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Metodický pokyn pro shromaž�ování a skladování za�ízení, 
kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci 

za�ízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenyl�) 
 
 

1. Ú�el a p�edm�t metodického pokynu 
 
1.1 Ú�elem metodického pokynu je up�esn�ní postup� nakládání se za�ízeními obsahujícími 
PCB (polychlorované bifenyly) resp. s provozními nápln�mi t�chto za�ízení, v�etn� za�ízení 
a jejich provozních náplní, která se stala odpadem, ve vazb� na požadavky sm�rnice Rady 
96/59/EC o odstra�ování PCB/PCT, ustanovení § 25, § 26, § 27 zákona �. 185/2001 Sb., 
o odpadech1) a vyhlášky4) vydané k tomuto ustanovení. 

1.2 P�edm�tem metodického pokynu jsou veškerá za�ízení obsahující kapaliny/provozní 
nápln� s obsahem PCB. Kapalinou/provozní náplní s obsahem PCB se rozumí kapalina 
obsahující jednu nebo více látek uvedených v § 26 písm. a) zákona o odpadech1), v celkové 
koncentraci v�tší než 50 mg/kg. Pro zjišt�ní a výpo�et celkové koncentrace PCB se použijí 
metody uvedené ve vyhlášce4), konkrétn� �SN EN 12766-1 a �SN EN 12766-2. Provozní 
nápln� s obsahem PCB i samotné PCB byly dodávány na trh pod r�znými obchodními názvy. 
Askarel je obecné ozna�ení skupiny syntetických neho�lavých chlorovaných aromatických 
uhlovodík�, používaných jako provozní nápln� – elektroizola�ní kapaliny v elektrických 
za�ízeních (zejména v transformátorech a kondenzátorech). DELOR/DEL byl obchodní název 
výrobku PCB vyráb�ného do roku 1984 v Chemko Strážske, na území bývalého 
�eskoslovenska, v sou�asné dob� Slovenské republiky.  

1.3 Metodický pokyn up�es�uje pravidla shromaž�ování a skladování jakýchkoli za�ízení, 
kapalin a provozních náplní spl�ujících kritérium pro PCB (podle �lánku 1.1) a obsahu PCB 
(podle �lánku 1.2). Nedílnou p�ílohou tohoto metodického pokynu je Technologický p�edpis 
pro dekontaminaci za�ízení (transformátor�) s obsahem PCB metodou n�kolikanásobné 
vým�ny provozní kapaliny, který je závazný zejména pro elektrická za�ízení s kombinovaným 
elektroizola�ním systémem olej-papír (dále jen „Technologický p�edpis“).  

1.4 Metodický pokyn obsahuje rovn�ž obecné zásady ochrany životního prost�edí 
a ochrany zdraví p�i nakládání s PCB. 

1.5 Metodický pokyn i Technologický p�edpis se nezabývají jakýmikoli úpravami 
�i opravami prokazateln� dekontaminovaných za�ízení, a� v díln� �i na provozní pozici 
a nezabývají se ani ekonomickou stránkou dekontaminace. 

 

UPOZORN�NÍ Používání postup� podle metodického pokynu m�že zahrnovat nebezpe�né 
materiály, �innosti a za�ízení. Ú�elem metodického pokynu není v�novat se detailn� všem 
bezpe�nostním problém�m spojených s jeho používáním. Je odpov�dností uživatele 
metodického pokynu zavést p�ed jeho použitím p�íslušné bezpe�nostní a zdravotnické postupy 
a ur�it vhodnost omezení podle p�edpis�7), 9), pop�. dalších. 
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2. Shromaž�ování a skladování za�ízení, kapalin a provozních náplní s obsahem 
PCB a požadavky na provozní prostory (stálá pracovišt�), kde se provádí 
dekontaminace za�ízení s obsahem PCB 

2.1 Provozní nápl� s obsahem PCB nad 50 mg/kg vyjmutá nebo vypušt�ná ze za�ízení je vždy 
odpadem, bez ohledu na to, zda byla použita nebo ne. Odpadem je rovn�ž takové za�ízení, 
s jehož provozem a použitím se dále nepo�ítá. Nakládá-li se s takovým za�ízením obsahujícím 
PCB nebo se samotnou provozní náplní s obsahem PCB, rozum�jí se shromaž�ováním 
a skladováním �innosti definované v § 4 písm. f), g) zákona o odpadech1), p�i �emž 
podrobnosti o podmínkách shromaž�ování a skladování jsou uvedeny v § 5 a § 7 vyhlášky13). 
�ást t�chto podmínek p�edstavují „Požadavky na sklad za�ízení, kapalin a provozních náplní 
s obsahem PCB“ v �lánku 2.3 tohoto metodického pokynu. 

