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1 Úvod 

Vnitropodniková doprava látek prostřednictvím potrubních rozvodů je nedílnou 

součástí podniků v oblasti chemického průmyslu. Obecně lze říci, že se dá považovat za 

relativně bezpečnou, avšak k občasným nehodám přece jen dochází. Tímto způsobem jsou 

však mimo jiné přepravovány i vysoce nebezpečné látky a proto nelze toto riziko zanedbávat. 

Potrubní systém v podnicích se skládá z čerpadel, ventilů, kolen apod. a vzhledem 

k přepravnímu tlaku, případnému stáří celého systému a jiným vlivům, se riziko nehody 

zvyšuje. 

V této práci se budu zabývat přepravou amoniaku prostřednictvím potrubního vedení 

ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vzhledem k tomu, že již je zpracována práce, která 

se zabývá možnými riziky souvisejícími se stáčením amoniaku z cisteren a skladováním v 

zásobnících, bude se má práce týkat pouze potrubního vedení a čerpadla, které látku do tohoto 

vedení dodává a také uzavíracích ventilů, které jsou na potrubí umístěny. 

Cílem této práce je provést analýzu a hodnocení rizik kritických míst rozvodů 

amoniaku na základě zmapovaných potrubních rozvodů a poté aktualizovat vnitřní havarijní 

plán společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
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2 Právní předpisy týkající se přepravy nebezpečných látek potrubím 

Základní informace pro práci s nebezpečnými látkami podávají pro chemické podniky 

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

Základní předpisy k této problematice: 

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

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií). 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a 

majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

V tomto zákoně jsou také uvedeny povinnosti provozovatele v souvislosti s vnitřním 

havarijním plánem. Provozovatel je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán v součinnosti se 

zaměstnanci objektu nebo zařízení, které je zařazeno do skupiny B. V něm stanoví opatření 

uvnitř objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie, které povedou ke zmírnění jejich 

dopadů. Ostatní přílohy pro řešení mimořádných událostí tvoří samostatné přílohy vnitřního 

havarijního plánu. 

Provozovatel je také povinen předložit vnitřní havarijní plán k evidenci a uložení na 

krajském úřadu. Dále je povinen zajistit prověření vnitřního havarijního plánu z hlediska jeho 

aktuálnosti nejméně jednou za 3 roky ode dne, kdy se stal vnitřní havarijní plán platným 

dokumentem. Provozovatel je také povinen prokazatelně seznámit zaměstnance a ostatní 

fyzické osoby zdržující se v objektu nebo u zařízení, včetně pracovníků dlouhodobých 

subdodavatelů, o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o 

žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie. 

 Vnitřní havarijní plán obsahuje: 

- jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření 

provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření. 
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- scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, scénáře řízení odezvy 

na možné havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze odezvy na možné 

havárie. 

- popis možných dopadů závažné havárie. 

- popis činností nutných ke zmírnění dopadů závažné havárie. 

- přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje provozovatel. 

- způsob vyrozumění dotčených orgánů veřejné správy a varování osob. 

- opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení. 

- opatření k podpoře zmírnění dopadů závažné havárie mimo objekt a spolupráci se 

složkami integrovaného záchranného systému. 

Vnitřní havarijní plán je aktualizován na základě: 

- změn vyplývajících z aktualizace bezpečnostní zprávy. 

- výsledků prověřování audity a praktickými cvičeními, podnětů zaměstnanců a 

inspekce. [1] 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon).  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie a upravuje: 

- práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

- správnou laboratorní praxi. 

- působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky 

chemických látek a chemických směsí. 

Práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob se týkají: 

- výroby, klasifikace, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, 

uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo chemických 

látek obsažených ve směsích nebo předmětech. 

- klasifikace, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh 

chemických směsí na území České republiky. [2] 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému 

prevence závažných havárií. 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje 

způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování 

bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a 
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strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace 

bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. [3] 
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3 Informace o podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Podnik BorsodChem MCHZ je jedním ze tří výrobních závodů skupiny Borsodchem 

ve střední Evropě. Zabývá se výrobou chemických látek, které následně vyváží jak do České 

republiky, tak do zahraničí. 

Areál společnosti BorsodChem MCHZ, který se skládá ze Setrvalého bloku (S-blok) a 

Anilinového bloku (A-blok), se nachází na pravém břehu řeky Odry v severní části města 

Ostravy. 

V současné době se zde vyrábí především anilin, dále také cyklohexylamin, 

dicyklohexylamin a dioxalát. 

