INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ
Informácia je vypracovaná v zmysle § 22 zák. Č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných
priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) a platí pre objekty prevádzkovatel'a Duslo, a.s. na adrese
Nobelova 34, Bratislava.

ZARADENIE PODNIKU
Podnik je zaradený do kategórie "B", pretože množstvá vybraných nebezpečných látok (ďalej
len VNL) presahujú prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona.
Prevádzkovate/' na základe výsledkov kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Obvodnému
úradu ŽP v Bratislave písomné oznámenie o zaradení svojho podniku. K 30. 6. 2005
prevádzkovate/' zaslal bezpečnostnú správu obvodnému úradu životného prostredia na
posúdenie a vydanie súhlasu. V súčasnosti má podnik vydaný súhlas k doplnku Č. 4
Bezpečnostnej správy.

ČiNNOSTI VYKONÁVANÉ

V PODNIKU

Duslo, a.s. na pracoviskách v Bratislave nakladá s VNL ako surovinami a vyrába nasledovné
produkty:
- gumárenské chemikálie ktoré sa vyrábajú vo výrobnej jednotke urých/'ovače,

VYBRANÉ NEBEZPEČNÉ
A ICH VLASTNOSTI
Por.

č.

LÁTKY, KTORÉ MÔŽU ByŤ PRíTOMNÉ

Druh VNL (názov)

CAS číslo

skupenstvo

Kategória vlastností VNL

Amoniak bezvodý

7664-41-7

kvapalné

Jedovatý pri vdvchnutí

V PODNIKU

Horľavý
1.

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy
Jedovatý pri vdýchnutí

2.

Anilín

62-53-3

kvapalné

Jedovatý pri kontakte s pokožkou
Jedovatý po požití
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

3.

Oxid siričitý S02

7446-09-5

plynné

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú
mimoriadne horľavé plynv
Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou
Veľmi íedovatv pre vodné organizmy
Veľmi horľavý

4.

Sulfid siričitý
(sírouhlík)

75-15-0

kvapalné

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho
poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou
vdvchnutím
Dráždi oči a pokožku
Možné riziko poškodenia plodnosti
Možné riziko poškodenia nenarodeného
dieťaťa
Horľavý

5.

Cyklohexylamín

108-91-8

kvapalné
Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití

Por.

č.
6.

Druh VNL (názov)

CAS číslo

skupenstvo

Toluén

108-88-3

kvapalné

Kategória vlastností VNL
Horľavý
Škodlivý pri vdýchnutí

7.

Motorové oleje

podľa typu

kvapalné

Horľavý

8.

Motorová nafta

68334-30-5

kvapalné

Horľavý

9.

Odpady z výroby
Fenaditu, Multaditov

kvapalné

Horľavý
Veľmi horľavý

10.

Benzín

86290- 81-5

kvapalné

Jedovatý pri vdýchnutí
Jedovatý pri kontakte s pokožkou
Jedovatý po požití
Veľmi horľavý

ll.

Tercbutylamín

75-64-9

kvapalné

Škodlivý pri vdýchnutí
Jedovatý po požití
Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie
Zahriatie môže spôsobiť výbuch

12.

Acetylén

74-86-2

kvapalné

13.

Etanol

64-17-5

kvapalné

14.

Zemný plyn

68410-63-9

plyn né

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so
vzduchom
Mimoriadne hortavv
Výbušný po zmiešaní s horľavým
materiálom
Veľmi horľavý
Mimoriadne horľavý
Môže spôsobiť senzibilizáciu
pokožkou

15.

Sulfenax

95-33-0

prášok

pri kontakte s

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia
Mimoriadne horľavý

16.

Sírovodík

7783-06-4

plynné

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

Podrobnejšie údaje o látkach, ktoré môžu ohroziť okolie podniku:
Sírouhlík CS2
Je to bezfarebná
až bezfarebná
až slabožltá kvapalina,
málo rozpustná
v tukoch. Do prostredia sa môže dostať vo forme výparov.

vo vode,

ale dobre

Cesta vstupu do organizmu:
dýchacími

cestami,

vstrebáva

sa pl'úcami

aj pokožkou,

požitím.

Toxické účinky:
Je to nervový jed, môže vyvolať
poruchy
nervovej
sústavy,
vysokých koncentráciách
pôsobí narkoticky. Výrazne sa vstrebáva
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dráždi oči
pokožkou.