2.2 Skladováním za�ízení s obsahem PCB, nemajícího charakter odpadu (záložní, rezervní 
za�ízení), se rozumí uložení do skladu za�ízení s obsahem PCB na dobu omezenou zákonnou 
lh�tou1) pro ukon�ení provozu takového za�ízení nebo do doby ukon�ení životnosti za�ízení 
(s podmínkou podle § 27 zákona o odpadech1)), pro n�ž je náhradou.   

2.3 Na provozní prostory pro skladování za�ízení, kapaliny a provozní nápln� s obsahem PCB 
a provozní prostory, kde se provádí dekontaminace takových za�ízení platí zvláštní požadavky 
podle bodu 2.4, resp. 2.5 a 2.6. 

2.4 Požadavky na sklad za�ízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB (dále jen 
„sklad“) 

(1) Sklad musí odpovídat požadavk�m § 7 vyhlášky13). Skladem nem�že být volná plocha 
podle § 7 odst. 1 vyhlášky13) (první položka vý�tu).  
(2) Sklad musí být zven�í ozna�en v souladu se zvláštním právním p�edpisem16) a  nápisem 
„Sklad za�ízení s PCB“. Za�ízení obsahující provozní nápln� s obsahem PCB musí být 
ozna�eno v souladu s vyhláškou4). 
(3) Spolu se za�ízeními s obsahem PCB nesm�jí být skladovány v�ci nebo jakékoli jiné látky 
a p�ípravky klasifikované jako nebezpe�né podle zákona2). 
(4) P�i provozování skladu lze využít normy11), p�i�emž je zejména nutno dbát na zabezpe�ení 
skladovaných za�ízení z hlediska možných únik� provozních náplní. 
(5) Za�ízení s obsahem PCB není samo o sob� nádrží, kontejnerem nebo obalem ve smyslu 
normy11). 
(6) Stavební �ešení skladu musí odpovídat požadavk�m �ásti IV.A normy10). 
(7) PCB, resp. provozní nápln� za�ízení s obsahem PCB jsou odpadem ve smyslu zákona 
o odpadech1) a jsou zvlášt� nebezpe�nou závadnou látkou ve smyslu zákona o vodách8). 
Provozovatel skladu je povinen plnit další povinnosti spojené se zacházením se zvlášt� 
nebezpe�nými závadnými látkami, a další relevantní povinnosti stanovené v § 39 zákona 
o vodách8), nap�. provozovat sklad pouze na základ� schváleného havarijního plánu. 
(8) K výstavb� skladu nebo ke zm�n� užívání stavby na sklad je nutný souhlas vodoprávního 
ú�adu podle § 17 zákona o vodách8). 
(9) Krom� opat�ení daných speciálními obecn� závaznými právními p�edpisy7), 9), 14) musí být 
technicky zajišt�no, že nebudou p�ekra�ovány hodnoty p�ípustných expozi�ních limit� (PEL), 
resp. nejvyšších p�ípustných koncentrací (NPK-P) podle zvláštního p�edpisu7). 
(10) Technicky musí být zajišt�no, že v p�ípad� úniku PCB nebo provozní nápln� s obsahem 
PCB nedojde ke kontaminaci životního prost�edí. 
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(11) Zam�stnanci budou mít k dispozici osobní ochranné pracovní prost�edky p�edevším 
k ochran� pokožky celého t�la a tam, kde by do�asn� nebylo možno zajistit dosažení PEL, 
resp. NPK-P, i k ochran� dýchacích cest. 
(12) Ve skladu budou k dispozici prost�edky pro zdolávání havárií, jakož i prost�edky 
pro poskytování první pomoci. 

2.5 Na provozní prostory (stálá pracovišt�), kde se provádí dekontaminace za�ízení s obsahem 
PCB platí p�im��en� stejné požadavky, jako na sklady. 