3.1 Základní informace o společnosti 

 Obchodní jméno: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 Sídlo: Chemická 1/2039, 70903 Ostrava – Mariánské Hory 

3.2 Použití amoniaku 

Amoniak se v BorsodChemu přímo nevyrábí, pouze se pomocí železničních cisteren 

dováží od různých výrobců prostřednictvím Českých drah a v tomto chemickém podniku se 

používá jako surovina k výrobě poloproduktů nebo produktů: 

 Výroba kyseliny dusičné technické 56 % - jedná se o poloprodukt pro další 

chemickou výrobu (např. výroba nitrobenzenu) 

 Výroba kyseliny dusičné koncentrované 98 – 99 % - jedná se o poloprodukt 

pro další chemickou výrobu (např. výroba polyuretanů, nitrobenzenu) [6]. 

3.3 Množství amoniaku vyskytující se v podniku 

Protože se zde amoniak nevyrábí, ale pouze dováží a je nezbytnou surovinou pro 

průmyslovou výrobu řady dalších látek, musí být zajištěny pravidelné dodávky této suroviny. 

Firma z různých důvodů využívá služeb více dovozců. V roce 2010 se zde dovezl 

amoniak v celkovém množství 37 191 t a v roce 2011 v množství 38 159 t. 
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Tabulka 1: Množství dovezeného amoniaku od výrobců za roky 2010 a 2011 

Dovozce 

Hmotnost dovezeného 

NH3 v r. 2010 [t] 

Hmotnost dovezeného 

NH3 v r. 2011 [t] 

BC Zrt. 6 183 6719 

Agrofert 17 677 18019 

Unipetrol 262 - 

Uralchem 13 069 13189 

Duslo - 232 

Celkem 37 191 38 159 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Podíl jednotlivých dovozců za rok 2010 

 

 

Obrázek 2: Podíl jednotlivých dovozců za rok 2011 
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4 Charakteristika amoniaku 

Obchodní název:     Amoniak. 

Chemický název:     Amoniak bezvodý. 

CAS číslo:      7664-41-7. 

Číslo pro ES:      231-635-3. 

Identifikační číslo nebezpečnosti:   268. 

Identifikační číslo nebezpečné látky:   1005. [5] 

4.1 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) 

H221 - Hořlavý plyn. 

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybouchnout. 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H331 - Toxický při vdechování. 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. [5] 

4.2 Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) 

P210 - Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. 

P261 - Zamezte vdechování plynu / mlhy / par / aerosolů. 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový 

štít. 

P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P310 - Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

[5] 
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5 Základní fyzikální a chemické vlastnosti 

Sumární vzorec:   NH3 

Strukturní vzorec:    

Skupenství při 20 °C   plyn 

Barva bez barvy 

Zápach silně čpavý, dráždivý. [5] 

5.1 Informace důležité pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí 

Bod varu [°C]: -33,4 

Bod vzplanutí [°C]: není stanoveno (plyn) 

Hořlavost: hořlavý 

Dolní mez výbušnosti [obj. %]: 15 

Horní mez výbušnosti [obj. %]: 28 

Tenze par při 20 °C [kPa]: 800 

Hustota při 0 °C [kg.m
-3

]: 0,7710 

Rozpustnost ve vodě [g.l
-1

]: 517 

Teplota tání / tuhnutí [°C]: -77,75 

Teplota vznícení [°C]: 650 

Kritická teplota [°C]: 132,4. [5] 

5.3 Teplotní závislost na tlaku 

Důležitá fyzikální veličina při přepravě kapalného amoniaku je teplota, která je závislá 

na tenzi jeho par. [6] 
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Tabulka 2: Závislost teploty kapalného amoniaku na tenzi jeho par 

Teplota [°C] Tlak [MPa] 

-50 0,04087 

-40 0,07176 

-30 0,11955 

-20 0,10022 

-10 0,29083 

0 0,42941 

10 0,61489 

20 0,85705 

30 1,16645 

40 1,55422 

50 2,03247 

60 2,61388 

70 3,31201 

80 4,14439 

90 5,12278 

100 6,26350 

5.2 Biologické účinky 

Plynný amoniak už při nízkých koncentrací dráždí především horní cesty dýchací, při 

vyšších koncentracích dráždí také ústřední nervovou soustavu a vyvolává křeče. Vysoké 

koncentrace mají u postižených osob za následek slzení a bolesti v očích, pocit dušení, silné 

záchvaty kašle, závratě, bolesti žaludku a v důsledku šoku mohou způsobit zástavu dechu a 

smrt. K té dochází z důvodu otoku plic. Následky akutní otravy se později mohou projevit 

také poškozením hlasivek a aktivací tuberkulózního procesu. 