a pokožku,
Expozícia

vo

vysokých koncentrácií sa prejavuje príznakmi ako únava, malátnosť, bolesti hlavy a tráviace
ťažkosti až bezvedomie kedy môže nastať smrť ochrnutím dýchacieho centra. V I'ahkých
prípadoch je možné po prebratí z bezvedomia sa zotaviť bez následkov, ale pri ťažších
otravách zostávajú vážne poškodenia organizmu. Možné je riziko poškodenia plodnosti
a poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Prvá pomoc:
prerušiť expozíciu, čerstvý vzduch, uvol'niť dýchacie cesty,
kl'ud a teplo, proti šokové
opatrenia, v prípade potreby aj zaviesť resuscitáciu a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
Nepodávať žiadne nápoje.
Sírovodík H2S
Je to plyn ná látka, po skvapalnení pri vysokých teplotách a tlakoch aj vo forme kvapalnej.
Cesta vstupu do organizmu:
dýchacími cestami.
Toxické účinky:
vel'mi jedovatý pri vdýchnutí, jeho toxický účinok spočíva v tom, že blokuje bunkové enzýmy
a spôsobuje ochrnutie dýchacieho centra. Vyššie koncentrácie spôsobujú tzv. .sekundovú
smrt". Pri akútnej otrave sa predovšetkým prejavuje dráždivý účinok dýchacích ciest, pálenie
očí, škrabanie v krku, bolesti hlavy a slzenie. Pri ťažších otravách nastávajú poruchy
vedomia až ochrnutie dýchacieho centra. Nebezpečenstvo sulfánu spočíva v tom, že pri
vysokých koncentráciách je zápach slabý a môže sa stať, že ho vôbec nevnímame a vtedy
pôsobí smrtel'ne. Zápach
po pokazených
vajciach je citel'ný len pri stopových
koncentráciách.
Prvá pomoc:
opustiť priestor, postihnuté osoby vyslobodzujeme zo zamoreného priestoru len s použitím
dýchacieho prístroja, po prerušení expozície zabezpečiť kl'ud a teplo, proti šokové opatrenia,
v prípade potreby aj zaviesť resuscitáciu a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Nepodávať žiadne
nápoje.
Terc-butylamín TBA
Je to bezfarebná kvapalina amínového zápachu. Dobre rozpustná vo vode. Do prostredia sa
môže dostať vo forme výparov.
Cesta vstupu do organizmu:
dýchacími cestami, pokožkou, očami, požitím.
Toxické účinky:
Škodlivá, žieravá dráždi pokožku, leptá tkanivá a sliznice, pary dráždia oči a dýchacie cesty.
Vdychovanie výparov spôsobuje kašel', hnačky až bezvedomie.
Prvá pomoc:
prerušiť expozíciu, čerstvý vzduch, uvol'niť dýchacie cesty, kl'ud a teplo, protišokové
opatrenia, v prípade potreby aj zaviesť resuscitáciu a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
Nepodávať žiadne nápoje.
Amoniak
Bezfarebný, štipľavo a prenikavo páchnuci plyn, dobre rozpustný vo vode.
Cesta vstupu do organizmu:
inhalačne, pokožkou, očami.
Toxické účinky:
jedovatý pri vdýchnutí, dráždi
dýchacie cesty svojimi žieravými účinkami poškodzuje
sliznice, vdychovanie spôsobuje pálčivý pocit, kašel', namáhavé a nedostatočné dýchanie,
bolesť v hrdle, inhalácia väčšieho množstva spôsobuje sťaženie dýchania, kašel', zmodranie
pier, môže sa rozvinúť pl'úcny edém, ktorého príznaky sa môžu objaviť až po niekol'kých
hodinách od skončenia expozície, alebo fyzickej námahe, Ak sa objaví dýchavičnosť,
závrate, nevol'nosť, vtedy je stav vážny a je nevyhnutná urgentná lekárska pomoc. Môže
zapríčiniť zhoršenie zraku, sčervenanie oka až porušenie očného tkaniva.
Prvá pomoc:
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opustiť priestor, prerušiť expozíciu, čerstvý vzduch, uvoľniť dýchacie cesty, kľud a teplo,
protišokové opatrenia, v prípade potreby aj zaviesť resuscitáciu a zabezpečiť lekárske
ošetrenie. Nepodávať žiadne nápoje.

CHARAKTER

NEBEZPEČENSTVA

ZÁVAŽNEJ

PRIEMYSELNEJ

HAVÁRIE

D o uva
. hly nas Ie oovné
ovne tvov
typy závažnv
zavaznyc hl'pnemyse nyc hh avaru:
Typ
Ničivý faktor
havarijnej
havarijnej
Všeobecná charakteristika havarijných dopadov
udalosti
udalosti
Spravidla iba časovo a priestorovo obmedzené pôsobenie,
obmedzené zasiahnutie osôb, zapálenie materiálov alebo
tepelná
Požiar
významné
deštrukcia
materiálov,
eventuálne
konštrukcií,
radiácia
poškodenie zložiek životného prostredia, spravidla vznikajú znacné
materiálne škody v rámci areálu podniku
rýchly priebeh udalosti, obmedzené zasiahnutie alebo ohrozenie
tlaková
vlna osôb alebo zvierat (smrť alebo poškodenie zdravia: dočasné rozlet
trvalé), zasiahnutie budov, konštrukcií a technológií (zničenie,
Výbuch
fragmentov
poškodenie), synergické a kumulatívne účinky (domino efekty) na
trosiek
okolité objekty, zariadenia a technológie, pritom spravidla vznikajú
značné materiálne škody, v rámci areálu podniku
Unik
významné zasiahnutie alebo ohrozenie osôb alebo zvierat (smrť
toxickej
Toxicita
alebo poškodenie zdravia: dočasné - trvalé), poškodenie zložiek
látky
životného prostredia, materiálne škody spravidla nevýznamné
Na základe analýz HAZOP a vykonanej selekcie sa podrobne rozpracovali nasledovné
reprezentatívne východzie udalosti ako zdroje rizika a následne na základe scenárov
vyplynulo nebezpečenstvo ZPH. Ohroziť priestor mimo areál podniku môžu:
1.
2.
3.
4.

