové kolony 

EA 410 a odpařovačů etylenu. Poškození potrubního mostu č. 171. Ruptury v potrubních 

systémech. 

p+ = 30 – 50 kPa – poškození objektu Destilace a čištění surovin výrobny PE – 

st. 7607. Zasažení budovy rozvodny EJ – st. 8401, poškození potrubních mostů N, P a 12, 

vznik netěsností v potrubních systémech a porušení kabelových lávek. Zasažení 

severovýchodní části objektu příslušenství kompresorů – st. 8511. Reálné poškození cold-

boxů, kondenzátorů propylenového kompresoru a souvisejících potrubních systémů. 

Poškození potrubních systémů předávací stanice dálkovodů etylenu ve st. 7422. 

p+ = 10 – 30 kPa – zasažena převážná část technologických celků etylenové jednotky. 

Předpokládané je rovněž poškození pláště objektu velínu EJ jihovýchodním směrem. 

Severovýchodním směrem je předpokládáno poškození pláště administrativní budovy 

PCH, a polikliniky ve stavbách 7211 a 7221. Severně jsou zasaženy převážné plochy 

výroben Polyetylen 1 a 2. Přetlakem 10 kPa je ohrožena rovněž část silnice 1/27, 

tramvajová trať Most – Litvínov a potrubní most mezi částmi areálu Petrochemie a Starý 

závod.  
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Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – zónou havárie je východní část dělící řady I s přetlakem 

vyšším než 50 kPa, kde je předpokládáno vážné poškození výrobních zařízení v okolí 

etylenové kolony DA 402. Dopadem je okamžité havarijní odstavení etylenové jednotky 

Externí domino efekt – předpokládané poškození potrubních systémů čerpací stanice 

dálkovodů etylenu. Poškození potrubního mostu č. 171 (parní systémy, potrubí HCVD, 

benzenu). Lehčí poškození technologických zařízení výroben polyetylenu a jejich nouzové 

odstavení. 

Technologický domino efekt – porušení potrubních systémů zásobujících etylenovou 

jednotku. V návaznosti na odstavení EJ následné odstavení výrobny PSP České Rafinerské 

a.s. dodávající HCVD. V důsledku škod na potrubních mostech odstavení výrobny 

polypropylenu a Etylbenzen II. firmy Synthos Kralupy a.s. 

6.4.3.SCÉNÁŘ EJ3 – Únik kapalného benzenu ze zásobníku refluxu benzenové 

kolony 

Popis technologického zařízení 

V benzenové koloně DA 902 se získává benzen vysoké čistoty jako hlavový produkt. 

Kolona pracuje při tlaku 60 – 65 kPa. Ze spodku kolony odchází směs benzenu, toluenu, 

etylbenzenu, xylenů, naftalenu, C9 aromátů naftalenu a difenylu, která se jako tzv. vratné 

aromáty čerpá čerpadlem vratných aromátů GA 906/R slopovým potrubím zpět do 

primární kolony DA-101 nebo se odvádí do zásobníku nástřiku Pyrotolu FA-901 nebo do 

BTX kolony DA 802.  

Páry benzenu, odcházející z hlavy kolony DA 902 s teplotou asi 62 – 66oC, kondenzují 

a chladí se ve vzduchových kondenzátorech EC 908 A-D na teplotu asi 60 – 63°C. 

Zkondenzovaný a ochlazený benzen stéká do zásobníku refluxu FA 906 a odtud se 

čerpadlem refluxu GA-905/R  čerpá část v množství 22 – 30 t/hod zpět do kolony jako 

reflux, zbytek se týmž čerpadlem čerpá přes chladič benzenu EA 910 do louhovače 

FA 907 A/B.  

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Z potrubí refluxu DN 150 uniklo po 5 minutách 2 480 kg benzenu, který stéká na 

plochu záchytné jímky výrobny. Během úniku dochází k vypařování benzenu. Vane 

severozápadní vítr, který odnáší oblak směrem k technologickému zařízení výrobny a 

potrubnímu mostu č. 13. Iniciačním zdrojem výbuchu typu VCE nashromážděných 
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benzenových par se po 15 minutách stává horké potrubí pyrotolové pece umístěné 25 m od 

kolony. 

Tabulka 14 – Scénář EJ3 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik hořlavé kapaliny – Benzen 
Odpar benzenu 
VCE  – výbuch 60 % objemu směsi par benzenu se vzduchem 
Pool fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. Liquide release 
2. Pool evaporation 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Pool fire 

Sledovaná 
zařízení z hlediska 
vzniku 
domino efektu 

Vodíková kompresorovna – st. 8702 
Jednotka DPG – st. 8703 
Potrubní mosty 10, 13, 171, 172 
Sklady propylenu – st. 8801 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

 

Graf 3 – Scénář EJ3 – Množství odpařeného benzenu v závislosti na čase 

Tabulka 15 – Scénář EJ3 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 
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Předpokládaný rozsah primární události 

 p+ > 100 kPa – zóna totální havárie – st. 8701, výrobní jednotka Pyrotol, zničen 

potrubní most č. 3. 

p+ = 50 – 100 kPa – předpokládán kolaps porubního mostu č. 171 včetně potrubí 

faklového systému severně od výrobny. Vážné poškození vodíkové kompresorovny st. 

8702 a reaktorů DC 901 – 903. 

p+ = 30 – 50 kPa – poškození potrubního mostu č. 172. Ruptury v potrubních 

systémech.  

p+ = 10 – 30 kPa – poškození potrubního mostu č. 10, lehké škody na výrobně DPG a 

Extrakce. Východním a jihovýchodním směrem předpokládané poškození přístřešku tanků 

pro skladování propylenu – st. 8801. Možné lehčí poškození tanku BTX st. 8810. 

Severovýchodním směrem předpokládáno poškození objektu skladů polymerů – st. 7824. 

Východně zasažení dělících řad 2 a 3A Etylenové jednotky. Poškození zásobníku FA 1610 

se stlačeným vzduchem pro ovládání armatur a FA 1611 s dusíkem pro inertizaci zařízení. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – totální havárie separační části výrobny Pyrotol a předehřívací 

pece BA 901. Zasažení vodíkové kompresorovny a reakční části Pyrotolu, předpokládaná 

eskalace mimořádné události. 

Externí domino efekt – poškození technologických zařízení etylenové jednotky. Při 

poškození zásobníků FA 1610 a FA 1611 ztrácí obsluha EJ možnost ovládat regulační 

armatury, které se při nouzovém odstavení výrobny otvírají do bezpečných poloh – není 

zajištěno bezpečné havarijní odstavení etylenové jednotky. 

Technologický domino efekt – odstavení jednotky PSP České Rafinérské a.s. 

Odstavení výrobny Etylbenzenu společnosti Synthos Kralupy a.s. kvůli výpadku dodávky 

benzenu. 

6.4.4.SCÉNÁŘ EJ4 – Únik kapalného propylenu z potrubí zásobní nádrže propylenu 

FA 504  

Popis technologického zařízení 

Zásobník FA 504 o objemu 224 m3 slouží jako zásobní nádrž pro propylenový chladicí 

okruh. Propylenový chladicí okruh je jedním ze dvou uzavřených systémů sloužících jako 

zdroj chladu pro hlavní technologii etylenové jednotky – tj. hluboké chlazení pyrolýzního 

plynu. Náplň okruhu je přibližně 250 tun propylenu. Chlazení je k dispozici na čtyřech 
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úrovních jmenovitých sacích tlaků kompresoru GB 501 a jim odpovídající teplotě varu 

chladiva.  

Doplňováním kapalného propylenu se hladina v FA 504 udržuje mezi 30 – 60 %. 

Kapalný propylen z FA 504 je veden do výparníků EA 414, kde se využívá k odpařování 

etylenu a alternativně k topení demetanizéru v EA 317. Tlak v zásobníku FA504 je 

regulován tak, že je přebytek par odsáván čtvrtým stupněm kompresoru. Při poklesu tlaku 

je odsávání uzavřeno a do zásobníku je přepouštěn propylen z výtlaku kompresoru. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Vlivem vibrací došlo k únavovému lomu ve svaru potrubí kapalného propylenu 

DN 400. Během 60 sekund ze zásobníku uniklo trhlinou v potrubí 1 691 kg etylenu do 

prostoru mezi budovu kompresorovny a technologická zařízení objektu příslušenství 

kompresorů. Iniciačním zdrojem je přívodní potrubí páry vysokotlaké turbíny pohánějící 

kompresor. 

Tabulka 16 – Scénář EJ4 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – propylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 50 % objemu směsi vzniklé rozptylem propylenu 
Jet Fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 6 (strong deflagration) 
4. Two – phase Jet Fire 

Sledovaná 
zařízení z hlediska 
vzniku domino 
efektu 

Dělící řada 1 – st. 8501 
Příslušenství kompresorů – st. 8511 
Teplý díl EJ – st. 8521 
Přilehlé potrubní mosty – 9, 11, 12, 171, K, L, M, N 

 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 17 – Scénář EJ4 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

164 
74 
56 
39 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 58 
Teoretická šířka plamene [m] 7 
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Graf 4 – Scénář EJ4 – výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 

Předpokládaný rozsah primární události 

 p+ > 100 kPa – zóna totální havárie zasahuje kompresorovnu EJ – st. 8512, 

technologická zařízení objektu příslušenství kompresorů – st. 8511 a přilehlé potrubní 

mosty č. 9 a č. 12. 

p+ = 50 – 100 kPa – předpokládáno zasažení okrajů Dělící řady 1 – st. 8501 a teplého 

dílu EJ – st. 8521. 

p+ = 30 – 50 kPa – předpokládáno zasažení dalších zařízení Dělící řady 1 a teplého 

dílu EJ – st. 8521 a souvisejících potrubních mostů. Ruptury v potrubních systémech. 

p+ = 10 – 30 kPa – zasažení všech dělících řad etylenové jednotky. V západní části EJ 

lehká poškození objektu vodíkové kompresorovny – st. 8702. V jižní části lehké poškození 

pyrolýzních pecí. Severně předpokládáno zasažení potrubního mostu č. 171 a objektů 

výrobny Polyetylen. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Hodnocení potenciálních domino efektů pro Scénář EJ4 je z důvodu obdobného 

rozsahu škod způsobených primární událostí provedeno v kapitole 7.5.1. – Scénář EJ 5. 
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6.4.5.SCÉNÁŘ EJ5 – Únik kapalného etylenu z potrubí odlučovače etylenového 

chladiva – FA 513 

Popis technologického zařízení 

Etylenový chladicí okruh je druhým uzavřeným systémem sloužícím jako zdroj chladu 

pro hluboké chlazení pyrolýzního plynu. Náplň etylenového okruhu je přibližně 50 tun. 

Kondenzaci etylenu v tomto okruhu zajišťuje propylenový chladící okruh. Chlazení je k 

dispozici na třech úrovních jmenovitých sacích tlaků kompresoru GB-511 a jim 

odpovídajících teplot varu chladiva. Tlak v okruhu není regulován a je dán otáčkami 

kompresoru a jeho zatížením. 

Odlučovač sání třetího stupně kompresoru FA 513 je zásobníkem etylenového 

chladiva teplotní úrovně -55°C a slouží zároveň jako vyrovnávací zásobník pro celý okruh. 

Hladina se doplňováním etylenu udržuje mezi 40 − 60 %. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Během 60 sekund uniklo netěsností na přírubě potrubí DN 600 z odlučovače 

etylenového chladiva 2 326 kg zkapalněného etylenu do prostoru mezi kompresorovnou EJ 

a příslušenstvím kompresorů. Iniciačním zdrojem je horký povrch zařízení, zahřátý 

obráběním při provádění údržby. 

Tabulka 18 – Scénář EJ5 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – Etylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 50 % objemu směsi vzniklé rozptylem etylenu 
Jet Fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Neutral gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 8 (very strong deflagration) 
4. Two – phase Jetfire 

Sledovaná 
zařízení z hlediska 
vzniku domino 
efektu 

Dělící řada 1 – st. 8501 
Příslušenství kompresorů – st. 8511 
Teplý díl EJ – st. 8521 
Přilehlé potrubní mosty – 9, 11, 12, 171, K, L, M, N 

 



 49

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 19 – Scénář EJ5 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

236 
108 
77 
37 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 65 
Teoretická šířka plamene [m] 8 

 

 

Graf 5 – Scénář EJ5 – Výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 

Předpokládaný rozsah primární události 

Pro výbuchový přetlak p+ > 55 kPa odpovídá popis následků primární události 

předcházejícímu scénáři EJ4.  

Pro zónu s přetlakem p+ = 30 − 50 kPa je dle vyhodnocení programem Effect 7.5 při 

porovnání s předchozím scénářem navíc předpokládáno zasažení elektrické rozvodny a 

velínu EJ – stavby 8401 a 8411. 

Přetlakem p+ = 10 − 30 kPa je oproti scénáři EJ4 navíc zasažena jižní část výrobny 

polyetylenu a vodáren v blocích 95 a 96. Předpokládán je rovněž dosah tlakové vlny na 

silnici 1/27 Most – Litvínov. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Totální havárie zařízení v pásmech s výbuchovým přetlakem p+ > 50 kPa vede díky 

koncentraci technologických zařízení a propojujících potrubních systémů ke vzniku 

domino efektu, který by měl za následek uvolnění takového množství uhlovodíků, jež by 
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způsobilo totální destrukci celé etylenové jednotky. Eskalace děje by vedla k vážnému 

poškození i relativně odlehlých částí technologie EJ. Jednalo by se o scénář podobný 

události z 19. července 1974 na tzv. Malé pyrolýze popsaný v kapitole 5.5.1., ale 

v podstatně větším měřítku. 