2.6 Pro pracovišt� ur�ené k provád�ní dekontaminace je t�eba zpracovat havarijní plán 
ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách8). P�ed zahájením dekontaminace musí být 
rozhodnutí vodoprávního ú�adu o schválení havarijního plánu pravomocné. Pokud je sou�ástí 
pracovišt� (provozovny) sklad ve smyslu �lánku 2.4, lze zpracovat jediný havarijní plán 
(pro provoz skladu i pro vlastní dekontaminaci). 

3. Dekontaminace za�ízení s obsahem PCB 

3.1 Dekontaminací za�ízení s obsahem PCB se rozumí postup, kterým se provede trvalé 
snížení koncentrace PCB v za�ízení pod 50 mg/kg, za ú�elem umožn�ní dalšího provozu 
za�ízení nebo za ú�elem usnadn�ní odstran�ní za�ízení. Za provozní nápl� neobsahující PCB 
se považuje nápl�, v níž je obsah PCB trvale snížen na celkovou koncentraci prokazateln� 
nižší než 50 mg/kg. Náhradní kapaliny/provozní nápln� neobsahující PCB musí p�edstavovat 
znateln� nižší rizika, vým�na kapaliny nesmí nahrazovat následné odstran�ní PCB a ozna�ení 
transformátoru po jeho dekontaminaci musí být provedeno v souladu s vyhláškou4). 
Všeobecn� je doporu�ováno dosáhnout koncentrace nižší než 20 mg/kg (stanovené podle 
�SN EN 12766-1 a �SN EN 12766-2), nebo� to je limitní hodnota pro koncentraci PCB 
v odpadech hodnocených jako nebezpe�né (H13) podle vyhlášky12).  

3.2 Osoby provád�jící dekontaminaci 

(1) Dekontaminaci m�že provád�t pouze oprávn�ná osoba k p�evzetí PCB, odpadu PCB nebo 
za�ízení s obsahem PCB do svého vlastnictví ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech1), 
tj. pouze oprávn�ná právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn�ná k podnikání, která 
je provozovatelem za�ízení k využití nebo k odstran�ní ur�eného druhu odpadu, nebo osoba, 
která je provozovatelem za�ízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech1).  
(2) Dekontaminaci m�že rovn�ž provád�t p�vodce odpad�, kterému byl ud�len souhlas 
na tuto �innost ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech1) k nakládání s PCB, odpady PCB 
nebo za�ízeními s obsahem PCB a který p�ímo p�edává odpadní nápln� s PCB do vlastnictví 
pouze osob� oprávn�né k jejich p�evzetí dle § 12 odst. 3, resp. provozovateli za�ízení 
k odstra�ování PCB nebo sb�ru nebo výkupu PCB nebo odpad� PCB. 
3.3 Dekontaminaci lze provést bu� na provozní pozici (stanovišti) za�ízení ve spolupráci 
s oprávn�nou osobou podle �lánku 3.2, nebo v kombinaci odborn� zp�sobilá dílna podle 
�lánku 3.4 – provozní pozice za�ízení – oprávn�ná osoba podle �lánku 3.2.  

3.4 Transformátor s obsahem PCB – krom� toho, že je klasifikován podle p�edchozích �lánk� 
– je též tzv. „vyhrazeným elektrickým za�ízením“ ve smyslu vyhlášky5). Proto m�že 
dekontaminaci za�ízení provád�t pouze odborn� zp�sobilá dílna ve vztahu k dekontaminaci 
vyhrazených elektrických za�ízení tohoto charakteru, kterou se rozumí dílna provozovaná 
podnikatelským subjektem oprávn�ným k výkonu vázané živnosti skupiny 205 ve smyslu 
p�ílohy �. 2 živnostenského zákona6). Stejným oprávn�ním musí disponovat osoba hodlající 
provést dekontaminaci na provozní pozici za�ízení. Odborn� zp�sobilá dílna musí disponovat 
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skladem za�ízení ve smyslu �lánk� 2.3 a 2.4. Osoby provád�jící dekontaminace za�ízení 
s obsahem PCB podle tohoto �lánku musí spl�ovat rovn�ž podmínku v �lánku 3.2. 

3.5 Postup p�i provád�ní dekontaminace se p�edevším z hlediska ochrany zdraví a životního 
prost�edí liší, je-li provád�n na stálých pracovištích technicky i organiza�n� zabezpe�ených 
nap�. podle �lánku 2.4 nebo 2.5 nebo na provozní pozici (stanovišti). Na stálých pracovištích 
není zpravidla t�eba dalších opat�ení k ochran� zam�stnanc�. 