Amoniak v kapalné formě je žíravina, která způsobuje silné poleptání pokožky a 

současně u postižených osob dochází k omrzlinám. Ve vyšších koncentracích silně dráždí 

sliznice. Z tohoto důvodu nestačí pouze ochrana dýchacího ústrojí, ale je nutná ochrana 

celého těla. [4] 
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6 Zmapování potrubních tras amoniaku 

Potrubní vedení, které slouží k vnitropodnikové přepravě amoniaku, se táhne celým 

areálem v délce přibližně 3 km. Průměr potrubí je různý – pohybuje se v rozmezí 15 až 100 

mm v závislosti na stáří úseku a požadovaném průtoku látky, celkový objem potrubí je cca 6,6 

m
3
. Stáří jednotlivých částí potrubního vedení nelze určit, při sebemenším podezření 

opotřebení dochází k okamžité výměně této části za novou. 

Amoniak je do potrubí přiváděn ze zásobníků prostřednictvím čerpadla pod tlakem 

přibližně 1,84 MPa, s rostoucí vzdáleností od čerpadla však tlak klesá. Hned za expedičním 

čerpadlem se trasa větví na úsek pro A-blok a úsek pro S-blok a jsou zde umístěny ventily pro 

odpojení přívodu amoniaku. Další ventily jsou umístěny vždy za místem, kde dochází 

k větvení potrubí, případně před konkrétní výrobnou, jak je uvedeno ve schematickém 

obrázku. 

Ventily, které se nacházejí hned za expedičním čerpadlem, se dají dálkově ovládat 

z dispečinku podniku, zbylé ventily se dají uzavřít pouze manuálně. 

Potrubní vedení se často nachází blízko míst s velkým pohybem zaměstnanců, 

vyvstává zde tedy určité riziko při případné poruše. 

Obrázek 3: Schéma potrubního vedení v podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
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Značení použité v obrázku 3: 

ZA  – zásobníky amoniaku 

MZ  – modelové zařízení 

RP – rajský plyn – výroba 

SA – speciální aminy – výroba 

KD6  – kyselina dusičná – výrobna č. 6 

KD7  – kyselina dusičná – výrobna č. 7 
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7 Analýza rizik při přepravě amoniaku potrubím 

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

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, stanovuje povinnost 

provozovatele provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, ve které se provede 

identifikace zdrojů rizika, určení možných příčin havárie, odhad jejího dopadu na zdraví a 

životy lidí, životní prostředí a majetek, dále pak stanovení míry rizika a jeho hodnocení. [1] 

7.1 Analýza poruch a následků – metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) se používá k identifikaci 

nebezpečí v průmyslových zařízeních. Je charakterizována systematickým postupem a prací 

jednotlivce nebo menšího pracovního týmu. 

Cílem této metody je odhalit poruchy, které mají závažný vliv na bezpečnost a 

provozovatelnost systému. [7, 8] 

7.2 Postup metody 

Postup je v podstatě založen na opakovaném prověřování systému, které má za cíl 

odhalit možné poruchy, jejich příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše z jednotlivých 

prvků systému než z procesních parametrů systému. 

Postup se skládá z: 

 Identifikace každé poruchy u jednotlivých prvků, uvažování sekvence 

návazných událostí, hledání příčiny poruchy a odhad možných následků. 

 Klasifikace poruch podle závažných charakteristik – diagnostika, výměna, atd. 

Průběh analýzy lze poté zaznamenat do formuláře. Vzhledem k informacím o způsobu 

selhání a jejich následkům byla porucha bodována podle závažnosti následků, frekvence 

výskytu a možnosti detekce. Výsledným kritériem je násobek tří hodnot (index RPN – Risk 

priority number). [7, 8] 

7.3 Kritéria hodnocení u metody FMEA 

 Možnost detekce 

1 – Velmi vysoká možnost odhalení poruchy, chyba je odhalena 

2, 3, 4 – Vysoká možnost odhalení poruchy 

5, 6 – Střední možnost odhalení, chyba se pravděpodobně odhalí 
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7, 8 – Malá možnost odhalení 

9, 10 – Velmi malá možnost odhalení poruchy. 