Interní domino efekt a Externí domino efekt 

Eskalace události by vedla k totální destrukci petrochemické části areálu. Závažné 

škody by byly rovněž na zařízeních ve staré – základní části areálu. 

Technologický domino efekt – odstavení výroben PSP a NRL České Rafinérské a.s.  

Další případný provoz NRL na minimálním výkonu, odstavení výrobny Etylbenzenu 

společnosti Synthos Kralupy a.s. Omezený provoz výroben Agro, tj. Zplyňování mazutu, 

Močovina a Čpavek. V současnosti by scénář pravděpodobně vedl k postupnému útlumu 

provozu areálu Chempark Záluží. 

6.4.6.SCÉNÁŘ EJ6 – Únik kapalného propylenu z potrubí kapalné fáze při stáčení 

železniční cisterny 

Popis technologického zařízení 

Plnění nebo stáčení propylenu probíhá mezi podzemními nádržemi zásobníkového 

pole ve st. 8801 a železničními cisternovými vozy na kolejích č. 234b a 236. Na koleji 234 

jsou čtyři stáčecí místa pro propylen a 1 stáčecí místo pro buten. Na koleji 236 je šest 

stáčecích míst pro propylen. Řízení procesu je prováděno z velína stáčení ve stavbě 8857 a 

kontrolováno z velína VZP ve st. 8811. Stáčecí místa na koleji č. 234 však nejsou napojena 

na automatický řídicí systém. Posunování vozů probíhá pomocí tzv. makety zařízení 

lanového posunu. Plnění nebo stáčení vozů se provádí pomocí kloubového ramene 

připojeného na příruby potrubí kapalné a plynné fáze železniční cisterny. Rameno je 

opatřeno zaplavovacím čidlem. Na plnicím potrubí jsou dále umístěny ruční armatury se 

sledováním polohy. Váha snímá hmotnost ŽC, není však napojena na řídicí systém, 

tzn., není možné automatické přerušení plnění vlivem úbytku hmotnosti. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

K úniku propylenu dochází z potrubí kapalné fáze o Ø 80 mm netěsností způsobenou 

nedůslednou montáží příruby stáčecího ramene na potrubí kapalné fáze cisterny. 

Hmotnostní průtok plynu netěsností je 3,56 kg/s. Zkapalněný plyn uniká při tlaku 

0,99 MPa. Po třech minutách z potrubí uniklo 650 kg stáčeného propylenu. Iniciačním 

zdrojem s dostatečným množstvím energie dochází k explozi uniklého propylenu ve směsi 
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se vzduchem – typ VCE, nebo Flash Fire. Iniciace látky v počátku úniku vede k požáru 

typu Jet Fire. 

Tabulka 20 – Scénář EJ6 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – Propylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 70 % objemu směsi vzniklé rozptylem propylenu 
Jet fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Two – phase jet fire 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Zařízení pro stáčení/plnění propylenu – st. 8855 
Sklady propylenu – st. 8801 
Tank BTX-frakce – st. 8810 
Tanky s hexanem a i-pentanem – st. 8812 
Stáčení chemikálií a hořlavin – st. 8862 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 21 – Scénář EJ6 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

80 
37 
26 
13 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 29 
Teoretická šířka plamene [m] 4 

 

 

Graf 6 – Scénář EJ6 – Výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 
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Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – zóna totální havárie. Zničení objektu váhy a plnicí stanice propylenu – 

st. 8857. Pohyb stáčených vagónů a selhání připojovacího potrubí stáčecích/plnicích ramen 

u dalších vozů. Možné převrácení železničních vozů. Následný únik propylenu a eskalace 

události, zejména při stáčení několika vozů současně. 

p+ = 50 – 100 kPa – poškození potrubního mostu č. 175. Ruptury v potrubích 

systémech stáčeného/plněného propylenu. Zničení sprinklerového a drenčerového hasicího 

zařízení nad kolejištěm. 

p+ = 30 – 50 kPa – možné poškození zásobníku BTX frakce – st. 8810 a jeho následný 

požár. 

p+ = 10 – 30 kPa – možné poškození zásobníků hexanu a i-pentanu – st. 8812 a jejich 

následný požár. Poškození pláště objektu velínu VZP a přístřešku skladů propylenu – 

st. 8808. Možné porušení připojovacích potrubí skladovacích zásobníků propylenu a 

butenu. Poškození objektu pro stáčení hořlavin a chemikálií stavba č. 8862. 

Analýza potenciálních domino efektů  

Interní domino efekt – totální havárie stáčecích/plnicích zařízení v zóně s přetlakem 

vyšším než 100 kPa.  

 Externí domino efekt – zasažení a havárie tanku BTX a jeho připojovacích 

potrubních systémů. Následný vznik požáru. 

Technologický domino efekt – porušení potrubních systémů pro stáčení/plnění 

propylenu. Odstavení čerpací stanice propylenu. Přerušení dodávky propylenu na výrobnu 

Polypropylen a její následné odstavení. 

6.5. Petrochemie – Polyetylen 

6.5.1.SCÉNÁŘ PE1 – Únik kapalného propylenu z potrubí zásobníku 410/2012 

 Popis technologického zařízení 

Technologické zařízení destilace propylenu a isopentanu, které tvoří destilační 

zásobník propylenu 410/2014 s kolonou 407/2001, vyrovnávací zásobník propylenu 

410/2012, hydrogenátor 410/2018, kondenzátor 405/2010, ohřívač 405/201 a chladič 

405/2018  je umístěno v nosné ocelové konstrukci na betonovém platu o rozměrech cca 

30×25 m společném s výrobnou katalyzátorů ve stavbě č. 7608. Ocelová konstrukce je bez 
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užitných podlaží, pouze s obslužnými plošinami. Volná část plata je využívána ke 

skladování plných i prázdných kontejnerů práškového katalyzátoru. 

Na úseku čištění surovin je diskontinuálním způsobem čištěn propylen, který je na 

výrobnu PE dodáván z etylenové jednotky. Destilací jsou zde z propylenu odstraňovány 

kyslík a oxidy uhlíku. V hydrogenerátoru je na paládiovém katalyzátoru odstraňován 

metylacetylen. Vlhkost je odstraňována na molekulových sítech.  

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

 V důsledku materiálové vady a následné koroze ve svaru potrubí DN 80 mezi 

vyrovnávacím zásobníkem 410/2012 a čerpadly 425/2001A,B dohází k úniku kapalného 

propylenu. Během 5 minut uniklo 2 807 kg kapalného propylenu. Vlivem rozptylu 359 kg 

plynu dochází k tvorbě výbušné směsi propylenu se vzduchem a jeho následné iniciaci. Po 

iniciaci 40 % jeho objemu nacházejícího se v rozmezí výbušnosti zdrojem s dostatečnou 

energií může dojít k Flash Fire a následnému požáru typu Jet Fire, nebo explozi (VCE).  

Tabulka 22 – Scénář PE1 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – Propylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 40 % objemu směsi vzniklé rozptylem propylenu 
Jet fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Two - phase jet fire 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Zařízení destilace propylenu – st. 7607 

Příprava katalyzátorů – st. 7608 
Předávací stanice etylenu – st. 7422 
Potrubní mosty č. 171 a 173 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 23 – Scénář PE1 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

120 
55 
39 
19 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 40 
Teoretická šířka plamene [m] 5 
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Graf 7 – Scénář PE1 – Výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – totální havárie jednotky destilace propylenu a isopentanu st. 7607 a 

objektu přípravy katalyzátorů ve st. 7608. 

p+ = 50 – 100 kPa – poškození potrubního mostu č. 173 východně od objektu 

destilace. Související škody na potrubních systémech, včetně přívodního potrubí etylenu 

pro výrobnu PE2. Poškození sprinklerového domku – st. 7606. 

p+ = 30 – 50 kPa – částečné zasažení čerpací stanice dálkovodů etylenu – st. 7422. 

Předpokládané poškození armaturních systémů a lehčích konstrukcí. Poškození objektu 

odlučovače uhlovodíkových kondenzátů – st. 7610. Zasažení potrubních řadů a mostu 

č. 171 jižním směrem. 

p+ = 10 – 30 kPa – lehké škody na zbývajících objektech výrobny Polyetylen 1. 

Částečné zasažení budovy velínu výroben PE – st. 7611 a objektu Energobloku ve st. 7411. 

Jižním směrem jsou předpokládány lehčí poškození Dělicí řady č. 1 výrobny Etylenová 

jednotka. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – poškození sousedních zásobníků i-pentanu a propylenu a 

následná eskalace události. Rozsáhlé škody na výrobně PE1 a její následné odstavení. 

Lehčí škody na velínu obou výroben PE a Energobloku. Následně možná odstávka 

Energobloku. 

Externí domino efekt – poškození flérového potrubí výroben PE1 a PE2. Přerušení 

dodávky etylenu na výrobnu PE2 a následné zastavení výroby.  Odstávka čerpací stanice a 

zastavení provozu národního i mezinárodního dálkovodu etylenu.  
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Technologický domino efekt – v návaznosti na odstávku čerpací stanice dálkovodů, 

výroben PE a Energobloku by proběhlo snížení výkonu, nebo úplné odstavení etylenové 

jednotky. 

6.5.2.SCÉNÁŘ PE2 – Únik reakční směsi z okruhu reaktoru výrobny PE2 

Popis technologického zařízení 

Polymerační reakce probíhá na výrobně Polyetylen 2 ve fluidním loži reaktoru C–

4001 při teplotě okolo 100oC. Plynná fáze reaktantů cirkuluje z reaktoru přes kompresor 

K – 4003 a vodní chladič E – 4002 zpět do reaktoru. Reaktanty (ethylen, buten nebo hexen, 

vodík) a katalyzátory jsou dodávány do cirkulačního plynu kontinuálně. Dále do reakce 

vstupují isopropanol nebo destilovaná voda vstřikované pomocí dusíku pro úpravu 

statického náboje v reaktoru, suspenzní katalyzátor nebo katalyzátor ve formě prášku a 

kapalný TEAL. Produkt – polyetylen ve formě prášku je vypouštěn cyklicky. Z 

vypouštěcích zásobníků je polymer přepouštěn do odplyňovací věže a odtud přes rotační 

podavač na úsek granulace. Polymerační reakci lze částečně nebo úplně zastavit pomocí 

nástřiku CO do reaktoru. CO pracuje v reakci jako katalytický jed. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Vlivem praskliny vzniklé v potrubí recyklu DN 1 000 na vlnovci tělesa kompenzátoru 

mezi reaktorem C-4001 a kompresorem K-4003 dohází k úniku 1 913 kg reakční směsi 

složené převážně z plynného etylenu. Vlivem rozptylu 192 kg plynu dochází k tvorbě 

výbušné směsi etylenu se vzduchem a jeho následné iniciaci. Po iniciaci objemu 

nacházejícího se v rozmezí výbušnosti zdrojem s dostatečnou energií může dojít k Flash 

Fire a následnému požáru typu Jet Fire, nebo explozi (VCE).  

Tabulka 24 – Scénář PE2 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik plynu – Etylen 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 20 % objemu směsi vzniklé rozptylem Etylenu 
Jet fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Neutrlal gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Torch fire (Chamberlain model) 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Objekty výrobny Polyetylen 2 
Skladovací sila granulátu polymerů – st. 7302 a 7312 
Energoblok – st. 7411 
Administrativní budova PCH – st. 7221 
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Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 25 – Scénář PE2 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

12 
25 
35 
75 

Požár plynu typu 
Jet fire 

Teoretická délka plamene [m] 51 
Teoretická šířka plamene [m] 17 

Hustota tepelného toku [kW/m2] 
Vzdálenost od povrchu 

plamene [m] 

12,5 
32 
50 

viz Příloha č. 16 

 

Graf 8 – Scénář PE2 – Výbuchový přetlak v závislosti na vzdálenosti 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – vážné poškození technologických zařízení objektu polymerizace, 

havárie kompresoru a reaktorového potrubí. Porušení přívodního vedení etylenu, 

poškození pláště a potrubních systémů chladiče reaktorového okruhu. 

p+ = 50 – 100 kPa – poškození konstrukce potrubního mostu č. 511 a související 

škody na potrubních vedeních. Zasažení objektu elektrorozvodny – st. 7591. 

p+ = 30 – 50 kPa – možné poškození linky na čištění etylenu ve st. 7583. 

Předpokládáno poškození nástřiku TEALu a eskalace požáru související s komplikacemi 

při hašení a chlazení.  

Distance from center mass of confined explosive cloud [m]

8070605040302010

O
v
e
rp

re
s
s
u
re

 [
m

B
a
r]

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0



 57

 

p+ = 10 – 30 kPa – zasažení zbývajících částí objektu čištění surovin a objektu 

TEALového hospodářství – st. 7584. Poškození pláště objektu Energobloku – st. 7411, 

laboratoří a administrativní budovy ve stavbě 7211. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – rozsáhlé škody na výrobně PE2 a její následné odstavení.  