3.6 Subjekt provád�jící dekontaminaci na provozní pozici provede p�ed jejím zapo�etím: 

a) opat�ení minimalizující riziko úniku provozní nápln� ze za�ízení do životního prost�edí 
podle �lánku 3.7, 
b) opat�ení minimalizující ohrožení zdraví p�i této velmi rizikové práci podle �lánku 3.8. 

3.7 K minimalizaci ohrožení životního prost�edí subjekt provád�jící dekontaminaci 

(1) vybaví provozní pozici za�ízení bez vlastní záchytné jímky (vany) nebo provozní pozici 
net�sného za�ízení záchytnou jímkou (vanou), nepropustnou pro provozní kapalinu s obsahem 
PCB, o obsahu v�tším nebo rovném maximálnímu obsahu provozní nápln� v za�ízení, nebo 
u�iní alternativní technické opat�ení, vedoucí k zabrán�ní úniku provozní nápln�. Nelze-li 
provozní pozici opat�it záchytnou jímkou (vanou), nap�. pro velikost za�ízení, provede jiná 
nezbytná opat�ení k minimalizaci ohrožení životního prost�edí, které projedná s místn� 
p�íslušnými orgány státní správy; a  
(2) vybaví místo nakládky na dopravní prost�edek (v p�ípad� dopravy do odborn� zp�sobilé 
dílny) záchytnou jímkou (vanou) pat�i�ných parametr� ad a). Nelze-li místo nakládky opat�it 
záchytnou jímkou (vanou), nap�. pro velikost za�ízení, provede jiná nezbytná opat�ení 
k minimalizaci ohrožení životního prost�edí, které projedná s místn� p�íslušnými orgány státní 
správy. 

3.8 Opat�ení minimalizující riziko poškození zdraví 

(1) Zam�stnanci provád�jící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být pro tuto 
práci zdravotn� zp�sobilí. Musí se podrobit vstupním léka�ským prohlídkám. 
(2) Pokud jsou práce, jichž se týká tento metodický pokyn, po zhodnocení míry rizika pracemi 
rizikovými podle zvláštního právního p�edpisu14), jsou zam�stnanci povinni se zú�ast�ovat též 
periodických, mimo�ádných a výstupních léka�ských prohlídek. 
(3) Vstupní, periodické, mimo�ádné a výstupní léka�ské prohlídky je oprávn�n provád�t léka� 
závodní preventivní pé�e.  
(4) P�i sledování zdravotního stavu zam�stnanc� dlouhodob� provád�jících práce, jichž se 
týká tento metodický pokyn, se provádí sledování biologického expozi�ního testu podle 
zvláštního právního p�edpisu14). 
(5) Zam�stnavatel je povinen p�i za�azování na práce, jichž se týká tento metodický pokyn, 
postupovat podle výsledk� t�chto prohlídek. 
(6) Zam�stnanci provád�jící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být pro 
provád�ní práce dokonale vyškoleni a toto školení musí být v pravidelných lh�tách 
opakováno. Sou�ástí tohoto školení jsou i opat�ení na ochranu zdraví a životního prost�edí. 
(7) Zam�stnanci provád�jící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí dodržovat 
p�edepsaný technologický postup a zejména používat p�edepsané osobní ochranné pracovní 
prost�edky, které nepropouští PCB a zamezují kontakt PCB s k�ží zam�stnance. 

3.9 Pro p�epravu za�ízení s obsahem PCB platí p�edpisy pro p�epravu nebezpe�ných v�cí3). 



Metodický pokyn pro shromaž�ování a skladování za�ízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB 
a pro dekontaminaci za�ízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenyl�) 

Ministerstvo životního prost�edí, prosinec 2005 5 

3.10 Subjekt provád�jící dekontaminaci je rovn�ž povinen plnit povinnosti spojené se 
zacházením se zvlášt� nebezpe�nými závadnými látkami, stanovené v § 39 zákona o vodách8). 

3.11 Dekontaminace je ukon�ena po 6 m�sících provozu za�ízení v p�ípad�, že bylo 
protokolem o analytickém stanovení PCB podle vyhlášky4) potvrzeno dosažení koncentrace 
PCB pod 50 mg/kg.  