 Třída závažnost následků 

1 – Velmi nízká závažnost – žádný zraněný 

2 – Velmi nízká závažnost – jen smyslové vnímání 

3 – Nízká závažnost – jeden lehce zraněný bez hospitalizace 

4 – Nízká závažnost – několik lehce zraněných bez hospitalizace 

5 – Střední závažnost – několik lehce zraněných s hospitalizací 

6 – Střední závažnost – několik lehce zraněných s hospitalizací 

7 – Vysoká závažnost – jeden těžce zraněný 

8 – Vysoká závažnost – několik těžce zraněných 

9 – Vysoká závažnost – jeden mrtvý, několik zraněných 

10 – Velmi vysoká závažnost – několik mrtvých a mnoho zraněných. 

 Četnost nebo pravděpodobnost výskytu 

1 – Velmi malá pravděpodobnost 

2,3 – Malá pravděpodobnost – výskyt maximálně jednou za 10
7
 až 10

8
 let 

5,6 – Střední pravděpodobnost – výskyt jednou za 10
2
 až 10

5
 let 

7,8 – Vysoká pravděpodobnost výskytu – opakovaný výskyt za 10 až 100 let 

9,10 – Velmi vysoká pravděpodobnost – opakovaný výskyt několikrát za rok. [7, 8] 
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7.4 Výsledný formulář 

Tabulka 3: Formulář metody FMEA 

Popis a 

funkce 

objektu 

Způsob poruchy 
Možné příčiny 

poruchy 

Následek 

poruchy 

Doporučená 

opatření 

Možnost 

detekce 

Třída 

závažnosti 

Četnost, 

pravděpod. 

výskytu 

RPN 

Čerpadlo  

Netěsnost na sání 
Vadné těsnění na 

přírubovém spoji 

Malý únik látky 

do okolí 

Odstavení 

čerpadla, výměna 

těsnění za nové 

1 2 8 16 

Netěsnost na 

výtlaku  

Vadné těsnění na 

přírubovém spoji 

Malý ú látky do 

okolí 

Odstavení 

čerpadla, výměna 

těsnění za nové 

1 2 8 16 

Netěsnost na 

uzavíracích 

armaturách 

Prasklé těsnění 
Malý látky do 

okolí 

Odstavení 

čerpadla, výměna 

těsnění za nové 

1 2 8 16 

Prasklá ulita 

čerpadla 
Vada materiálu 

Malý únik látky 

do okolí 

Odstavení 

čerpadla a jeho 

výměna 

1 3 8 24 

Netěsnost 

ucpávky 

Opotřebení 

materiálu 

Malý látky do 

okolí 

Odstavení 

čerpadla, výměna 

ucpávky za 

novou 

1 2 8 16 
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Popis a 

funkce 

objektu 

Způsob poruchy 
Možné příčiny 

poruchy 

Následek 

poruchy 

Doporučená 

opatření 

Možnost 

detekce 

Třída 

závažnosti 

Četnost, 

pravděpod. 

výskytu 

RPN 

Potrubní 

vedení 

Trhlina v potrubí 
Vada materiálu, 

korze 

Malý únik látky 

do okolí 

Uzavření 

nejbližších 

uzavíracích 

armatur 

3 2 5 30 

Roztržení v 

celém průřezu 

Navýšení tlaku 

kvůli zvýšení 

teploty 

Velký únik látky 

do okolí 

Uzavření 

nejbližších 

uzavíracích 

armatur 

1 6 5 30 

Prasklý svar 
Špatně 

provedený svar 

Malý únik látky 

do okolí 

Uzavření 

nejbližších 

uzavíracích 

armatur 

3 3 5 45 

Uzavírací 

armatury 

na potrubí 

Prasklé těsnění 
Opotřebení 

materiálu 

Malý únik látky 

do okolí 

Uzavření 

nejbližších 

uzavíracích 

armatur 

4 2 8 64 

Prasklé těleso 

ventilu 
Výrobní vada 

Malý únik látky 

do okolí 

Uzavření 

nejbližších 

uzavíracích 

armatur 

4 2 7 56 
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7.5 Vyhodnocení metody FMEA 

Touto metodou byly postupně prověřeny jednotlivé části potrubního vedení amoniaku, 

možné poruchy a jejich klasifikace byly konzultovány se zaměstnanci dispečinku podniku. 

Jelikož se nejedná o příliš složitý systém, výsledný formulář je poměrně stručný a přehledný. 

Kritická hodnota indexu RPN byla stanovena na 50. Pomocí metody FMEA bylo 

zjištěno, že nejvyšší index RPN má porucha uzavírací armatury na potrubí, která může být 

způsobena např. prasklým těsněním (RPN 64) nebo prasklým tělesem ventilu (RPN 56). 

Tento případ poruchy bude dále modelován v programu Aloha. 