Externí domino efekt – lehčí škody na objektu Energobloku. Následně možná 

odstávka Energobloku, který zajišťuje dodávku vzduchu a dusíku pro technologická 

zařízení výroben Petrochemie. 

Technologický domino efekt – vyšší množství skladovaného etylenu v tanku TK-101 

na NTS a následné omezení výkonu etylenové jednotky. 

6.6. Petrochemie – Polypropylen 

6.6.1.SCÉNÁŘ PP1 – Únik kapalného propylenu z potrubí separátoru D-201 

Provozní soubor 200 výrobny polypropylenu se skládá z prvního reaktoru R-201, 

kterým je horizontální míchaná nádoba, a připojených periferních zařízení. V tomto 

provozním souboru je dávkován čerstvý monomer do reaktoru, kde propylen a/nebo etylen 

reagují za vytvoření polypropylenového prášku, který je odpouštěn z reaktoru. Reaktorový 

plyn je chlazen a částečně kondenzován. Dvoufázový proud je rozdělen v separátoru D 201 

do proudu vratného plynu a proudu kondenzátu, které se vracejí do reaktoru, aby odebíraly 

reakční teplo. Kondenzát je do reaktoru dopravován čerpadly G-201A/B s průtokem 

514 m3/hod sacím potrubím o Ø 400 mm a výtlačným potrubím o Ø 250 mm. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

K úniku kapalného propylenu došlo ze sacího potrubí čerpadla G-201A vlivem 

netěsnosti vzniklé na přírubovém spoji. Po 90 sekundách z potrubí uniklo 940 kg 

kapalného propylenu. Zkapalněný plyn uniká při tlaku 2,2 MPa. Iniciačním zdrojem, 

kterým je nákladní automobil projíždějící po ulici č. 17, dochází k explozi uniklého 

propylenu ve směsi se vzduchem. Iniciace látky v počátku úniku by vedla k požáru typu Jet 

Fire.  
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Tabulka 26 – Scénář PP1 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu – Propylen 

VCE  – výbuch 40 % objemu směsi vzniklé rozptylem propylenu 
Jet Fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Two - phase jet fire 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Výrobna PP – st. 7531 
Sklad TEALu – st. 7533 
Homogenizační sila – st. st. 7513 
Flérové potrubí výroben PE a EJ na potrubním mostě č. 172 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 27 – Scénář PP1  – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

152 
69 
50 
24 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 45 
Teoretická šířka plamene [m] 6 

 

Graf 9- Scénář PP1 – Pokles hladiny v separátoru D 201 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – zóna totální havárie v severní části výrobny PP – st. 7531, zasažení 

skladu TEALu – st. 7533 a následně prudká eskalace požáru. 
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p+ = 50 – 100 kPa – zasažení a porušení technologických zařízení zbývajících částí 

výrobny, poškození a možný kolaps potrubních mostů č. 172 a 172A. Porušení faklového 

potrubí etylenové jednotky a výroben Polyetylen 1 a 2. 

p+ = 30 – 50 kPa – zasažení homogenizačních sil ve st. 7513. 

p+ = 10 – 30 kPa – porušení objektů sil a expedice PP, výrobny folie – st. 7304 a 

7304A, Centrálních skladů výrobků a skladovacích sil (granuláty PE, PP) – st. 7301 a 

7314, Poškození pláště objektů granulace a peletizace – st. 7511 a 7512. Taktéž škody na 

objektech nových skladů polymerů – st. 7814 a dále velínu výrobny PP st. 771 a budova 

elektrorozvodny PE a PP st. 7522. Lehké škody na potrubním mostě č. 179. 

Analýza potenciálních domino efektů  

Interní domino efekt – totální havárie a následné odstavení výrobny polypropylenu. 

Externí domino efekt – dočasné odstavení objektů granulace a peletizace, rozvodny, 

skladovacích objektů a sil. Poškození faklového potrubí výrobny polyetylenu a etylenové 

jednotky znamenající problematické odstavení obou výroben. 

Technologický domino efekt – dočasné odstavení výrobny PE, snížení výkonu 

etylenové jednotky. 

6.7. Petrochemie – Nízkoteplotní sklady a distribuce 

6.7.1.SCÉNÁŘ NTS1 – Únik kapalného LPG z kulového zásobníku TK 401 

Popis technologického zařízení 

Kulový zásobník TK401 je určen pro skladování LPG. Je umístěn na devíti 

podstavcích opatřených po celé výšce protipožární izolací. Jedná se o tlakovou kulovou 

nádobu o ∅ 16 m. LPG je v zásobníku TK 401 skladován při tlaku 0,40 – 1,47 MPa. 

Maximální skladované množství je 970 t. Zásobník je  jištěn pojišťovacími ventily a 

případný přetlak je regulován a odpouštěn na polní hořák. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Při iniciační události dojde k ulomení potrubí kontrolního manometru DN 15 a 

následnému úniku kapalného LPG z kulového zásobníku TK 401. Prasklina v potrubí 

vznikla zeslabením materiálu v důsledku nadměrné koroze potrubí a navýšení tlaku při 

příjmu LPG do zásobníku. Únik plynu nelze zastavit, protože k trhlině došlo na části 

potrubí mezi ventilem manometru a stěnou kulového zásobníku. Hmotnostní průtok 

otvorem v potrubí je 3,8 kg/s. Zkapalněný plyn uniká při tlaku 1,4 MPa. Po deseti 
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minutách z potrubí uniklo 2 393 kg LPG. Severozápadní vítr o rychlosti 0,5 m/s odnáší 

mrak od zásobníku s LPG směrem k místní komunikaci. Iniciačním zdrojem je osobní 

automobil údržby projíždějící v okolí technologického zařízení skladů. 

Tabulka 28 – Scénář NTS1 – Souhrn údajů pro modelování 

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 70 % objemu směsi vzniklé rozptylem LPG 
Jet fire 
BLEVE – pro hodnocení možné sekundární události 

Použité výpočtové 
modely 

1. TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) 
2. Dense gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Two – phase jet fire 
5. BLEVE (Static model) 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

zásobník C4-frakce TK 301 – vzdálenost 32 m 

zásobník zkapalněného etylenu TK 101 – vzdálenost 55 m 

zásobník zkapalněného propylenu TK 201 – vzdálenost 150 m 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 29 – Scénář NTS1  – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

80 
34 
24 
12 

Jet fire 
Teoretická délka plamene [m] 29 
Teoretická šířka plamene [m] 4 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – v bezprostřední blízkosti zásobníku  LPG 1 – 103 kPa  – kolaps přívodních 

potrubí zásobníku, porušení zásobníku. 

p+ = 30 – 100 kPa – poškození potrubního mostu zásobníku. Ruptury v potrubním systému 

vodní clony na východním okraji havarijní jímky zásobníku. 

p+ = 10 – 30 kPa – lehké škody na zásobníku C4-frakce TK 301 – vzdálenost 32 m. 

Předpokládáno porušení izolace zásobníků. Možné narušení potrubních spojů. 

Předpokládáno porušení izolace zásobníku kapalného etylenu TK 101. 

Analýza potenciálních domino efektů – zohledněn pouze počáteční VCE 

Interní domino efekt – předpokládaná totální havárie zásobníku LPG, potrubních 

systémů a mostů a následné BLEVE zásobníku. V důsledku BLEVE  narušení konstrukce 
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a následná havárie a požár zásobníku C4-frakce TK 301. V případě nefunkčnosti chlazení 

zásobníků zkapalněného etylenu TK 101 a zkapalněného propylenu TK 201, poškození 

těchto zásobníků. V důsledku tepelného záření vzniklého při BLEVE poškození pláště 

objektu kompresorovny a velínu NTS.  

 
Graf 10– Scénář NTS1 – Tepelná radiace sekundárního BLEVE zásobníku s LPG 

Externí domino efekt – Zasažení vozidel a osob v prostoru komunikace 1/27 a 

tramvajové trati Litvínov – Most. Ohrožení flérového systému etylenové jednotky a 

výroben PE1, PE2 a PP umístěných západně od nízkoteplotních skladů. Možné ohrožení 

zásobníků etylenu B 700 A/B, automobilových cisteren a zařízení pro jejich plnění a 

stáčení kapalným etylenem.  

Technologický domino efekt – odstavení Etylenové jednotky a následné odstavení 

výroben PE1, PE 2, PP a výroben PSP a NRL České Rafinerské a.s. 

 

Graf 11 – Scénář NTS1 – Plošné parametry jevu Fire ball sekundárního BLEVE 
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6.8. Agro – Zplyňování mazutu 

6.8.1.SCÉNÁŘ ZM1 – Únik vodíku z potrubí z odlučovače vody V906 

Popis technologického zařízení 

Na provozní soubor Metanizace – PS 900 přichází plyn z druhého stupně vypírky CO2 

– PS 600 Zplyňování mazutu. V  systému výměníků je vstupní plyn předehříván s využitím 

reakčního tepla. Na konečnou teplotu 260 – 285°C potřebnou pro průběh metanizační 

reakce je plyn dohříván v elektropředehřívači E 903. Plyn vstupuje do reaktoru R 901, 

v jehož horní části je ochranná vrstva sorbentu H2S (ZnO), na katalyzátoru (na bázi niklu) 

poté probíhá exotermní metanizační reakce. 

Reakcí dojde ke snížení obsahu z cca 0,2 % mol CO2 a cca 0,4 % mol CO na obsah 

10 ppm CO + CO2 v součtu. Proces probíhá za tlaku cca 2,5 – 2,6 MPa, v rozmezí teplot 

30 – 340°C. Čistý vodík vystupující z reaktoru předává teplo vstupujícímu plynu ve 

výměnících a po ochlazení v koncovém vodním chladiči vystupuje přes odlučovač vody 

V 906 jako konečný produkt na kompresi pístovými kompresory ČKD v provozním 

souboru PS 1200. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Místem úniku vodíku je netěsnost na přírubě výstupního potrubí DN 300 z odlučovače 

vody V906 na mostě 149. Výbušná směs koncentrovaná mezi objektem kompresorovny – 

st. 1424 a objektem granulace – st. 1414 je iniciována teplem vznikajícím při expanzi 

plynu. Po rozptylu a následné iniciaci 18,3 kg H2 je předpokládán vznik Flash fire a 

následný požár typu Jet fire, nebo výbuch typu VCE. 

Tabulka 30 – Scénář ZM1 – Souhrn údajů pro modelování  

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik zkapalněného plynu 
Rozptyl uniklého plynu 

VCE  – výbuch 60 % objemu směsi vzniklé rozptylem vodíku 
Jet fire 
BLEVE – pro hodnocení možné sekundární události 

Použité výpočtové 
modely 

1. Gas release from vessel 
2. Neutral gas release; explosive mass 
3. Vapour cloud explosion (multi energy) – 7 (strong deflagration) 
4. Torch fire (Chamberlain model) 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Úprava a čištění plynu – st. 1423 
Kompresorovna vodíku – st. 1424 
Potrubní most č. 149 
Tankoviště surovin – st. 1414/1 
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Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 31 – Scénář ZM1 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy Výbuchový přetlak [kPa] Dosah [m] 

Výbuch typu VCE 

10 
30 
50 

100 

74 
34 
24 
12 

Požár plynu typu 
Jet fire 

Teoretická délka plamene [m] 31 
Teoretická šířka plamene [m] 10 

Hustota tepelného toku [kW/m2] 
Vzdálenost od povrchu 

plamene [m] 
12,5 
32 
50 

viz Graf 12 

Předpokládaný rozsah primární události 

p+ > 100 kPa – zasažení východní části objektu kompresorovny – st. 1424, poškození 

konstrukce potrubního mostu č. 149 a instalovaných potrubních řadů. Poškození 

technologických zařízení čerpací stanice surovin. Vznik sekundárních požárů na 

potrubních řadech. 

p+ = 50 – 100 kPa – zasažení dalších částí kompresorovny H2 a objektu peletizace – 

st. 1414. 

p+ = 30 – 50 kPa – pravděpodobné porušení konstrukce zásobníků tankoviště surovin. 

Únik surovin do havarijních jímek a následný vznik požáru. Ruptury v potrubních řadech 

na mostě č. 148. Předpokládán možný únik kyslíku a následná eskalace požáru. 

p+ = 10 – 30 kPa – zasažení zbývající části výrobny pro úpravu a čištění plynu – 

st. 1423. Vznik škod na lehkých konstrukcích, izolacích technologických zařízení a také 

systémech měření a regulace. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – úplné odstavení výrobny zplyňování mazutu. 

Externí domino efekt – zastavení provozu kompresorovny vodíku organizačně řazené 

pod výrobnu Komprese a distribuce plynů. 

Technologický domino efekt – z důvodu zastavení výroby vodíku předpokládáno 

odstavení výroben NRL a PSP České Rafinérské a.s., Čpavek a Močovina Unipetrol RPA, 

s.r.o. a výrobny technických plynů Air Products, s.r.o. 
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Graf 12 – Scénář ZM1 – Teoretický tvar plamene Jet fire a sledované hustoty tepelného toku v jeho okolí 
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6.9. Agro – Komprese a distribuce plynů 

6.9.1.SCÉNÁŘ KaDP1 – Únik vodíku z potrubního řadu č. 502 

Popis technologického zařízení 

Na výrobnách Zplyňování mazutu a Etylenová jednotka společnosti Unipetrol RPA je 

vyráběn čistý vodík o tlaku 2,55 MPa. Vodík nižší kvalitě a tlaku 2,2 MPa je vyráběn na 

CCR Reformingu České rafinérské a.s. 