3.12 Kone�nou povinností po provedení dekontaminace za�ízení je oznámit tuto skute�nost 
a zm�nu v evidovaných skute�nostech Ministerstvu životního prost�edí prost�ednictvím 
eviden�ního listu podle vyhlášky4). 

3.13 P�ed zp�tnou montáží dekontaminovaného za�ízení na provozní pozici musí být 
provedena opat�ení ve smyslu �lánku 3.6. Pro ú�ely zp�tné montáže za�ízení 
na provozní pozici je za dekontaminované považováno též za�ízení, u kterého již byl 
proveden servisní zásah p�ed vydáním tohoto metodického pokynu vedoucí k dekontaminaci 
a analytickým stanovením byla prokázána nižší koncentrace PCB než 50 mg/kg, avšak dosud 
neuplynula lh�ta pro prokázání dekontaminace podle �lánku 3.11.  

3.14 Subjekt provád�jící dekontaminaci odpovídá od p�evzetí za�ízení k dekontaminaci 
do p�edání dekontaminovaného za�ízení další osob� (vlastníkovi/provozovateli) za to, 
že za�ízení bude ozna�eno v souladu s vyhláškou4). 

4. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i nakládání s PCB.  

4.1 Ochrana zdraví p�i nakládání s PCB na stálých pracovištích 

(1) Všechna stálá pracovišt�, provozovaná osobami, jimž bylo ud�leno oprávn�ní podle 
§ 1 vyhlášky13) musí spl�ovat všechny podmínky tohoto ustanovení, v�etn� provozního �ádu 
podle p�ílohy �. 1 vyhlášky . 
(2) Všechna stálá pracovišt� musí být tak technicky vybavena, aby byla minimalizována 
možnost kontaminace pokožky a vylou�eno p�ekra�ování PEL, resp. NPK-P podle zvláštního 
p�edpisu7). 
(3) Zam�stnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, se musí podrobit 
léka�ským prohlídkám a kontrolám biologického expozi�ního testu podle �lánku 3.8 odst. 1, 
2, 3 a 4. 
(4) Zam�stnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, se musí 
zú�ast�ovat školení podle �lánku 3.8 odst. 6. 
(5) Zam�stnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí dodržovat 
p�edepsané technologické postupy a používat osobní ochranné pracovní prost�edky podle 
�lánku 3.8 odst. 7. 
(6) Zam�stnavatelé musí provést zhodnocení rizika a zajistit pravidelné m��ení koncentrací 
PCB v pracovním ovzduší. 
(7) Pro pracovišt�, kde se vykonávají práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být 
vypracována pravidla bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

4.2 Ochrana zdraví p�i nakládání s PCB na mobilních pracovištích nebo na provozní pozici 

(1) Na mobilních pracovištích nebo na provozních pozicích se p�i ochran� zdraví p�i práci 
postupuje obdobn�, jako na stálých pracovištích (�lánek 4.1), zejména s p�ihlédnutím: 
a) k tomu, zda jde o zam�stnance vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, 

jako své stálé zam�stnání nebo jako p�íležitostnou práci,  
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b) k typu a trvání vykonávané práce, 
c) k použitým technologickým pracovním postup�m apod. 

4.3 Zásady první pomoci 

(1) P�i styku s k�ží – odložte veškeré kontaminované oble�ení. Zasažené �ásti pokožky 
umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dob�e opláchn�te. P�i p�etrvávajícím drážd�ní 
vyhledejte odbornou léka�skou pomoc. 
(2) P�i zasažení o�í – p�i otev�ených ví�kách nejmén� 15 minut vyplachujte, zejména prostory 
pod ví�ky, �istou a pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte odbornou léka�skou 
pomoc. 
(3) P�i požití – postiženého umíst�te v klidu. Ústa vypláchn�te vodou (pouze za p�edpokladu, 
že postižený je p�i v�domí a nemá-li k�e�e); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodlen� 
vyhledejte odbornou léka�skou pomoc a informujte léka�e o charakteru požité látky nebo 
p�ípravku. 
(4) P�i nadýchání – dopravte postiženého na �erstvý vzduch a zajist�te t�lesný i duševní klid. 
Nenechte jej prochladnout. P�etrvávají-li dýchací obtíže, drážd�ní nebo objeví-li se jiné 
celkové p�íznaky, vyhledejte odbornou léka�skou pomoc.  
 
