FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PRIEBEH PREPRAVY
NEBEZPEČNÝCH VECÍ A POSTUP RIEŠENIA
MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Matej Babin1
Kľúčové slová: priebeh prepravy, postupy riešenia, mimoriadna situácia, nebezpečné veci
Autori Adamicová, Klapita [1] uvádzajú, že najčastejšie poškodenie tovaru pri
preprave vzniká nedôslednosťou a zanedbávaním dodržiavania správnych postupov fixácie
pri tvorbe manipulačnej jednotky ako aj pri tvorbe vozňovej zásielky. Okolnosti vedúce
k mimoriadnej udalosti vznikajú kumuláciou parciálnych nepredvídateľných udalostí, náhlych
zlyhaní ako aj aktívnym pôsobením vonkajších činiteľov. Činitele alebo vplyvy sú interné
a externé z hľadiska pôsobenia na prepravovanú nebezpečnú vec. Interné vplyvy sa týkajú
reaktivity, interakcie, vnútorného chemicko-fyzikálneho zloženia ap. – tu je snaha
o minimalizáciu rizika vzniku negatívnych účinkov NV pomocou obalovej techniky
a vytváraniu mikroklímy, ktorá účinne stabilizuje senzitivitu NV. Externé vplyvy sú dva typy
nevedomé pôsobenie človeka - atmosférické pôsobenie (podnebie, počasie, geosférická
činnosť, mikroklíma prostredia - hmla, námraza), biologické (plesne, hniloba, korózia,
mikroorganizmy ap.),. Vedomé pôsobenie človeka - manipulačné vplyvy (namáhanie
vplyvom

premiestňovania,

plnenia,

kompresie,

omylov,

náhodným

nevynúteným

manipulovaním, eleváciou ap.), vplyvy pri skladovaní (statické zaťaženie stohovaním,
rozdielnosť teplôt – podlaha – strecha, vzdušné prúdenie – otváranie dverí ap.) a vplyvy pri
samotnej preprave – najmä dopravné vplyvy. Pri preprave dochádza k namáhaniu pri
nakládke/ vykládke, uzatváraní/ otváraní otvorov, dverí, výpustov ap., a dopravné vplyvy –
agresivita jazdy – akcelerácia, deakcelerácia, rýchlosť prejazdu oblúkmi (zákrutami) – vplyvy
odstredivej sily, posun – spúšťanie, zachádzanie, zvesovanie – aktívne nárazy, druh HDV
(plynulosť regulácie), odpory (aerodynamický, jazdnej dráhy, vozidlový ap.) a iné.
Môžeme teda zadefinovať hlavné faktory ovplyvňujúce prepravu nebezpečných vecí:
-

prepravná spôsobilosť - obal, fixácia, loženie, pre voľne ložné nebezpečné veci –
výber vozňa, správny plniaci pomer a tesnenie výpustov,

-

technická spôsobilosť koľajových vozidiel - kontrola, diagnostika, miera opráv,
kvalita komponentov (životný cyklus),
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-

ľudský faktor – školenie, tréning, technológia, dodržiavanie štandardov, noriem
a postupov,

-

druh HDV, náročnosť ovládania a diagnostikovania HDV, náročnosť jazdnej dráhy,
miera skúseností prevádzkových zamestnancov železnice (vodiči, posunovači,
vozmajstri, dispečeri ap.),

-

kvalita a stupeň rozvoja infraštruktúry (kvalitatívne parametre prepravy – priamo sa
prenášajú cez technológiu do kvality prepravy – rýchlosť, čas – jazdy, nakládky, doba
pobytu, dostupnosť, vybavenie mobilnými technickými prostriedkami, sklonové
a traťové pomery, typ zabezpečovacieho zariadenia, kvalita organizácie dopravy atď.)