Na kompresorech 4 TBK 300 č. 1 – 6 umístěných v kompresorovně vodíku – st. 1424 

je vodík stlačován na tlak až 31,8 MPa a dodáván k odběratelům. 

Potrubní řady č. 501 a 503 instalované na areálových potrubních mostech slouží 

k dodávce komprimovaného čistého vodíku na jednotky staré a nové syntézy výrobny 

čpavku a pokusnou základnu – středisko Litvínov. Potrubní řada č. 502 slouží k dodávce 

vodíku nižší kvality na výrobny Hydrogenace, Nová rafinerie Litvínov a PSP České 

rafinérské a.s. 

Iniciační událost a scénář mimořádné události 

Po ukončení zarážkových prací je provedeno natlakování potrubního řadu vodíku 

č. 502. Následně dochází k úniku vodíku z důvodu otevřeného ventilu DN 10 pro 

meziuvolnění potrubního řadu a nedovřeného hlavního ventilu DN 120.  

Vodík je iniciován teplem vznikajícím v důsledku expanze plynu. Po iniciaci dochází 

k flash fire, nebo VCE a následnému požáru typu Jet fire, který poškodí ventilovou 

skupinu č. 9 potrubních řadů č. 501, 502 a 503. Ventilová skupina je umístěna v konstrukci 

potrubního mostu č. 121, na křížení ulice č. 6 s ulicí B a tvoří odbočku vodíkových řadů 

pro jednotku NRL České rafinérské a.s. 

Tabulka 32 – Scénář ZM1 – Souhrn údajů pro modelování  

Primární nehoda 
(předpoklady 
možného vývoje) 

Únik plynu 
Rozptyl uniklého plynu 
Flash fire a následný Jet fire, nebo VCE a následný Jet fire 

Použité výpočtové 
modely 

1. Turbulent free jet 
2. Neutral gas release; explosive mass 
3. Torch fire (Chamberlain model) 

Sledovaná zařízení 
z hlediska vzniku 
domino efektu 

Potrubní řady vodíku č. 501, 502 a 503 
Konstrukce a potrubní rozvody na mostech B, Ba, 2a a č. 121 
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Graf 13 – Scénář KaDP1 – Oblast výbušnosti při turbulentním rozptylu plynu 

Dosah projevů havárie vybraného zařízení 

Tabulka 33 – Scénář KaDP1 – Souhrn výstupů z programu Effect 7.5 

Primární projevy 

Požár plynu typu 
Jet fire 

Teoretická délka plamene [m] 49 
Teoretická šířka plamene [m] 16 

Hustota tepelného toku [kW/m2] 
Vzdálenost od povrchu 

plamene [m] 
12,5 
32 
50 

viz Graf 14 

Předpokládaný rozsah primární události 

Poškození potrubních rozvodů mazutu, benzenu, propylenu, vysokotlakého dusíku a 

dalších médií na potrubním mostě č. 121, v okolí ventilové skupiny č. 9, včetně 

vodíkových řadů č. 501–503. Při nedostatečném chlazení je předpokládáno rovněž závažné 

poškození konstrukce samotného potrubního mostu. 

Analýza potenciálních domino efektů 

Interní domino efekt – poškození potrubních vedení umístěných v okolí ventilové 

skupiny 9. na mostě č. 121.  

Technologický domino efekt – důsledkem mimořádné události je odstavení vodíkové 

kompresorovny a vodíkových řadů 501, 502, 503 výrobny KaDP, výroben NRL a 

Hydrogenace České Rafinérské a.s. V případě Unipetrol RPA pak staré i nové syntézy 

čpavku a v návaznosti rovněž výrobny močoviny. Taktéž by byla přerušena dodávka 

vodíku do výzkumného a vývojového centra. 
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1211109876543210-1-2

R
a
d
ia

l d
is

ta
n
c
e
 [
m

]

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4



 67

 

Graf 14 Scénář KaDP1 – Teoretický tvar plamene Jet fire a sledované hustoty tepelného toku v jeho okolí 
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7. Závěr 

Výběr jednotlivých zařízení k hodnocení domino efektu byl velmi náročný vzhledem 

k velkému počtu provozovaných technologických zařízení. K řešení tohoto problému 

významně přispěly bezpečnostní studie zpracované pro vybrané výrobny, zvažovaná 

poruchovost jednotlivých zařízení a zkušenosti operátorů. V neposlední řadě také 

přihlédnutí k haváriím, které se staly v minulosti.  

Při tvorbě scénářů byl kladen důraz zejména na potenciál vybraných zařízení ke 

vzniku domino efektu, vstupní technické a meteorologické údaje a reálný odhad dopadů 

jednotlivých projevů havárie.  

Z hlediska softwaru Effects 7.5 použitého k modelování dopadů, byl možný výběr 

jednotlivých scénářů částečně omezen také obsaženou databází chemických látek, která 

neobsahuje fyzikální a chemické parametry pro směsi plynů nebo kapalin. Díky velkému 

množství volitelných vstupních údajů, návaznosti jednotlivých kroků výpočtu 

modelovaného scénáře a přesným grafickým i textovým výstupům však software 

Effects 7.5 vytváří dobrý přehled o parametrech jednotlivých projevů a následných dopadů 

havárie.  

Výjimkou jsou modely plamene typu Jet fire, které vzhledem k převodu uvažovaného 

reálného otvoru na kruhový otvor ekvivalentního průměru ve většině případů neodpovídají 

skutečnému tvaru plamene při reálném požáru. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách 

s parametry projevů havárie uvedeny pouze rozměry plamene zaokrouhlené na celé metry. 

Tepelné účinky pak nebyly detailněji zvažovány při konečném hodnocení domino efektů. 

Podrobněji hodnocen byl model plamene typu Jet fire pouze ve scénářích NTS1 a KaDP1, 

kde dochází k úniku látek z otvoru kruhového průřezu. U těchto dvou scénářů řešených 

pomocí Chamberleinova modelu, jsou kromě rozměrů plamene uvedeny také hodnoty 

hustoty tepelného toku v jeho okolí. Vypočítané údaje se v těchto případech, na rozdíl od 

předchozích, blíží projevům reálného požáru.  

V ostatních scénářích bylo hodnocení zaměřeno převážně na škody způsobené 

tlakovou vlnou při výbuchu, s přihlédnutím k účinkům letících trosek a fragmentů a 

technologickým vazbám jednotlivých výroben.  

Z hlediska zjištěných projevů modelovaných havárií se ve všech scénářích jedná o 

závažné následky nejen pro výrobní jednotku, na které k mimořádné události došlo, ale 

také výrobny sousední, výrobny s technologickou vazbou na poškozené zařízení nebo 

infrastrukturu areálu. Jako zásadní se po zohlednění následků modelovaných scénářů a 
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analýze domino efektů jeví havárie na technologických zařízeních obsahující značné 

množství hořlavých látek. Z hlediska společnosti Unipetrol RPA jde zejména o 

technologická zařízení Etylenové jednotky a Nízkoteplotních skladů.  

Závažné následky technologického domino efektu jsou znatelné při haváriích na 

„klíčových výrobnách“, které hrají důležitou roli při dodávce média do „výroben 

koncových“. Z hlediska dodávky vodíku se jedná o výrobny Zplyňování mazutu a 

Komprese a distribuce plynů. V důsledku závažné havárie na technologických zařízeních 

těchto výrobních jednotek dochází k odstavení nejen výroben společnosti Unipetrol RPA, 

ale také výroben České rafinérské a.s. Nestandardní odstavení výrobny způsobené 

nedodáním potřebné suroviny může samo o sobě vést k možnému vzniku mimořádné 

události ve vzdálené části areálu. 

I přesto, že nebyl z důvodu neuvedených fyzikálně chemických vlastností syntézní 

směsi zpracován scénář pro výrobnu čpavku, bylo z hlediska požární bezpečnosti zajímavé 

řešení výběru technologického zařízení této výrobny z hlediska domino efektu. 

Problematika mimořádné události byla zaměřena na vznik možného požáru, nebo 

případného výbuchu, nikoliv na únik toxického plynu, jak tomu standardně bývá při 

provádění bezpečnostních prohlídek, studií nebo plánování taktických cvičení.  

Vyhodnocení domino efektu, společně s pohledem na mimořádné události související 

s úniky nebezpečných látek, znamená širší pohled na problematiku nasazení sil a 

prostředků HZS ve vztahu k zažitému způsobu určování pomocí standardních metodik, 

které vycházejí z plochy požáru, výkonových parametrů mobilní požární techniky a 

technických prostředků, které jsou ve vybavení HZS podniků v chemických areálech.   

Tento postup představuje rovněž úplnější pohled na reálná nebezpečí, která představují 

závažné poruchy technologických zařízení, a ukazuje, že k jednotlivým výrobním 

zařízením ani celým výrobnám nelze, s ohledem na technologickou provázanost, 

přistupovat pouze jako k samostatnému celku.  

Z popsaných projevů havárií je možné odvodit, jak důležitá je rychlost a přesnost 

nasazení sil a prostředků HZS v případě mimořádných událostí. Prostudováním 

modelovaných situací lze rovněž odvodit, zda je možné průběh havárie ovlivnit, např. 

chlazením technologického zařízení, ředěním oblaku uniklého plynu, nebo zda půjde o 

situaci s fatálními následky. 
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Možný rozvoj událostí při výbuchu [1] 
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Příloha č. 2.Blokové schéma výroben Petrochemie a Agro 
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Příloha č. 4.Schéma procesních toků výroben Agro 
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Příloha č. 5.Studie HAZOP pro EJ – shrnutí finálních doporučení 

Pyrolýza uhlovodíků a teplý díl 

Technologický 
úsek 

Finální doporučení ze studie HAZOP 

Malé 
zásobníkové 

pole 

• doplnit kamerový systém 
• doplnit detekci uhlovodíkových plynů 
• na zásobníky FB 103, FB 104 instalovat další nezávislé měření tlaku 

s přenosem na velín s vazbou do řídicího systému 

Čerpání a 
předehřev 

surovin 

• doplnit kamerový systém 
• doplnit detekci uhlovodíkových plynů k čerpadlům 
• doplnit dálkové ovládané armatury na výstupu ze zásobníku 

Pyrolýzní pece 

• doplnit měření teplotního profilu v konvekční sekci pece (5 teplotních 
čidel) a tlaku (2 tlaková čidla) s přenosem do řídicího systému 

• doplnění detekce uhlovodíků ve spalinách v nejvyšší části konvekční 
sekce pece 

• doplnit sledování sekvence zapalování na velín 

Teplý díl 
• vyměnit EA – 124E, A – 124F a EA – 124G za výměníky s větší 

teplosměnnou plochou  

Komprese 

Technologický 
úsek 

Doporučení ze studie HAZOP 

Komprese 
• uvážit výměnu armatur MOV 02 001, MOV 02 051 za nové 
• doplnit signalizaci stavu pohonu armatur MOV 02 001 a MOV 02 051 na 

velín 

Propylenový 
chladicí okruh 

• změnit systém ucpávek kompresoru na „suché ucpávky“ – odpadne tvorba 
kyselého oleje, omezení možnosti kontaminace etylenového okruhu 
olejem 

• vložit do okruhu na vhodné místo dálkově ovládanou armaturu, snížit 
množství unikajícího propylénu při případné havárii 

• nahradit místní armatury u kondenzátorů EA – 512, EA – 808 a EA – 
816 za dálkově ovládané 

• nahradit místní armatury u kondenzátorů EA – 508, EA – 304 a EA – 513 
za dálkově ovládané 

Etylenový 
chladicí okruh 

• změnit systém ucpávek kompresoru na „suché ucpávky“ – odpadne tvorba 
kyselého oleje, omezení možnosti kontaminace etylenového okruhu 
olejem 

Downstream – Pyrotol 

Technologický 
úsek 

Doporučení ze studie HAZOP 

Extraktivní 
destilace 
benzenu 

• doplnit alarm na vysokou teplotu BTX frakce 

Selektivní 
hydrogenace 

benzinu 

• vyměnit odlučovač vody FA – 801 za jiný typ (mechanická filtrace) 
•  doplnit dálkové měření tlakové diference na odlučovač vody FA – 801 
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Dělicí řady 

Technologický 
úsek 

Doporučení ze studie HAZOP 

Dělicí řada I 

• uvážit nahrazení ruční armatury na potrubí do separátoru FA – 313 
armaturou dálkovou s napojením do HIMA (nezávislý bezpečnostní 
systém, automaticky odstavující zařízení nezávisle na operátorech ESDS) 

• prověřit ochranu klimatizace před průnikem nebezpečných látek do 
velína, případně doplnit detektor uhlovodíkových plynů na přívod 
vzduchu s automatickým odpojením 

Dělicí řada II 

• analyzovat minimální teplotu a také minimální tlak na koloně DA-
402, aby nedošlo k podchlazení materiálu, při kterém dojde ke snížení 
pevnostních parametrů materiálu 

• nahradit navařovací armatury na PSA přírubovými armaturami pro 
zvýšení provozuschopnosti jednotky PSA 

Dělicí řada III 
• analyzovat minimální teplotu a také minimální tlak na koloně DA-406 

, aby nedošlo k podchlazení materiálu, při kterém dojde ke snížení 
pevnostních parametrů materiálu 

Velké zásobníkové pole 

Technologický 
úsek 

Doporučení ze studie HAZOP 

Zásobníky  
FB – 1401A,  
FB – 1403B,  

H – 07,  
H – 01a 

• uvážit doplnění kamerového systému, detekce úniku uhlovodíků do 
havarijní jímky 

Stáčení ŽCV 
(Hexen, 

propylen) 

• uvážit instalaci trhacích spojek na stáčecí ramena (kapalná i plynná 
fáze) 

• doplnit detekci uhlovodíkových plynů na pozici stáčení 
• doplnit dálkové čidlo uzemnění s přenosem do řídicího systému 
• doplnit automatické uzavření regulačních armatur na jednotlivých 

přívodech kapalné fáze ze ŽCV od detekce úniku a tlačítka STOP 
Zásobník 
FB-1402D 

• zabezpečit dešťovou kanalizaci tak, aby v případě úniku mimo havarijní 
jímku nedošlo k ohrožení Bílého potoka 
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Příloha č. 6. Fotografie a tloušťky stěny potrubí DN 250 v místě lomu, poškozené při 

výbuchu vodíku 18. 3. 1999 na jednotce Zplyňování mazutu 
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Příloha č. 7. Mísicí skupina výrobny čpavku, výbuch a následný požár 17. 8. 2004 
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Příloha č. 8.Přehled H-vět 

H200 Nestabilní výbušnina. 

