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Úvod

V této normě jsou popsány principy a přístup vedoucí k identifikaci rizika pomocí vodicího slova.
Historicky se tento přístup k identifikaci rizika nazýval a nazývá studie nebezpečí
a provozuschopnosti neboli krátce HAZOP. Je to strukturovaná a systematická technika zkoumání
stanoveného systému s cílem:

identifikovat rizika spojená s provozem a údržbou systému. Dotyčná nebezpečí nebo další zdroje rizika
mohu zahrnovat jak nebezpečí, která se v zásadě vztahují pouze k bezprostřednímu okolí systému, tak



nebezpečí s mnohem širší sférou vlivu, například některá nebezpečí pro životní prostředí;

identifikovat potenciální problémy s provozuschopností systému a zejména identifikovat příčiny narušení
provozu a výrobních odchylek, které pravděpodobně povedou k neshodným produktům.

Důležitý přínos studií HAZOP spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném
a systematickém identifikování rizik a problémů s provozuschopností velmi pomáhají při určování
vhodných opatření k nápravě.

Charakteristickým rysem studie HAZOP je používání „pracovních porad HAZOP“, během nichž tým
složený z odborníků z různých profesí pod vedením vedoucího studie systematicky zkoumá všechny
příslušné části projektu nebo systému. Na této poradě se identifikují odchylky od cíle projektu
systému s použitím základní sady vodicích slov. Tato technika pomáhá systematicky podněcovat
představivost účastníků, aby identifikovali problémy týkající se rizik a provozuschopnosti. Na studii
HAZOP se má pohlížet spíše jako na zdokonalení dobrého projektu s použitím přístupů založených na
zkušenostech, jako jsou praktické pokyny, než jako na náhradu takových přístupů.

Historicky byly HAZOP a podobné studie popsány jako identifikace nebezpečí, jelikož jejich hlavním
účelem je systematicky testovat, zda jsou nebezpečí přítomna, a pokud ano, tak pochopit, jak mohou
vést k nepříznivým následkům a jak je možné předcházet těmto následkům přepracováním procesu.
V normě ISO 31000:2009 je riziko definováno jako účinek nejistoty na dosažení cílů s poznámkou, že
účinek je odchylka od očekávaného. Proto studie HAZOP, které zohledňují odchylky od očekávaného,
jejich příčiny a účinek na cíle v kontextu návrhu procesu, jsou nyní správně charakterizovány jako
silné nástroje k identifikaci rizika.

Existuje mnoho různých nástrojů a technik, které jsou dostupné pro identifikaci rizik od kontrolních
seznamů, analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) až po HAZOP. Některé techniky, jako jsou
kontrolní seznamy a analýza typu „co se stane, když“, se mohou použít v počáteční etapě životního
cyklu systému, kdy je k dispozici málo informací, nebo v pozdějších etapách, jestliže je zapotřební
méně podrobná analýza. Při studiích HAZOP se požaduje více podrobností o uvažovaném systému,
ale získávají se při nich obsáhlejší informace o rizicích a slabinách v projektu systému.

Termín HAZOP je občas v obecném smyslu spojován s některými jinými technikami identifikování
nebezpečí (jako je např. HAZOP kontrolního seznamu, HAZOP 1 nebo 2, HAZOP založený na
znalostech). Použití tohoto termínu s takovými technikami se považuje za nepatřičné a je výslovně
z tohoto dokumentu vyloučeno.

Před zahájením studie HAZOP se má potvrdit, že je to pro daný úkol nejvhodnější technika (ať už se
používá samostatně nebo v kombinaci s jinými technikami). Při tomto posuzování vhodnosti se má
brát v úvahu účel studia, možná závažnost následků, vhodná úroveň podrobností, dostupnost
příslušných dat a zdrojů a potřeb těch, kdo rozhodují.

Tato norma byla vypracována jako návod pro mnoho průmyslových odvětví a druhů systémů.
V některých průmyslových odvětvích, zejména ve zpracovatelském průmyslu, v němž tato technika
vznikla, existují specifičtěji zaměřené normy a pokyny, v nich jsou stanoveny preferované metody
použitelné pro tato průmyslová odvětví. Podrobnosti jsou uvedeny v bibliografii na konci této normy.

1 Rozsah platnosti

V této mezinárodní normě je uveden pokyn pro studie HAZOP systémů s využíváním vodicích slov. Je
zde poskytnut návod k používání této techniky a postup studie HAZOP, včetně definice, přípravy,



pracovních porad HAZOP, výsledné dokumentace a dalšího postupu.

V normě jsou rovněž uvedeny příklady dokumentace, jakož i široký soubor příkladů zahrnujících
různé aplikace, které ilustrují zkoumání pomocí studie HAZOP.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