Amoniak je do potrubí vháněn pod tlakem 1,84 MPa, na konci potrubí tlak postupně 

klesá. V důsledku působení tohoto vysokého tlaku a postupného opotřebení materiálu může 

dojít k úniku kapalného amoniaku z potrubí. 

V případě minimálního úniku bude na místo neprodleně vyslán technik, který 

s použitím ochranných pomůcek provede opravu vadné části. 

Pokud dojde k velkému úniku látky, následuje odstavení úseku a uzavření nejbližších 

uzavíracích armatur. Poté budou povolány jednotky JHZS BorsodChem MCHZ pro vytvoření 

vodní clony, která zabrání úniku čpavku do okolí. V některých případech je poté nutné trasu 

odplynit směrem k výrobnímu zařízení. Následně proběhne ekologická likvidace 

kontaminované zeminy. 

Dalším případem, který bude modelován, je roztržení potrubí v celém průřezu. Tato 

porucha má sice velmi nízký výsledný index RPN (30), avšak je k ní přiřazeno nejvyšší číslo 

značící třídu závažnosti následků (6). 

7.6 Nápravná opatření 

 Porucha uzavírací armatury 

Tato porucha patří svým výskytem k nejčastějším, mnohdy také dochází ke zbytečné 

prodlevě mezi vznikem závady a její detekcí. Proto je navrženo jako nápravné opatření častá 

kontrola uzavíracích armatur a jejich částí revizním technikem, čímž se omezí poruchovost. 

Časová prodleva může být zkrácena pořízením snímačů, které by byly nainstalovány u 

vybraných uzavíracích armatur a snímaly by obsah amoniaku v okolním vzduchu. Při zvýšené 

koncentraci by snímač upozornil zaměstnance dispečinku podniku. 

 Protržení potrubí v celém průřezu 
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Tento případ nebyl po celou dobu existence podniku zaznamenán, celý potrubní 

systém je pravidelně kontrolován příslušnými zaměstnanci podniku a při jakémkoli podezření 

je součástka ihned vyměněna za novou. V případě nehody by byl automaticky odstaven 

přívod amoniaku do potrubního systému pomocí dálkově ovládaných uzavíracích armatur. 

Opatření k zamezení této poruchy byla vyhodnocena jako dostatečná, proto nebyla navržena 

žádná nápravná opatření. 

  



20 

 

8 Program Aloha 

Aloha je 2D simulační software, který je určen k modelování tvaru a rozsahu úniku 

nebezpečné látky do atmosféry. Dokáže také určit velikost oblasti ohrožené výbuchem nebo 

hořením dané látky. Program je dostupný jako freeware. 

V tomto programu je namodulována lokace místa, chemická data o látce, atmosférická 

data a také únik látky z potrubního vedení. 

Modelovány budou tyto situace: 

 Porucha uzavírací armatury – poškozené těsnění, příp. poškozené těleso ventilu 

 Porucha potrubního vedení – roztržení v celém průřezu 

Dopady úniku amoniaku budou řešeny za předem stanovených podmínek, a to: 

 Rychlost větru 3 m.s
-1

 

 Směr větru – letní období: viz obrázek: 5, 10 – Jihozápadní vítr (převládající 

vítr, 25 % v lením období), viz obrázek: 7, 12 – Severní vítr (druhý nejvíce převládající vítr, 

18 % v letním období). 

 Teplota vzduchu – průměrná teplota v letním období 19,4 °C 

Na mapě poté bude znázorněn výskyt látky podle předpokládaných koncentrací: 

ERPG -1: Jedná se o maximální koncentraci, při které by vystavené osoby měly zůstat 

po dobu až jedné hodiny bez jiných, než mírně přechodných nepříznivých zdravotních efektů, 

přitom ale vnímají zápach. 

ERPG -2: Jedná se o maximální koncentraci, při které by vystavené osoby měly zůstat 

po dobu až jedné hodiny bez nevratných nebo jiných dalších vážných zdravotních defektů 

nebo symptomů, které by mohly zmenšit schopnost osob na záchrannou akci. 

ERPG - 3: Jedná se o maximální koncentraci, při které by vystavené osoby měly 

zůstat po dobu až jedné hodiny bez ohrožení na životech nebo velkých zdravotních defektů. 

8.1 Určení kritických míst potrubní trasy 

Před samotnou modelací úniku amoniaku je důležitým krokem určení kritických míst 

potrubní trasy. 