H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. 

H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. 

H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. 

H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. 

H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch. 

H220 Extrémně hořlavý plyn. 

H221 Hořlavý plyn. 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H223 Hořlavý aerosol. 

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242 Zahřívání může způsobit požár. 

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 

H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit. 

H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. 

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. 

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 

H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H300 Při požití může způsobit smrt. 

H301 Toxický při požití. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H311 Toxický při styku s kůží. 

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
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H330 Při vdechování může způsobit smrt. 

H331 Toxický při vdechování. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H340 Může vyvolat genetické poškození. 

H341 Podezření na genetické poškození. 

H350 Může vyvolat rakovinu. 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. 

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370 Způsobuje poškození orgánů. 

H371 Může způsobit poškození orgánů. 

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 
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Příloha č. 9.Scénář EJ1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář EJ1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : EJ1 - Propylenová kolona 
----------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBNewGasRelease", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model: Gas release from vessel (139) 
Version..................................................... : 5.09 
Reference................................................... : Yellow Book, CPR-14E, 3rd 
edition 1997, Paragraph 2.5.2.3 and Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 
2.5.2.3 
Case description............................................ : EJ1 - Propylenová kolona 
Chemical name............................................... : Propene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.16  
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 90 m 
Pipeline diameter........................................... : 700 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 45 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Initial temperature in pipeline............................. : 39 °C 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 15.3 Bar 
Vessel volume............................................... : 2553 m3 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 600 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 63332 kg 
Mass flow rate at time t.................................... : 3.7221 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2289.3 kg 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 14.66 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 37.167 °C 
Density gas at pipe exit at time t.......................... : 23.915 kg/m3 
Maximum mass flow rate...................................... : 3.8721 kg/s 
Representative release rate................................. : 3.8571 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 600 s 
Representative temperature.................................. : 38.819 °C 
Representative pressure..................................... : 15.236 Bar 
Representative density...................................... : 24.717 kg/m3 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 07 Apr 2012  12:27:04

Model: Gas release from vessel (139)

Graph: Total mass release vs Time (Gas Release)
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--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
INPUT 
Model: Dense gas release; explosive mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National  
                                                               Laboratory, June 1990  
Case description............................................ : EJ1 - Propylenová kolona 
Chemical name............................................... : Propene 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 3.8571 kg/s 
Duration of the release..................................... : 600 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 0 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 1 m 
Temperature after release................................... : 38.819 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 0 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 600 s 
Concentration averaging time................................ : 600 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 121.32 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 4.1 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.031889 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 150.25 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 63.046 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 249.1 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 1083.1 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 28.224 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 45.582 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 5.4036 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 07 Apr 2012  12:28:23

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ1 - Propylenová kolona 
Chemical name............................................... : Propene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 121.32 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 60 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 20 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 15 m 
Threshold overpressure...................................... : 1000 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : W 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 180 deg 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 72.792 kg 
Total combustion energy..................................... : 3334.2 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 964.8 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 336.37 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 1309.6 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 27.148 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 14.863 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : Brickstone walls (20-30 cm) 
have collapsed (50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting 
pipes (50-100 kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge 
(40-55 kPa). Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a 
fractioning column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). 
Breakage of wooden telephone poles (35 kPa). Cladding of light industry building ripped-off 
(30 kPa). Collapse of steel frames. 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBNewChamberlainFlare", SCENARIO CALCULATION) ------- 
INPUT 
Model: Chamberlain model (177) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Reference not available yet 
Case description............................................ : EJ1 - Propylenová kolona 
Chemical name............................................... : Propene 
Mass flow rate of the source................................ : 3.8721 kg/s 
Initial jet pressure (absolute)............................. : 15.236 Bar 
Initial jet temperature..................................... : 38.819 °C 
Hole diameter............................................... : 45 mm 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical)..... : 5 deg 
Release height (Stack height)............................... : 10 m 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Flame temperature........................................... : 1000 °C 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Fraction of the flame covered by soot....................... : 5 % 
Distance from release (Xd).................................. : 180 m 
Grid resolution............................................. : Automatic 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
RESULTS 
Type of flow of the jet..................................... : Choked flow 
Exit velocity of expanding jet.............................. : 531.96 m/s 
Angle between hole and flame axis (alpha)................... : 0.94078 deg 
Frustum lift off height (b)................................. : 11.876 m 
Width of frustum base (W1).................................. : 0.46778 m 
Width of frustum tip (W2)................................... : 16.598 m 
Length of frustum (flame) (Rl).............................. : 49.602 m 
Tilt angle central axis flare (alpha_b)..................... : 0.75904 deg 
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Surface area of frustum..................................... : 1563.7 m2 
Surface area of a cylinder.................................. : 1444 m2 
Surface emissive power (max)................................ : 18.137 kW/m2 
Surface emissive power (actual) ............................ : 18.23 kW/m2 
Atmospheric transmissivity.................................. : 0.65994  
View factor................................................. : 0.0010101  
Heat radiation at Xd........................................ : 0.012152 kW/m2 
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Příloha č. 10.Scénář EJ2 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář EJ2 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : EJ2-Etylen.kolona (zásobník refluxu) 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : EJ2 - Etylenová kolona 
(zásobník refluxu) 
Chemical name............................................... : Ethene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 25 m 
Pipeline diameter........................................... : 500 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 45 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 6 m 
Vessel volume............................................... : 71.8 m3 
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
Length cylinder............................................. : 9.5 m 
Filling degree.............................................. : 60 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.504  
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 18 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : -30 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 60 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 19708 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 542.74 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 39.344 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2187.5 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 18.983 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : -30.938 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 16642 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 902.07 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 1.6117 m 
Filling degree at time t.................................... : 52.487 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 19.053 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : -30.938 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 39.797 kg/s 
Representative release rate................................. : 39.754 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 60 s 
Representative temperature.................................. : -30.09 °C 
Representative pressure..................................... : 19.513 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBNewNeutralGasDispersionExplosive",SCENARIO CALCULATION) – 
INPUT 
Model: Neutral gas release; explosive mass (197) 
Version..................................................... : 5.13 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 
Case description............................................ : EJ2 - Etylenová kolona 
(zásobník refluxu) 
Chemical name............................................... : Ethene 
Type of release............................................. : Semi-continuous 
Mass flow rate of the source................................ : 39.754 kg/s 
Duration of the release..................................... : 60 s 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 0 m 
Length source in wind (x) direction......................... : 1.6 m 
Length of source in crosswind (y) direction................. : 1.6 m 
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Length source in vertical (z) direction..................... : 9.5 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Latitude of the location.................................... : 51 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 60 s 
Concentration averaging time................................ : 180 s 
Integration tolerance....................................... : 0.1 % 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
RESULTS 
Total explosive mass at time t.............................. : 2033 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 10.38 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.025851 1/m 
Mixing height used.......................................... : 145.94 m 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used... : 0.50551 m/s 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used.. : 0.73882 m/s 
Maximum explosive mass...................................... : 2106.9 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 62.386 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 82.751 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 2543.9 m2 
...at time tmac............................................. : 133.65 s 
Length of cloud (between LEL) at time tmac.................. : 152.23 m 
Width of cloud (between LEL) at time tmac................... : 20.401 m 
Offset between release location and LEL at time tmac........ : 126.89 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ2 - Etylenová kolona 
(zásobník refluxu) 
Chemical name............................................... : Ethene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 2033 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 50 % 
Curve number................................................ : 6  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 40 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 10 m 
Threshold overpressure...................................... : 500 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 07 Apr 2012  15:38:41

Model: Neutral gas release; explosive mass (197)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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Predefined wind direction................................... : NE 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 45 deg 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 1016.5 kg 
Total combustion energy..................................... : 47973 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 516.11 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 233.89 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 2486.2 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 96.343 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 40.654 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Heavy damage (Zone B: 35 - 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : The damage is not 
repairable; 50% to 75% of the outer brick walls are lightly to heavily damaged. The 
remaining brick walls are unreliable (35 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Serious damage. Collapse of 
some walls (30 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : Brickstone walls (20-30 cm) 
have collapsed (50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting 
pipes (50-100 kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge 
(40-55 kPa). Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a 
fractioning column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). 
Breakage of wooden telephone poles (35 kPa). Cladding of light industry building ripped-off 
(30 kPa). Collapse of steel frames. 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : EJ2 - Etylenová kolona 
(zásobník refluxu) 
Mass flow rate of the source................................ : 39.754 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 120 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 600 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 30 deg 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 64.231 m 
Width of the flame.......................................... : 8.0289 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 2.6347 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 97.003 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 07 Apr 2012  15:37:09

Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195)

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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Příloha č. 11.Scénář EJ3 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář EJ3 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : EJ3-Pyrotol (benzenová kolona) 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBNewLiquidRelease", SCENARIO CALCULATION) -------- 
 
INPUT 
Model: Liquid release (193) 
Version..................................................... : 5.08 
Reference................................................... : Yellow Book, CPR-14E, 3rd 
edition 1997, Paragraph 2.5.4Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 2.5.4 
Case description............................................ : EJ3-Pyrotol (benzenová 
kolona) 
Chemical name............................................... : Benzene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 20 m 
Pipeline diameter........................................... : 150 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 21 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
Vessel volume............................................... : 22.04 m3 
Length cylinder............................................. : 7.2 m 
Filling degree ............................................. : 90 % 
Overpressure above liquid (assuming closed system).......... : 15 Bar 
Height leak above tank bottom............................... : 0 m 
Initial temperature in vessel............................... : 60 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 300 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 16597 kg 
Mass flow rate at time t.................................... : 6.7611 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2480.2 kg 
Filling degree at time t.................................... : 76.534 % 
Height of liquid at time t.................................. : 1.4121 m 
Maximum mass flow rate...................................... : 10.806 kg/s 
Representative release rate................................. : 10.109 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 300 s 
Representative pressure..................................... : 14.126 Bar 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 24 Mar 2012  11:43:32

Model: Liquid release (193)

Graph: Total mass release vs Time (Liquid Release)
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--------- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBPoolEvaporation", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Pool evaporation (194) 
Version..................................................... : 5.14 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 2rd 
Edition - Chapter 5: Evaporation 
Case description............................................ : EJ3-Pyrotol (benzenová 
kolona) 
Chemical name............................................... : Benzene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Evaporation from land or water.............................. : Land 
Type of release............................................. : Continuous 
Total mass released......................................... : 2480.2 kg 
Mass flow rate of the source................................ : 10.109 kg/s 
Type of pool grow on land................................... : Spreading in bunds 
Temperature of the pool..................................... : 60 °C 
Maximum pool surface area................................... : 900 m2 
Temperature of the subsoil.................................. : 20 °C 
Wind speed at 10 m height................................... : 0.5 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Solar radiation flux........................................ : User defined 
Solar heat radiation flux................................... : 120 W/m2 
Type of subsoil............................................. : Average subsoil 
Subsoil roughness description............................... : flat sandy soil, concrete, 
tiles, plant-yard 
Maximum evaluation time for evaporation..................... : 900 s 
 
RESULTS 
Heat flux from solar radiation.............................. : 0.12 kW/m2 
Outflow time of the continuous release...................... : 245.35 s 
Representative release rate................................. : 0.6215 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 555.97 s 
Representative temperature.................................. : 30.52 °C 
Representative pool radius.................................. : 13.176 m 
Total evaporated mass....................................... : 345.54 kg 
... duration evaporation time............................... : 899.5 s 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ3-Pyrotol (benzenová 
kolona) 
Chemical name............................................... : Benzene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 345.54 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 60 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 15 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 1000 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : WNW 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 157.5 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 207.32 kg 
Total combustion energy..................................... : 8417.4 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 1031.2 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 599.69 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 2290.5 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 44.423 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 20.238 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
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Damage to structures (empirical) at Xd...................... : The supporting structure of 
a round storage tank has collapsed (100 kPa). Brickstone walls (20-30 cm) have collapsed 
(50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting pipes (50-100 
kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge (40-55 kPa). 
Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a fractioning 
column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). Breakage of wooden 
telephone poles (35 kPa). Cladding of light. 
 