únik
únik
únik
únik

sírouhlíka
sírovodíka
terc-butylamínu
amoniaku (čpavku)

SPÔSOB VYHLÁSENIA
V areáli
-

POPLACHU A VAROVANIA

podniku
autonómnym systémom
počítačovou sieťou
telefónnou sieťou

varovania a vyrozumenia

(AuSVaV)

V okolí podniku
autonómnym systémom varovania a vyrozumenia
- prepojením systému na štátnu sieť sirén CO

(AuSVaV)

ČO ROBIŤ V PRíPADE VYHLÁSENIA

ZÁVAŽNEJ

PRIEMYSELNEJ

V prípade ZPH zamestnanci podniku, osoby zverené do starostlivosti,
zdržiavajúce sa v zóne ohrozenia budú vyrozumení pomocou AuSVaV.

HAVÁRIE?
ako i obyvatel'stvo

V prípade aktivovania AuSVaV (elektronických
sirén) signálom všeobecné
ohrozenie
(dvojminútový kolísavý tón), osoby, ktoré sa nachádzajú v zóne ohrozenia vykonajú
nasledovné::
./ ak sa nachádzajú na vol'nom priestranstve, zistia smer vetra a začnú s evakuáciou
kolmo na jeho smer, pričom dbajú na to, aby sa vzďal'ovali od zdroja ohrozenia,
./ ak sa nachádzajú v uzavretých priestoroch, zotrvajú v nich, utesnia okná a vypnú
klimatizačné zariadenie,
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./

ukrytie do uzavretých priestorov vykonajú i v tom prípade ak začali s evakuáciou, ale
na vol'nom priestranstve zacítia zápach unikajúcej látky,
./ podl'a možností informujú iné osoby (zdravotne postihnutých, deti, a pod.),
./ ak majú možnosť, naladia si rozhlasový príjímač na stanicu Slovensko 1 alebo
televízny prímač na stanicu STV 1 a vyčkajú na pokyny vysielané v týchto médiách,
./ chránia si dýchacie cesty a oči improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany
(vreckovka, uterák a pod.),
./ vyhl'adajú výdajné stredisko prostriedkov individuálnej ochrany IPIOI; zamestnanci
v areáli
podniku - sklad CO, Prevádzka VJU a pre verejnosť riadia výdaj PIO
jednotlivé mestské časti, (m.č. Nové Mesto a m.č. Rača) .
./ po opustení
ohrozeného
priestoru
vykonajú
dôkladnú
hygienickú
očistu
(osprchovanie) ,
./ v prípade zdravotných problémov vyhl'adajú lekársku pomoc.
Metodický popis správania sa dotknutej verejnosti je uvedený na webovej stránke Sekcia
KM CO MV SR http://www.minv.skl?zakladne-informacie
ako kapitola "Príručka pre
obyvatel'stvo"

OPATRENIA NA ÚSEKU PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH

PRIEMYSELNÝCH

HAVÁRií

Duslo, a. s. pracovisko Bratislava v posledných rokoch podstatne znížila počet a množstvo
vybraných
nebezpečných
látok prítomných
v podniku,
a na zvýšenie
bezpečnosti
prevádzkovania spoločnosť inštalovala viaceré požiarnotechnické zariadenia. K efektívnemu
zvládnutiu prípadných
mimoriadnych
udalostí má zriadený Závodný hasičský útvar
s vyškolenými hasičmi a potrebnou technikou.
K zlepšeniu stavu v oblasti prevencie závažných
realizujú ďalšie opatrenia na zníženie rizika ZPH.

priemyselných

havárií boli prijaté a sa

ODKAZ NA PLÁN OCHRANY OBYVATEĽSTVA
V prípade mimoriadnej udalosti na teritóriu podniku jej zvládnutie riadi štáb CO podl'a Plánu
ochrany pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemických nebezpečných látok.
Uvedený plán ochrany je uložený na Odbore prevencie ZPH a BTS, u vedúceho štábu CO
objektu a časť plánu ochrany na odbore CO a KR ObÚ Bratislava.

ĎALŠiE INFORMÁCIE MOŽNO ZíSKAŤ:
V prípade mimoriadnej udalosti je možné doplňujúce informácie získať na:
• Operačnom pracovisko KS IZS ObÚ Bratislava Č. t. 112
• Operačnom
pracovisku
ZHÚ
Duslo,
a.s.,
pracovisko
Č. t. 02/4951 2421, 02/4951 2924, 02/4951 2200.

INFORMÁCIU SPRACOVAL:
Ing. Anton Marci, vedúci odboru prevencie ZPH a BTS Duslo, a.s.
Tel: (02) 4951 2928

fax: (02) 4951 2927

email: marci@istrochem.sk

lf

V Bratislave dňa 9. 9. 2010

I
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Bratislava