V případě poruchy na uzavíracím ventilu byl jako kritické místo identifikován ventil 

V18. V jeho blízkosti se nachází vchod do objektu, hlavní budova, podnikové parkoviště a 

také závodní jídelna. V tomto místě je tedy velká koncentrace zaměstnanců, kteří by mohli 

být únikem potenciálně zasaženi. 
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Při případném úniku amoniaku z důvodu protržení potrubního vedení v celém průřezu 

bylo jako kritické místo určeno potrubí mezi ventilem V24 a V27, nacházející se 

v Anilinové části podniku (A-blok). Potrubí zde má poměrně velký průměr (40 mm) a v jeho 

blízkosti se opět nachází závodní jídelna, dále laboratorní pracoviště, výrobní hala externí 

firmy a parkoviště. Výskyt volně se pohybujících a tedy i potenciálně ohrožených 

zaměstnanců je zde poměrně vysoký. 

8.2 Modelování úniku amoniaku 

 Porucha uzavírací armatury 

Za předem stanovených klimatických podmínek byl modelován případ úniku 

amoniaku z důvodu poruchy na uzavíracím ventilu. 

Objem látky, který se vyskytuje v potrubí na trase S - bloku, byl vypočítán na 4,4 m
3
, 

délka potrubí je přibližně 1,2 km. Tlak v kritickém místě je 1,6 MPa. 

Obrázek 4: Model vypočítaný programem Aloha – porucha na zavíracím ventilu 

V tomto grafu program zakreslil pouze koncentrace vyšší než 25 ppm, protože vyšší 

koncentrace program Aloha neumí na takto malé vzdálenosti spolehlivě zobrazit. 



22 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že zóna s koncentrací vyšší než 750 ppm by dosahovala do 

vzdálenosti 17 m od místa úniku, s koncentrací vyšší než 150 ppm by byla dlouhá 38 m a 

zóna s nejnižší koncentrací vyšší než 25 ppm by byla dlouhá 92 m. 

Z modelu tedy vyplývá, že pokud by únik nastal, u zasažených osob by došlo 

pravděpodobně pouze ke smyslovému vnímání, pokud by se nenacházely v těsné blízkosti 

místa úniku po směru větru. 

Pro větší názornost byla situace zanesena do mapy. 

více než 25 ppm 

Obrázek 5: Model zanesený do mapy – porucha na uzavíracím ventilu, směr větru JZ 

Průběh úniku amoniaku vyjádřený závislostí množství unikající látky na čase v daném 

místě zobrazuje graf na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Závislost množství unikající látky na čase v místě úniku 

V případě úniku, při kterém by působil druhý nejčastější vítr (severní) by graf 

s koncentracemi byl shodný s grafem na obrázku 7. Proto byl model rovnou dosazen do mapy. 

více než 25 ppm 

 

Obrázek 7: Model zanesený do mapy – porucha na uzavíracím ventilu, směr větru S 
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Křivka zobrazující rychlost úniku látky v daném místě je obdobná. 

Obrázek 8: Závislost množství unikající látky na čase v místě úniku 

 Protržení potrubí 

Další modelovanou situací je únik amoniaku z důvodu protržení potrubí v celém 

průřezu. Množství látky v potrubí bylo vypočteno na 2,2 m
3
, délka trasy (A – blok) byla 

vypočtena na 1,75 km a počáteční tlak v kritickém místě je přibližně 1,47 MPa. 

 

Obrázek 9: Model vypočítaný programem Aloha – protržení potrubí v celém průřezu 
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Ve výsledném grafu není zakreslena zóna s koncentrací vyšší než 750 ppm, protože 

program neumí vyšší koncentrace na takto malé vzdálenosti spolehlivě namodelovat. 

Z výsledků modelování bylo zjištěno, že zóna s koncentrací amoniaku vyšší než 750 

ppm je od místa úniku vzdálená 50 m, zóna s koncentrací vyšší než 150 ppm je přibližně do 

vzdálenosti 110 m a zóna s nejnižší koncentrací 25 ppm je vzdálena 261 m. 

Tento graf byl poté znovu zanesen do mapy. 

více než 25 ppm   více než 150 ppm 

Obrázek 10: Model zanesený do mapy – protržení potrubí v celém průřezu, směr větru JZ 

 

Průběh úniku amoniaku vyjádřený závislostí množství unikající látky na čase v daném 

místě zobrazuje graf na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Závislost množství unikající látky na čase v místě úniku 

Při působení druhého nejčastějšího větru (severního) by graf s koncentracemi byl 

shodný s grafem na obrázku 9. Proto byl model znovu rovnou dosazen do mapy. 

            více než 25 ppm     více než 150 ppm  

Obrázek 12: Model zanesený do mapy – protržení potrubí v celém průřezu, směr větru S 
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Závislost množství unikající látky na čase je znázorněn grafem na obrázku 13.