 
 
------------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBPoolFire", SCENARIO CALCULATION) ----------- 
INPUT 
Model....................................................... : Pool fire (137) 
Version..................................................... : 5.11 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Paragraph 6.5.4 
Case description............................................ : EJ3-Pyrotol (benzenová 
kolona) 
Chemical name............................................... : Benzene 
Type of confinement......................................... : Unconfined 
Total mass released......................................... : 2480.2 kg 
Fixed pool surface.......................................... : 900 m2 
Height of the observer position above ground level.......... : 0 m 
Hole diameter............................................... : 21 mm 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Initial height of the liquid above release point............ : 5 m 
Cross-sectional area of the tank............................ : 15.12 m2 
Pool thickness.............................................. : 5 mm 
Temperature of the pool..................................... : 60 °C 
Pool burning rate........................................... : Calculate/Default 
Fraction combustion heat radiated........................... : 80 % 
Soot Fraction............................................... : Calculate/Default 
Wind speed at 10 m height................................... : 0.5 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Distance from the edge of the pool.......................... : 25 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 300 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : WNW 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 157.5 deg 
Calculate all contours for.................................. : Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 07 Apr 2012  17:58:48

Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195)

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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RESULTS 
Heat radiation at X......................................... : 2.0223 kW/m2 
Heat radiation first contour at............................. : 9.1032 m 
Heat radiation second contour at............................ : 4.0868 m 
Heat radiation third contour at............................. : 2.7374 m 
Combustion rate............................................. : 1.7794 kg/s 
Duration of the pool fire................................... : 194.19 s 
Heat emission from fire surface............................. : 66.235 kW/m2 
Flame tilt.................................................. : 23.314 deg 
View factor................................................. : 4.0508 % 
Atmospheric transmissivity.................................. : 75.374 % 
Flame temperature........................................... : 768.09 °C 
Height of the Flame......................................... : 12.896 m 
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 % 
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 % 
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 % 
Weight ratio of CO2/chemical................................ : 338.18 % 
Weight ratio of H2O/chemical................................ : 69.23 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

 

 

 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 24 Mar 2012  11:35:10

Model: Pool f ire (137)

Graph: Heat radiation vs. distance (Pool Fire)
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Příloha č. 12.Scénář EJ4 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář EJ4 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

 
Project : EJ4-Propylen.chl.okruh 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : EJ4-Propylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Propene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 30 m 
Pipeline diameter........................................... : 400 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 45 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 1 m 
Vessel volume............................................... : 202 m3 
Vessel type................................................. : Vertical cylinder 
Height cylinder............................................. : 10 m 
Filling degree.............................................. : 60 % 
Expansion type.............................................. : Polyropic 
n value..................................................... : 1.16 
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 9.5 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : 18 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 60 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 64104 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 2333.9 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 29.87 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 1693.1 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 9.6123 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : 17.869 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 60974 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 1408.8 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 5.8278 m 
Filling degree at time t.................................... : 58.278 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 9.9067 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 17.869 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 29.932 kg/s 
Representative release rate................................. : 29.926 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 60 s 
Representative temperature.................................. : 17.987 °C 
Representative pressure..................................... : 9.944 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 



 - 26 -

 
 
--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
 
INPUT 
Model: Dense gas release; explosive mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 
1990  
Case description............................................ : EJ4-Propylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Propene 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 29.926 kg/s 
Duration of the release..................................... : 60 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 90 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 1 m 
Temperature after release................................... : 10 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 0 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 60 s 
Concentration averaging time................................ : 60 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 734.43 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 6.2 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.031889 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 1060.6 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 65.611 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 68.076 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 6177.8 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 28.178 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 105.3 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 8.3877 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 22 Mar 2012  21:22:23

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ4-Propylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Propene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 734.43 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 50 % 
Curve number................................................ : 8  (Very strong 
deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 250 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 5 m 
Threshold overpressure...................................... : 2000 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : NE 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 45 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 367.21 kg 
Total combustion energy..................................... : 16820 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 59.891 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 1.0816 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 204.47 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 68.28 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 24.35 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : EJ4-Propylen.chl.okruh 
Mass flow rate of the source................................ : 29.926 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 250 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 100 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 5 deg 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 58.434 m 
Width of the flame.......................................... : 7.3042 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 0.3455 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 22 Mar 2012  21:30:32

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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Příloha č. 13.Scénář EJ5 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář EJ5 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

 
Project : EJ5-Etylen.chl.okruh 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : EJ5-Etylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Ethene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 20 m 
Pipeline diameter........................................... : 600 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 55 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 1 m 
Vessel volume............................................... : 21 m3 
Vessel type................................................. : Vertical cylinder 
Height cylinder............................................. : 6 m 
Filling degree.............................................. : 40 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.26 
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 7.8 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : -55 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 60 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 4293.2 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 109.99 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 38.85 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2332.7 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 7.9755 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : -58.564 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 1730.5 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 219.63 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 0.99575 m 
Filling degree at time t.................................... : 16.596 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 8.0239 Bar 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 23 Mar 2012  22:50:32

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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Temperature at pipe exit at time t.......................... : -58.564 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 41.554 kg/s 
Representative release rate................................. : 41.35 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 60 s 
Representative temperature.................................. : -55.265 °C 
Representative pressure..................................... : 9.0562 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBNewNeutralGasDispersionExplosive", SCENARIO CALCULATION)  
INPUT 
Model: Neutral gas release; explosive mass (197) 
Version..................................................... : 5.13 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 
Case description............................................ : EJ5-Etylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Ethene 
Type of release............................................. : Semi-continuous 
Mass flow rate of the source................................ : 41.35 kg/s 
Duration of the release..................................... : 60 s 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 1 m 
Length source in wind (x) direction......................... : 1.9 m 
Length of source in crosswind (y) direction................. : 1.9 m 
Length source in vertical (z) direction..................... : 7.6 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Latitude of the location.................................... : 51 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s 
Roughness length description................................ : High crops; scattered large 
objects, < 15 x/h < 20. 
Time t after start release.................................. : 60 s 
Concentration averaging time................................ : 600 s 
Integration tolerance....................................... : 0.1 % 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
RESULTS 
Total explosive mass at time t.............................. : 2141.2 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 7.5 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.060302 1/m 
Mixing height used.......................................... : 53.896 m 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used... : 0.15932 m/s 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used.. : 0.23285 m/s 
Maximum explosive mass...................................... : 2224.4 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 62.517 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 85.799 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 3593.7 m2 
...at time tmac............................................. : 150.36 s 
Length of cloud (between LEL) at time tmac.................. : 155.22 m 
Width of cloud (between LEL) at time tmac................... : 28.556 m 
Offset between release location and LEL at time tmac........ : 157.92 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ5-Etylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Ethene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 2141.2 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 50 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 50 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 15 m 
Threshold overpressure...................................... : 1000 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : NE 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 45 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 1070.6 kg 
Total combustion energy..................................... : 50526 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 1013 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 441.11 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 3660.8 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 72.277 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 36.781 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : The supporting structure of 
a round storage tank has collapsed (100 kPa). Brickstone walls (20-30 cm) have collapsed 
(50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting pipes (50-100 
kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge (40-55 kPa). 
Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a fractioning 
column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). Breakage of wooden 
telephone poles (35 kPa). 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : EJ5-Etylen.chl.okruh 
Chemical name............................................... : Propane 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 23 Mar 2012  22:54:22

Model: Neutral gas release; explosive mass (197)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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Mass flow rate of the source................................ : 41.554 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 350 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 60 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 10 deg 
 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 65.186 m 
Width of the flame.......................................... : 8.1483 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 0.20803 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
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Příloha č. 14.Scénář EJ6 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 

 

Scénář EJ6 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : EJ6-Stá?ení propylenu-ŽCV 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : EJ6-Stá?ení propylenu-ŽCV 
Chemical name............................................... : Propene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 1 m 
Pipeline diameter........................................... : 80 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 15.5 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 0 m 
Vessel volume............................................... : 106 m3 
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
Length cylinder............................................. : 15.5 m 
Filling degree.............................................. : 10 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.16 
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 10 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : 10 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 180 s 
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RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 7331.3 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 2096.5 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 3.5379 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 651.58 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 9.8514 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : 10 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 4968.3 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 1701.7 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 0.42379 m 
Filling degree at time t.................................... : 8.8309 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 9.8718 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 10 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 3.5642 kg/s 
Representative release rate................................. : 3.5616 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 180 s 
Representative temperature.................................. : 10 °C 
Representative pressure..................................... : 10.007 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
INPUT 
Model: Dense gas release; explosive mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 
1990  
Case description............................................ : EJ6-Stá?ení propylenu-ŽCV 
Chemical name............................................... : Propene 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 3.5616 kg/s 
Duration of the release..................................... : 180 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 50 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 2 m 
Temperature after release................................... : -47.85 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 1 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 0.5 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 180 s 
Concentration averaging time................................ : 60 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 24 Mar 2012  23:25:36

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 28.639 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 3.4 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.031889 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 63.069 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 46.25 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 75.58 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 539.7 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 12.508 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 35.008 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 14.346 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
 
----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION)  
 
INPUT 
Model....................................................... : vapour cloud explosion 
(multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : EJ6-Stá?ení propylenu-ŽCV 
Chemical name............................................... : Propene 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 63.069 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 70 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 10 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 1000 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : W 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 180 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 44.148 kg 
Total combustion energy..................................... : 2022.2 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 1031.2 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 575.55 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 1381.5 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 26.794 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 12.581 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 24 Mar 2012  23:30:27

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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Damage to structures (empirical) at Xd...................... : The supporting structure of 
a round storage tank has collapsed (100 kPa). Brickstone walls (20-30 cm) have collapsed 
(50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting pipes (50-100 
kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge (40-55 kPa). 
Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a fractioning 
column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). Breakage of wooden 
telephone poles (35 kPa). 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION)  
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : EJ6-Stá?ení propylenu-ŽCV 
Mass flow rate of the source................................ : 3.5642 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 40 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 180 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 10 deg 
 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 28.748 m 
Width of the flame.......................................... : 3.5935 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 6.2073 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 95.767 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
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Příloha č. 15.Scénář PE1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 

 
1 – vstupní potrubí propylenu ze skladu DN50 (kapalina) 

2 – potrubí propylenu DN50 (kapalina + plyn) 

3 – otrubí propylenu DN50 (kapalina) 

4 – potrubí propylenu DN80 (kapalina) 

5 – potrubí propylenu (kapalina + plyn) 

Scénář PE1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : PE1- zásobník propylenu 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : PE1 - zásobníkpropylenu 410-
2012 
Chemical name............................................... : Propene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 6 m 
Pipeline diameter........................................... : 80 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 22 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 4 m 
Vessel volume............................................... : 30 m3 
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
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Length cylinder............................................. : 5.5 m 
Filling degree.............................................. : 70 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.15  
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 23 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : 50 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 300 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 9920 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 1229 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 9.7705 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2807.4 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 19.641 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : 47.883 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 6693.5 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 479.88 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 1.2833 m 
Filling degree at time t.................................... : 48.339 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 19.645 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 47.883 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 10.421 kg/s 
Representative release rate................................. : 10.115 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 300 s 
Representative temperature.................................. : 50 °C 
Representative pressure..................................... : 21.361 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
INPUT 
Model: Dense gas release; explosive mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 
1990  
Case description............................................ : PE1 - zásobníkpropylenu 410-
2012 
Chemical name............................................... : Propene 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 10.115 kg/s 
Duration of the release..................................... : 300 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 99 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 2 m 
Temperature after release................................... : 50 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 04 Apr 2012  21:45:40

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 2 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : E (Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 300 s 
Concentration averaging time................................ : 200 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 359.26 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 6 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.0057976 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 390.02 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 58.761 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 235.85 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 1820.2 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 36.206 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 64.841 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 4.0428 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
 
----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model....................................................... : vapour cloud explosion 
(multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : PE1 - zásobníkpropylenu 410-
2012 
Chemical name............................................... : Propene 
Ambient pressure............................................ : 1.0151 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 359.26 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 40 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 150 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 100 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : User defined 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 180 deg 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 04 Apr 2012  21:47:31

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 143.7 kg 
Total combustion energy..................................... : 6582.2 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 74.883 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 1.6365 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 188.01 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 50.215 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 119.96 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : PE1 - zásobníkpropylenu 410-
2012 
Mass flow rate of the source................................ : 10.115 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 150 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 600 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 10 deg 
 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 41.108 m 
Width of the flame.......................................... : 5.1385 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 0.49742 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 04 Apr 2012  21:48:49

Model: Tw o-phase Jet fire (135)

Graph: Lethal burns due to heat radiation vs. distance
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Příloha č. 16.Scénář PE2 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 