-

stupeň vývoja telekomunikačných, informačných, monitorovacích zariadení.
Negatívnym vplyvom (stresom) sa dá predchádzať ustálenými technologickými

postupmi, kontrolnými mechanizmami v konkrétnom úkone a operácii, preventívnymi
náhodnými kontrolami funkcionality celého systému, záťažovými, laboratórnymi testami
a simuláciami. Mimoriadna situácia, ktorá by obmedzovala prevádzku na železnici za účasti
nebezpečných vecí, môže byť príčinou (priama účasť), alebo dôsledkom (príčinou nebola
priamo NV, ale znásobila účinok). Mimoriadna udalosť vzniknutá priamou účasťou NV –
únik, horenie, výbuch z rôznych dôvodov najbežnejšie sú to tieto tri stupne malý únik - zlé
alebo chybné loženie, nesprávne obaly, mikroklíma, interakcia, zlé tesnenie, uzatvorenie,
upevnenie ap.(spôsobuje malé materiálne škody, občasné zdravotné ťažkosti akútneho
charakteru), druhý stupeň nastane obvykle pri pohyb dráhového vozidla – väčší únik, vznik
požiaru, zamorenie okolia, priamy zásah človeka s dlhšou dobou starostlivosti ap., tretí stupeň
pri náraze, alebo neprispôsobivej jazdy, z technických príčin vozidla (únava materiálu) –
veľké materiálne škody, smrť, chronické zranenia ap. Nepriamo, keď sa nehoda stane
v blízkosti hlavnej trate a splodiny, uniknutá NV ohrozuje prevádzku a preto je prerušená
ostatná preprava. Na takéto situácie sú vytvorené havarijné plány. Na podklade, ktorých
vykonávajú poverené zložky zásah. Pre menší únik NV zo železničných koľajových vozidiel
by mali byť pripravené záchytné vane – v súčasnosti ani jedna zriaďovacia stanica nemá.
ZSSK Cargo má pripravené záložné cisternové vozne na prečerpanie priamo v zriaďovacích
staniciach. Prečerpávanie vykonáva ZPOŽ.

Obrázok 1 Tabuľka prehľadu závažnosti vybraných mimoriadnych udalostí s prehľadom
počtu zranených a usmrtených osôb
Zdroj: autor

8 typov nebezpečenstva – nástroje prevencie a finančné hľadisko nehody

Obrázok 2 Pri plánovaní je potrebné predpokladať mimoriadne situácie, ktoré je možné
eliminovať na ekonomicky únosnú mieru pomocou prevencie
Zdroj: autor

Obrázok 3 Znázornenie ekonomických strát a škôd pri vzniku mimoriadnej udalosti
Zdroj: autor

Obrázok 4 Finančné krytie mimoriadnej udalosti

Zdroj: autor

Organizačná štruktúra zásahu, priebeh zásahu pri mimoriadnej udalosti
Zdroj: autor

Prehľad korkov riešenia zistenej mimoriadnej situácie vzniknutej na železnici. Vpravo
postup získavania informácií.

V postup riešenia pre prípad mimoriadnej situácie s nebezpečnými vecami. Vpravo
organizačná schéma prepojenia medzinárodného informačného centra so slovenským DINS

Organizačná schéma reakcie na mimoriadnu udalosť – reakcia zložiek – prvá línia –
integrovaný záchranný systém – hasiči, rýchla zdravotná pomoc, policajný zbor, prípadne
letecká záchranná služba, zbory civilnej ochrany, nemocnice, dobrovoľnícke organizácie
a neverjené záchranárske organizácie, špecializované zložky a ministerstvo. V pravo
organizačná štruktúra pomoci záchraným zložkám zo strany zamestnancov železníc.

Zdroj – autor
Na posledných dvoch obrázkoch je znázornený priebeh zásahu a časový postup
riešenia mimoriadnej situácie. Od príjazdu záchranných zložiek až po opätovné spustenie
prevádzky v čiastočnej a neskôr v plnej prevádzke ako pri pôvodnom stave.
Záver je zrejmý pri plánovaní a trvalom analyzovaní logistiky, prepravy ap. je
potrebné pred pripraviť sa na prípadné riziko pomocou preventívnych opatrení.
Z ekonomickej štúdie vyplýva, že lacnejšie je využívať nástroje prevencie než likvidovať
nehodu a následne opätovne obnovovať pôvodný stav.
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Ostatné zostavy sú realizované na podklade vlastných analýz a odborných konferencií
a seminárov.