 

Obrázek 13: Závislost množství unikající látky na čase v místě úniku 

8.3 Porovnání výsledků 

Z výsledků grafů, které byly zaneseny do mapy, lze vyčíst, která území budou 

v případě úniku zasažena zónou ERPG – 1 a ERPG – 2. Při porovnání dosažených výsledků je 

zřejmé, že porucha způsobená přetržením potrubí bude mít mnohem závažnější dopady, než 

porucha způsobená netěsností na uzavíracím ventilu. 

 Při protržení potrubí by došlo k velkému úniku látky do vzduchu a ta by působením 

větru mohla ohrozit zaměstnance vyskytující se v okolí. Velký vliv bude mít tedy směr a síla 

větru při havárii. Zóna s nejvyšší koncentrací nad 750 ppm by zasahovala až do vzdálenosti 

50 m od místa úniku a každá osoba, která by se nacházela v této oblasti, by mohla být 

ohrožena na životě a zdraví. 

Pokud by došlo k úniku amoniaku kvůli netěsnosti na uzavíracím ventilu, látka by 

unikala relativně pomalu a v malém množství. Zaměstnanci zasažení únikem by zřejmě 

vnímali pouze silný zápach, k ohrožení na životech nebo zdraví by pravděpodobně nedošlo. 

Ohroženy by byly pouze osoby, které by se nacházely v těsné blízkosti místa úniku po směru 

větru. 
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9 Vnitřní havarijní plán podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Tento dokument má za cíl zlepšení organizace a vzájemné provázanosti mezi různými 

typy havarijních plánů, které již má podnik vypracovány, dále zvýšení prevence nehod a také 

zlepšení technik, které jsou potřebné pro samotné zvládnutí vzniklých nehod. 

Vnitřní havarijní plán (vnitřní HP) se skládá z části informační, operační, grafické, 

dokumentační a z části nazvané ostatní plány pro řešení mimořádných událostí. [4] 

9.1 Individuální opatření ochrany zaměstnanců 

Při úniku amoniaku a následném šíření toxického plynu se jako opatření ochrany 

zaměstnanců dává přednost individuální ochraně před evakuací. Ta přichází v úvahu pouze 

v případě mimořádné klimatické situace (inverze). 

Mezi základní opatření individuální ochrany patří: 

- zachovat klid. 

- neopouštět budovu, uzavřít a utěsnit okna a dveře. 

- vypnout ventilaci a utěsnit ventilační otvory. 

- nezdržovat se v přízemních nebo podzemních místnostech. 

Při záchraně postižené osoby, která se nachází v místě zamořené amoniakem, je nutno 

použít potřebné ochranné prostředky, což jsou: 

- ochranná maska – filtr K proti čpavku. 

- ochranné obleky – OPCH – 90. 

- vzduchové dýchací přístroje S – 71 (Saturn). 

- ochranné brýle, ochranné štíty. 

- gumové rukavice. [4] 

9.2 Aktualizace vnitřního havarijního plánu 

 Detekční systémy plynů 

V podniku se nachází velké množství snímačů, které v případě překročení povolených 

hodnot informují konkrétní pracoviště o vzniklém problému. 

V případě výše modelované poruchy na uzavíracím ventilu nejsou na samotném 

potrubním vedení nebo v okolí ventilů žádné snímače, které by měřily obsah amoniaku 

v okolním vzduchu a systém tedy spoléhá na detekci úniku některým ze zaměstnanců a 

předání informací dispečinku podniku. Dochází tedy ke zbytečné časové prodlevě, 

potenciálnímu ohrožení zaměstnanců a samozřejmě také finančním ztrátám. 
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Kvůli výše uvedeným důvodům je tedy doporučena instalace snímačů k uzavíracím 

ventilům na potrubním vedení. Seznam detekčních systémů plynů je poté nutno doplnit v části 

3 – Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace (článek 10 – Havarijní informační systémy), 

která je součástí operační části vnitřního HP. 

 Tlakové snímače 

Tato zařízení snímají tlak v potrubním vedení amoniaku a ve vnitřním havarijním 

plánu nejsou uvedena. Bylo by tedy vhodné uvést tyto snímače v operační části vnitřního 

havarijního plánu v části 3 – Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace (článek 10 – 

Havarijní informační systémy). Tlakové snímače jsou umístěny hned za expedičním 

čerpadlem, dále také před výrobnou KD6 a KD7 a výstupy jejich měření jsou opět přenášeny 

do místnosti dispečinku. V případě poruchy a poklesu tlaku pod 1,2 MPa systém automaticky 

odstaví expediční čerpadlo, aby se zamezilo čerpání látky do potrubního vedení a jejímu 

dalšímu úniku. 