 
1 – plynová potrubí vstupu surovin DN80 

2 – plynové potrubí recyklu DN200 

3 – plynové potrubí na fakli DN200 

Scénář PE2 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : PE2 - okruh reaktoru 
------------ START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBNewGasRelease", SCENARIO CALCULATION) -------- 
INPUT 
Model: Gas release from vessel (139) 
Version..................................................... : 5.09 
Reference................................................... : Yellow Book, CPR-14E, 3rd 
edition 1997, Paragraph 2.5.2.3 and Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997, Paragraph 
2.5.2.3 
Case description............................................ : PE2 - okruh reaktoru 
Chemical name............................................... : Ethene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Expansion type.............................................. : Adiabatic 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 30 m 
Pipeline diameter........................................... : 1000 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 55 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Initial temperature in pipeline............................. : 100 °C 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 24 Bar 
Vessel volume............................................... : 632 m3 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 300 s 
 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 13714 kg 
Mass flow rate at time t.................................... : 5.8435 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 1913.7 kg 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 20.05 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 89.138 °C 
Density gas at pipe exit at time t.......................... : 18.686 kg/m3 
Maximum mass flow rate...................................... : 6.8816 kg/s 
Representative release rate................................. : 6.7767 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 300 s 
Representative temperature.................................. : 98.978 °C 
Representative pressure..................................... : 23.599 Bar 
Representative density...................................... : 21.396 kg/m3 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
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-START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBNewNeutralGasDispersionExplosive", SCENARIO CALCULATION) – 
INPUT 
Model....................................................... : Neutral gas release; 
explosive mass (197) 
Version..................................................... : 5.13 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 
Case description............................................ : PE2 - okruh reaktoru 
Chemical name............................................... : Ethene 
Type of release............................................. : Semi-continuous 
Mass flow rate of the source................................ : 6.7767 kg/s 
Duration of the release..................................... : 300 s 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 10 m 
Length source in wind (x) direction......................... : 4.8 m 
Length of source in crosswind (y) direction................. : 4.8 m 
Length source in vertical (z) direction..................... : 40 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Latitude of the location.................................... : 51 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 300 s 
Concentration averaging time................................ : 300 s 
Integration tolerance....................................... : 0.1 % 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
RESULTS 
Total explosive mass at time t.............................. : 192.69 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 27.9 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.025851 1/m 
Mixing height used.......................................... : 103.2 m 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used... : 0.2402 m/s 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used.. : 0.35106 m/s 
Maximum explosive mass...................................... : 213.89 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 83.528 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 198.46 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 245.73 m2 
...at time tmac............................................. : 123.75 s 
Length of cloud (between LEL) at time tmac.................. : 68.74 m 
Width of cloud (between LEL) at time tmac................... : 4.5644 m 
Offset between release location and LEL at time tmac........ : 7.2371 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 04 Apr 2012  18:37:12

Model: Gas release from vessel (139)

Graph: Total mass release vs Time (Gas Release)
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : PE2 - okruh reaktoru 
Chemical name............................................... : Ethene 
Ambient pressure............................................ : 1.0151 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 192.69 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 20 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 20 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 100 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : NW 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 135 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 38.538 kg 
Total combustion energy..................................... : 1818.8 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 686.37 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 126.03 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 730.36 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 21.282 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 78.134 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Heavy damage (Zone B: 35 - 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : The damage is not 
repairable; 50% to 75% of the outer brick walls are lightly to heavily damaged. The 
remaining brick walls are unreliable (35 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Serious damage. Collapse of 
some walls (30 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : Brickstone walls (20-30 cm) 
have collapsed (50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting 
pipes (50-100 kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge 
(40-55 kPa). Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a 
fractioning column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). 
 Breakage of wooden telephone poles (35 kPa). Cladding of light industry building ripped-
off (30 kPa). Collapse of steel frames. 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 04 Apr 2012  18:49:15

Model: Neutral gas release; explosive mass (197)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBNewChamberlainFlare", SCENARIO CALCULATION) ------- 
INPUT 
Model....................................................... : Chamberlain model (177) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Reference not available yet 
Case description............................................ : PE2 - okruh reaktoru 
Chemical name............................................... : Ethene 
Mass flow rate of the source................................ : 6.7767 kg/s 
Initial jet pressure (absolute)............................. : 24 Bar 
Initial jet temperature..................................... : 100 °C 
Hole diameter............................................... : 55 mm 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical)..... : 60 deg 
Release height (Stack height)............................... : 1 m 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Flame temperature........................................... : 926.85 °C 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Fraction of the flame covered by soot....................... : 0 % 
Distance from release (Xd).................................. : 20 m 
Grid resolution............................................. : Automatic 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
RESULTS 
Exit velocity of expanding jet.............................. : 736.96 m/s 
Angle between hole and flame axis (alpha)................... : 1.3595 deg 
Frustum lift off height (b)................................. : 12.32 m 
Width of frustum base (W1).................................. : 1.4724 m 
Width of frustum tip (W2)................................... : 16.875 m 
Length of frustum (flame) (Rl).............................. : 50.841 m 
Tilt angle central axis flare (alpha_b)..................... : 1.0943 deg 
Surface area of frustum..................................... : 1707.3 m2 
Surface area of a cylinder.................................. : 1597.4 m2 
Surface emissive power (max)................................ : 26.314 kW/m2 
Surface emissive power (actual) ............................ : 26.314 kW/m2 
Atmospheric transmissivity.................................. : 0.81447  
View factor................................................. : 0.13032  
Heat radiation at Xd........................................ : 2.7931 kW/m2 
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Příloha č. 17.Scénář PP1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář PP1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : Standard project 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : PP1 - sání čerpadla 
Chemical name............................................... : Propene 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 20 m 
Pipeline diameter........................................... : 400 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 25 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 4 m 
Vessel volume............................................... : 101.6 m3 
Vessel type................................................. : Vertical cylinder 
Height cylinder............................................. : 8 m 
Filling degree.............................................. : 50 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.1  
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 22 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : 50 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 90 s 
 

RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 24963 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 1987.5 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 12.972 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 943.17 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 20.82 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : 50 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 22019 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 1741.6 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 3.7943 m 
Filling degree at time t.................................... : 47.429 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 20.989 Bar 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 29 Mar 2012  22:01:28

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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Temperature at pipe exit at time t.......................... : 50 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 13.265 kg/s 
Representative release rate................................. : 13.235 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 90 s 
Representative temperature.................................. : 50 °C 
Representative pressure..................................... : 22.051 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
INPUT 
Model: Dense gas release; explosive mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 
1990  
Case description............................................ : PP1 - sání ?erpadla 
Chemical name............................................... : Propene 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 13.235 kg/s 
Duration of the release..................................... : 90 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 90 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 2 m 
Temperature after release................................... : -47.85 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 1 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 90 s 
Concentration averaging time................................ : 20 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 417.4 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 5.3 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.031889 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 430.22 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 49.334 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 91.906 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 2704.1 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 36.447 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 69.286 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 4.6999 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 29 Mar 2012  21:54:33

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : PP1 - sání čerpadla 
Chemical name............................................... : Propene 
Ambient pressure............................................ : 1.0151 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 417.4 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 70 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 26 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 100 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : NW 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 135 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 292.18 kg 
Total combustion energy..................................... : 13383 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 960.05 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 323.36 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 2041 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 42.519 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 151.97 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : Brickstone walls (20-30 cm) 
have collapsed (50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting 
pipes (50-100 kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge  
(40-55 kPa). Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a 
fractioning column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). 
Breakage of wooden telephone poles (35 kPa). Cladding of light industry building ripped-off 
(30 kPa). Collapse of steel frames. 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 29 Mar 2012  22:06:07

Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195)

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : PP1 - sání čerpadla 
Mass flow rate of the source................................ : 13.235 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 100 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 600 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : No 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 30 deg 
 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 44.494 m 
Width of the flame.......................................... : 5.5617 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 1.6151 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 58.358 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
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Příloha č. 18.Scénář NTS1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář NTS1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 
Project : NTS1 - 2fázový únik (TK 401) 
-------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBTPDIS", SCENARIO CALCULATION) -------------- 
INPUT 
Model: TPDIS (two phase bottom vent from a pipeline) (202) 
Version..................................................... : 5.06 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 2 and Modelling source terms for the atmospheric dispersion of 
hazardous substances, Jaakko Kukkonen 
Case description............................................ : NTS1-Únik kapalného LPG 
Chemical name............................................... : Lpg (50:50) 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Type of release............................................. : Release through hole in 
vessel 
Hole diameter............................................... : 15 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Height difference between pipe entrance and exit............ : 0 m 
Vessel volume............................................... : 1959 m3 
Vessel type................................................. : Sphere 
Filling degree.............................................. : 70 % 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.4  
Pressure inside vessel determination........................ : Use actual pressure 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 14 Bar 
Initial temperature in vessel............................... : 20 °C 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 600 s 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 7.3485E05 kg 
Time needed to empty vessel................................. : 3.1736E05 s 
Mass flow rate at time t.................................... : 3.7895 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 2390.8 kg 
Pressure in vessel at time t................................ : 13.833 Bar 
Temperature in vessel at time t............................. : 20 °C 
Exit vapour mass fraction at time t......................... : 0 % 
Mass of liquid in vessel at time t.......................... : 7.1495E05 kg 
Mass of vapour in vessel at time t.......................... : 17194 kg 
Height of liquid at time t.................................. : 9.8561 m 
Filling degree at time t.................................... : 69.742 % 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 14.269 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : 20 °C 
Maximum mass flow rate...................................... : 3.8169 kg/s 
Representative release rate................................. : 3.8068 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 600 s 
Representative temperature.................................. : 20 °C 
Representative pressure..................................... : 14.42 Bar 
Representative vapour mass fraction......................... : 0 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 01 Apr 2012  14:49:08

Model: TPDIS (tw o phase bottom vent from a pipeline) (202)

Graph: Total mass released vs Time
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--- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBSlabNewCalculationExplosive", SCENARIO CALCULATION) --- 
INPUT 
Model....................................................... : Dense gas release; explosive 
mass (200) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Yellow Book 3rd edition 1997 
chapter 4; Ermak, D.L. User manual for SLAB Lawrence Livermore National Laboratory, June 
1990  
Case description............................................ : NTS1-Únik kapalného LPG 
Chemical name............................................... : Lpg (50:50) 
Type of release............................................. : Horizontal Jet release 
Mass flow rate of the source................................ : 3.8068 kg/s 
Duration of the release..................................... : 600 s 
Initial liquid mass fraction................................ : 90 % 
Diameter of expanded jet.................................... : 2 m 
Temperature after release................................... : 20 °C 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 2 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 600 s 
Concentration averaging time................................ : 50 s 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Explosive mass at time t.................................... : 56.589 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 3.8 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.031889 1/m 
Maximum explosive mass...................................... : 70.126 kg 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached : 31.551 s 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max : 220.12 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 512.68 m2 
Length of Cloud (between LEL) at time t..................... : 18.319 m 
Width of Cloud (between LEL) at time t...................... : 34.119 m 
Offset between release location and LEL at time t........... : 3.5127 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 01 Apr 2012  14:53:06

Model: Dense gas release; explosive mass (200)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : NTS1-Únik kapalného LPG 
Chemical name............................................... : Lpg (50:50) 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 56.589 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 60 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 10 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 500 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : NW 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 135 deg 
 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 33.953 kg 
Total combustion energy..................................... : 1562.8 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 1031.2 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 523.55 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 1221 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 23.681 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 24.192 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : The supporting structure of 
a round storage tank has collapsed (100 kPa). Brickstone walls (20-30 cm) have collapsed 
(50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of pipes (50-100 kPa). Loaded 
train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge (40-55 kPa). Displacement 
of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a fractioning column (35-80 
kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). Breakage of wooden telephone 
poles (35 kPa). Cladding of light. 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 01 Apr 2012  14:53:55

Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195)

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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100908070605040302010

O
v
e
rp

re
s
s
u
re

 [
m

B
a
r]

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0



 - 55 -

--------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBTwoPhaseJetFire", SCENARIO CALCULATION) --------- 
INPUT 
Model....................................................... : Two-phase Jet fire (135) 
Version..................................................... : 4.08 
Reference................................................... : No reference available 
Case description............................................ : NTS1-Únik kapalného LPG 
Mass flow rate of the source................................ : 3.8169 kg/s 
Distance from release (Xd).................................. : 32 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 600 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : Yes 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Outflow angle in XY plane (0=X axis; 90=Y axis)............. : 5 deg 
 
RESULTS 
Length of the flame......................................... : 29.412 m 
Width of the flame.......................................... : 3.6765 m 
Heat radiation at Xd........................................ : 19.729 kW/m2 
Fraction of mortality at X.................................. : 100 % 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
 
Project : NTS1 - BLEVE - sekundární událost 
---------------------------- START OF SESSION 1(mYBBLEVE) ------------------------------- 
INPUT 
Model....................................................... : BLEVE (136) 
Version..................................................... : 5.10 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Paragraph 6.5.7 
Case description............................................ : NTS1 - BLEVE - sekundární 
událost 
Chemical name............................................... : Lpg (50:50) 
Total mass in vessel........................................ : 7.3485E05 kg 
Initial temperature in vessel............................... : 20 °C 
Burst pressure vessel....................................... : 14 Bar 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Distance from centre of vessel (Xd)......................... : 1200 m 
Exposure duration to heat radiation......................... : 600 s 
Take protective effects of clothing into account?........... : Yes 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Calculate all contours for.................................. : Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
RESULTS 
Heat radiation at Xd........................................ : 9.2308 kW/m2 
Heat emission from fire surface............................. : 374.13 kW/m2 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 01 Apr 2012  14:55:15

Model: Tw o-phase Jet fire (135)