 Aktualizace softwaru 

Na pracovišti dispečinku podniku jsou na monitory promítány různé informace, jako 

jsou např. teplotní a povětrnostní podmínky v objektu, hodnoty snímačů tlaku, výška hladin 

amoniaku v zásobnících apod. 

Je tedy doporučeno, aby se na monitorech zobrazovaly také informace z nově 

instalovaných snímačů, které by měřily obsah amoniaku ve vzduchu v okolí uzavíracích 

ventilů. Toto je poté nutno doplnit do části Informační výstražný systém, který je opět 

obsažen v části 3 – Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace (článek 10 – Havarijní 

informační systémy), která je součástí operační části vnitřního HP. 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo provést analýzu a hodnocení rizik na základě zmapovaných rozvodů 

amoniaku a poté aktualizovat vnitřní havarijní plán společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Pro zmapování rozvodů byly použity mapové podklady poskytnuté zaměstnanci 

dispečinku podniku. Délka potrubní trasy pro zásobování výrobních zařízení amoniakem byla 

pro část S - blok vypočtena na 1,2 km o celkovém objemu 4,4 m
3
. Pro část A – blok byla 

délka určena na 1,75 km o objemu 2,2 m
3
.  

Poté byla provedena analýza a hodnocení rizik pomocí metody FMEA. Na základě 

výsledků analýzy byl pomocí programu Aloha namodelován únik amoniaku v kritických 

místech, výsledné grafy byly poté kvůli přehlednosti zaneseny do map. Při porovnání 

výsledných grafů bylo zjištěno, že havárie, způsobená protržením potrubí v celém průřezu, by 

měla mnohem vážnější dopad na životy a zdraví zaměstnanců, než porucha na uzavíracích 

armaturách potrubního vedení. 

Pokud by vznikla netěsnost na uzavírací armatuře, byla by zóna s koncentrací vyšší 

než 150 ppm (může způsobit ohrožení zdraví nebo života) vzdálená 38 m od místa poruchy. 

Rychlost úniku látky by však byla poměrně nízká. Osoby, které by se v této oblasti nacházely, 

by se měly schovat v uzavřené místnosti nejbližší budovy. Dále by se měly pokusit zatěsnit 

otvory, kterými by amoniak mohl do místnosti pronikat (jak je uvedeno ve Vnitřním HP). Ve 

vzdálenosti větší než 38 m by zaměstnanci pouze cítily charakteristický zápach látky. 

V případě protržení potrubí v celém průřezu by se látka šířila přímo směrem k výrobní 

hale externí firmy (při nejčastěji se vyskytujícím jihozápadním větru). Pohybuje se zde velké 

množství zaměstnanců a amoniak by unikal vysokou rychlostí v poměrně velkém množství. 

Koncentrace vyšší než 750 ppm by se vyskytovala do vzdálenosti 50 m od místa úniku, 

koncentrace vyšší než 150 ppm do vzdálenosti 110 m. Osoby vyskytující se v této oblasti by 

se opět měly schovat do uzavřené místnosti nejbližší budovy a dbát pokynů uvedených ve 

vnitřním havarijním plánu. Při záchraně postižené osoby v místě zamořeném amoniakem je 

nutné použít potřebné ochranné prostředky, což jsou ochranná maska, ochranný oblek, 

vzduchový dýchací přístroj, ochranné brýle apod. Postiženému je nutné nasadit ochranu 

dýchacího ústrojí a dopravit jej na čistý vzduch. 

V závěru práce byly aktualizovány vybrané části vnitřního havarijního plánu 

společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. a byla navrhnuta doporučení. 
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Nejprve byla navrhnuta instalace detekčních systémů plynů k uzavíracím ventilům 

potrubního vedení. V případě překročení povolených hodnot by snímače informovaly 

dispečink podniku. Seznam snímačů je poté nutno uvést ve vnitřním HP. 

Dalším doporučením je zařadit do vnitřního HP tlakové snímače. Tato zařízení při 

výrazném poklesu tlaku v potrubí informují dispečink podniku a dojde k automatickému 

odstavení expedičního čerpadla. 

Posledním doporučením je aktualizace softwaru na pracovišti dispečinku v souvislosti 

s nově instalovanými snímači. Po této aktualizaci by se na monitorech zobrazovaly informace 

z tlakových snímačů plynů a došlo by tedy ke zmenšení prodlevy mezi vznikem poruchy a její 

detekcí. 
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