Graph: Flame area in XY plane (top view )
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Duration of the fireball.................................... : 28.553 s 
Radius of the fireball...................................... : 261.25 m 
Height bottom of the fire ball.............................. : 261.25 m 
View factor................................................. : 3.9844 % 
Atmospheric transmissivity.................................. : 61.924 % 
Flame temperature........................................... : 1330 °C 
---------------------------- END OF SESSION 1 ---------------------------------- 
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Příloha č. 19.Scénář ZM1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 

 

Scénář ZM1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : ZM1 gas release 
---------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBNewGasRelease", SCENARIO CALCULATION) ---------- 
INPUT 
Model....................................................... : Gas release from vessel 
(139) 
Version..................................................... : 5.09 
Reference................................................... : Yellow Book, CPR-14E, 3rd 
edition 1997, Paragraph 2.5.2.3 and Yellow Book, CPR-14E, 3rd edition 1997 Paragraph 
2.5.2.3 
Case description............................................ : ZM1 - výstupní potrubí 
odlučovače V906 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Use which representative step............................... : First 20% average 
(flammable) 
Expansion type.............................................. : Polytropic 
n value..................................................... : 1.4  
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 10 m 
Pipeline diameter........................................... : 300 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 30 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Initial temperature in pipeline............................. : 34 °C 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 26 Bar 
Vessel volume............................................... : 22 m3 
Type of calculation......................................... : Calculate until specified 
time 
Time t after start release.................................. : 60 s 
RESULTS 
Initial mass in vessel...................................... : 45.155 kg 
Mass flow rate at time t.................................... : 0.25 kg/s 
Total mass released at time t............................... : 25.85 kg 
Pressure at pipe exit at time t............................. : 7.9003 Bar 
Temperature at pipe exit at time t.......................... : -54.604 °C 
Density gas at pipe exit at time t.......................... : 0.87994 kg/m3 
Maximum mass flow rate...................................... : 0.69399 kg/s 
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Representative release rate................................. : 0.64553 kg/s 
Representative outflow duration............................. : 60 s 
Representative temperature.................................. : 26.676 °C 
Representative pressure..................................... : 23.894 Bar 
Representative density...................................... : 1.9323 kg/m3 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

 
- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBNewNeutralGasDispersionExplosive", SCENARIO CALCULATION)- 
INPUT 
Model: Neutral gas release; explosive mass (197) 
Version..................................................... : 5.13 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 
Case description............................................ : ZM1 - výstupní potrubí 
odlučovače V906 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Type of release............................................. : Instantaneous 
Total mass released......................................... : 25.85 kg 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 10 m 
Length source in wind (x) direction......................... : 2 m 
Length of source in crosswind (y) direction................. : 7 m 
Length source in vertical (z) direction..................... : 2 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Latitude of the location.................................... : 51 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Time t after start release.................................. : 60 s 
Integration tolerance....................................... : 1 % 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
RESULTS 
Total explosive mass at time t.............................. : 18.259 kg 
Height to LEL at time t..................................... : 15.8 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.025851 1/m 
Mixing height used.......................................... : 103.2 m 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used... : 0.2402 m/s 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used.. : 0.35106 m/s 
Maximum explosive mass...................................... : 25.122 kg 
...at time tmem............................................. : 10.125 s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 231.17 m2 
...at time tmac............................................. : 81 s 
Length of cloud (between LEL) at time tmac.................. : 32.947 m 
Width of cloud (between LEL) at time tmac................... : 8.6283 m 
Offset between release location and LEL at time tmac........ : 64.532 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 05 Apr 2012  23:09:41

Model: Gas release from vessel (139)

Graph: Total mass release vs Time (Gas Release)
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----- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewMultiEnergyExplosion", SCENARIO CALCULATION) ----- 
INPUT 
Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195) 
Version..................................................... : 5.02 
Reference................................................... : Yellow Book CPR14E 3rd 
Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions 
Case description............................................ : ZM1 - výstupní potrubí 
odlučovače V906 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Ambient pressure............................................ : 1.01 Bar 
Total mass in explosive range............................... : 18.259 kg 
Fraction of flammable cloud confined........................ : 60 % 
Curve number................................................ : 7  (Strong deflagration) 
Distance from release (Xd).................................. : 10 m 
Offset between release point and cloud centre............... : 0 m 
Threshold overpressure...................................... : 100 mBar 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : SSE 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 292.5 deg 
RESULTS 
Confined mass in explosive range............................ : 10.955 kg 
Total combustion energy..................................... : 1554.6 MJ 
Peak overpressure at Xd..................................... : 1031.2 mBar 
Peak dynamic pressure at Xd................................. : 522.36 mBar 
Pressure impulse at Xd...................................... : 1217.9 Pa*s 
Positive phase duration at Xd............................... : 23.621 ms 
Distance from center mass of cloud at which threshold overpr : 73.982 m 
Blast-wave shape at Xd...................................... : Intermediate wave 
Damage (general description) at Xd.......................... : Total destruction (Zone A: > 
83 kPa). 
Damage to brick houses at Xd................................ : More than 75% of all outer 
brick walls have collapsed (70 kPa). 
Damage to typical American-style houses at Xd............... : Total collapse of building 
(70 kPa). 
Damage to structures (empirical) at Xd...................... : The supporting structure of 
a round storage tank has collapsed (100 kPa). Brickstone walls (20-30 cm) have collapsed 
(50 kPa). Displacement of a cylindrical storage tank, failure of connecting pipes (50-100 
kPa). Loaded train carriages turned over (50 kPa). Collapse of a pipe-bridge (40-55 kPa). 
Displacement of a pipe-bridge, rupture of piping (35-40 kPa). Damage to a fractioning 
column (35-80 kPa). Plating of cars and trucks pressed inwards (35 kPa). Breakage of wooden 
telephone poles (35 kPa). 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 05 Apr 2012  23:11:04

Model: Neutral gas release; explosive mass (197)

Graph: Explosive mass vs. Time (Dispersion)
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------- START OF SESSION 1 MODEL 4 ("mYBNewChamberlainFlare", SCENARIO CALCULATION) ------- 
INPUT 
Model....................................................... : Chamberlain model (177) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Reference not available yet 
Case description............................................ : ZM1 - výstupní potrubí 
odlu?ova?e V906 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Mass flow rate of the source................................ : 0.69399 kg/s 
Initial jet pressure (absolute)............................. : 23.894 Bar 
Initial jet temperature..................................... : 26.676 °C 
Hole diameter............................................... : 30 mm 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical)..... : 5 deg 
Release height (Stack height)............................... : 5 m 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Flame temperature........................................... : 926.85 °C 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Fraction of the flame covered by soot....................... : 0 % 
Distance from release (Xd).................................. : 10 m 
Grid resolution............................................. : Low (50 x 50) 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
RESULTS 
Type of flow of the jet..................................... : Choked flow 
Exit velocity of expanding jet.............................. : 2264.8 m/s 
Angle between hole and flame axis (alpha)................... : 0.19365 deg 
Frustum lift off height (b)................................. : 7.66 m 
Width of frustum base (W1).................................. : 0.64995 m 
Width of frustum tip (W2)................................... : 10.123 m 
Length of frustum (flame) (Rl).............................. : 30.954 m 
Tilt angle central axis flare (alpha_b)..................... : 0.15523 deg 
Surface area of frustum..................................... : 610.73 m2 
Surface area of a cylinder.................................. : 569.39 m2 
Surface emissive power (max)................................ : 19.049 kW/m2 
Surface emissive power (actual) ............................ : 19.049 kW/m2 
Atmospheric transmissivity.................................. : 1  
View factor................................................. : 1.2045  
Heat radiation at Xd........................................ : 22.945 kW/m2 
 

Effects version 7.5.2.0836  Calculation: 05 Apr 2012  23:12:20

Model: vapour cloud explosion (multi energy) (195)

Graph: Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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Příloha č. 20.Scénář KaDP1 – Provozně-technologické schéma a data z Effects 7.5 
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Scénář KaDP1 – Vstupy a výstupy programu Effect 7.5.2 

Project : KaDP1-1 
------- START OF SESSION 1 MODEL 1 ("mYBNewTurbulentFreejet", SCENARIO CALCULATION) ------- 
INPUT 
Model....................................................... : Turbulent free jet (141) 
Version..................................................... : 5.08 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 and Critical Turbulent Buoyant Jets, Chen & Rodi 
Case description............................................ : KaDP - turbulent free jet 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Type of release............................................. : Release from vessel through 
(a hole in) pipe 
Pipeline length............................................. : 950 m 
Pipeline diameter........................................... : 120 mm 
Pipeline roughness.......................................... : 0.05 mm 
Hole diameter............................................... : 10 mm 
Hole rounding............................................... : Sharp edges 
Discharge coefficient....................................... : 0.62 - 
Initial temperature in vessel............................... : 20 °C 
Initial (absolute) pressure in vessel....................... : 280 Bar 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Axial distance from release (Sd)............................ : 15 m 
Radial distance (Yd)........................................ : 4 m 
Predefined concentration.................................... : LEL (Lower Explosion Limit) 
Threshold concentration..................................... : 3353 mg/m3 
Contour plot accuracy....................................... : 1 % 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
Predefined wind direction................................... : W 
Wind comes from (West = 180 degrees)........................ : 180 deg 
 
RESULTS 
Initial source strength..................................... : 0.84963 kg/s 
Initial density of the gas.................................. : 23.159 kg/m3 
Limit of momentum region.................................... : 10.253 m 
Froude number............................................... : 2.0468E05  
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
- START OF SESSION 1 MODEL 2 ("mYBNewNeutralGasDispersionExplosive",SCENARIO CALCULATION) 
INPUT 
Model: Neutral gas release; explosive mass (197) 
Version..................................................... : 5.13 
Reference................................................... : Yellow Book (CPR-14E), 3rd 
edition 1997, Chapter 4 
Case description............................................ : KaDP - turbulent free jet 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Type of release............................................. : Continuous 
Mass flow rate of the source................................ : 0.84963 kg/s 
   X-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Y-coordinate of release.................................. : 0 m 
   Z-coordinate (height) of release......................... : 7 m 
Length source in wind (x) direction......................... : 1 m 
Length of source in crosswind (y) direction................. : 1 m 
Length source in vertical (z) direction..................... : 1 m 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Meteorological data......................................... : Pasquill 
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Latitude of the location.................................... : 51 deg 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Roughness length description................................ : City centre with high and 
low rise buildings. 
Concentration averaging time................................ : 5 s 
Integration tolerance....................................... : 1 % 
Perform explosive mass vs. time graphs...................... : Yes 
Resolution of the time consuming graphs..................... : Low 
 
RESULTS 
Total explosive mass........................................ : 153.19 kg 
Height to LEL............................................... : 12.52 m 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used..................... : 0.025851 1/m 
Mixing height used.......................................... : 103.2 m 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used... : 0.24403 m/s 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used.. : 0.35666 m/s 
Maximum area of explosive cloud............................. : 1860.7 m2 
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Length of cloud (between LEL)............................... : 308.5 m 
Width of cloud (between LEL)................................ : 7.8834 m 
Offset between release location and LEL..................... : 0.51 m 
-------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) --------------------- 
 
------- START OF SESSION 1 MODEL 3 ("mYBNewChamberlainFlare", SCENARIO CALCULATION) ------- 
INPUT 
Model....................................................... : Chamberlain model (177) 
Version..................................................... : 5.12 
Reference................................................... : Reference not available yet 
Case description............................................ : KaDP - turbulent free jet 
Chemical name............................................... : Hydrogen 
Mass flow rate of the source................................ : 0.84963 kg/s 
Initial jet pressure (absolute)............................. : 280 Bar 
Initial jet temperature..................................... : 20 °C 
Hole diameter............................................... : 10 mm 
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical)..... : 10 deg 
Release height (Stack height)............................... : 5 m 
Wind speed at 10 m height................................... : 1 m/s 
Ambient temperature......................................... : 20 °C 
Ambient relative humidity................................... : 70 % 
Flame temperature........................................... : 926.85 °C 
Amount of CO2 in atmosphere................................. : 0.03 % 
Fraction of the flame covered by soot....................... : 0 % 
Distance from release (Xd).................................. : 15 m 
Grid resolution............................................. : Automatic 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot........ : 12.5 kW/m2 
Heat radiation level for second contour plot................ : 32 kW/m2 
Heat radiation level (highest) for third contour plot....... : 50 kW/m2 
X-coordinate of release..................................... : 0 m 
Y-coordinate of release..................................... : 0 m 
 
RESULTS 
Exit velocity of expanding jet.............................. : 2594.5 m/s 
Angle between hole and flame axis (alpha)................... : 0.16545 deg 
Frustum lift off height (b)................................. : 12.092 m 
Width of frustum base (W1).................................. : 1.0702 m 
Width of frustum tip (W2)................................... : 15.945 m 
Length of frustum (flame) (Rl).............................. : 48.801 m 
Tilt angle central axis flare (alpha_b)..................... : 0.1326 deg 
Surface area of frustum..................................... : 1520 m2 
Surface area of a cylinder.................................. : 1418 m2 
Surface emissive power (max)................................ : 9.3565 kW/m2 
Surface emissive power (actual) ............................ : 9.3565 kW/m2 
Atmospheric transmissivity.................................. : 1  
View factor................................................. : 0.98901  
Heat radiation at Xd........................................ : 9.2536 kW/m2 
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Příloha č. 21. Grafická příloha – výstupy z programu Effects 7.5 zakresleny do 

mapových podkladů – samostatně vložena  

 

 