 
 
P�íloha k metodickému pokynu pro shromaž�ování a skladování za�ízení, kapalin a 
provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci za�ízení s obsahem PCB 
(polychlorovaných bifenyl�): 
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P�íloha k metodickému pokynu pro shromaž�ování a skladování za�ízení, kapalin a 
provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci za�ízení s obsahem PCB 
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 Cílem tohoto Technologického p�edpisu je formulovat základní principy dekontaminace 
za�ízení (transformátor�) s obsahem PCB metodou n�kolikanásobné vým�ny provozní 
kapaliny. Provozní kapalinou se v obou dokumentech rovn�ž rozumí provozní nápl� 
(elektroizola�ní kapalina). Technologický p�edpis je nedílnou p�ílohou „Metodického 
pokynu pro shromaž�ování a skladování za�ízení, kapalin a provozních náplní s obsahem 
PCB a pro dekontaminaci za�ízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenyl�)“ (dále jen 
„Metodický pokyn“). V p�im��eném rozsahu lze Technologického p�edpisu použít též pro 
dekontaminaci jiných za�ízení s obsahem PCB, než transformátor�.  

(&������!�����������	�
"������	� �

Metoda dekontaminace uvedená v Technologickém p�edpisu je doporu�ována 
pro nehermetizované transformátory, hermetizované transformátory (pokud specializovaná 
firma provád�jící dekontaminaci disponuje pot�ebnou technologií a zkušenostmi) a tlumivky 
všech výkon� a nap�tí s askarelem nebo provozní náplní s obsahem PCB. Ze zkušeností 
v zahrani�í vyplývá, že metoda n�kolikanásobné vým�ny provozní kapaliny je ekonomicky 
vhodná do koncentrace cca 5 000 mg/kg PCB. Zárove� se p�edpokládá, že jednorázovou 
vým�nou kontaminované elektroizola�ní kapaliny do koncentrace cca 500 mg/kg PCB, lze 
docílit koncentrace pod limitních 50 mg/kg PCB. Tento p�edpoklad však musí být ov��en 
laboratorním rozborem po 6 m�sících provozu za�ízení. 

Dekontaminace za�ízení touto metodou m�že být provedena bu� kompletn� na provozní 
pozici za�ízení ve spolupráci s oprávn�nou osobou podle �lánku 3.2, resp. 3.3 Metodického 
pokynu nebo v kombinaci odborn� zp�sobilá dílna – provozní pozice za�ízení – oprávn�ná 
osoba podle �lánku 3.2, resp. 3.3 Metodického pokynu.  

Technologický p�edpis uvádí také jiné �innosti bezprost�edn� související s použitou 
metodou dekontaminace (diagnostiku použité elektroizola�ní kapaliny a transformátoru).  

)&�*�
����������
���$���� #����� ������ ���
�����	�����
��#�� ������������������������

• Transformátor je provozuschopný, když svými technickými parametry vyhovuje 
pro provoz na dané nap��ové hladin�. Jedná se tedy o za�ízení provozované, do�asn� 
vy�azené z provozu, záložní �i rezervní. 

• Vlastník/provozovatel zajistí �ádný provoz za�ízení po dobu nezbytn� nutnou 
pro dekontaminaci, tj. 6 m�síc� od vým�ny provozní nápln�. V p�ípad� opakované 
(druhé) vým�ny to znamená zajistit �ádný provoz za�ízení po dobu dalších 6 m�síc� atd.  

+&���	��	������$�

Základním principem této metody dekontaminace je n�kolikanásobná vým�na askarelu, 
kapaliny kontaminované PCB nebo provozní nápln� s obsahem PCB a její náhrada 
elektroizola�ní kapalinou prokazateln� bez PCB (nap�. minerálním elektroizola�ním olejem 
s maximálním obsahem PCB do 2 mg/kg). Tento proces je opakován tak dlouho, dokud 
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po uplynutí definované doby 6 m�síc� není dosaženo koncentrace PCB v provozní kapalin� 
nižší než 50 mg/kg. Všeobecn� je doporu�ováno dosáhnout koncentrace nižší než 20 mg/kg, 
nebo� to je limitní hodnota pro koncentraci PCB v odpadech hodnocených jako nebezpe�né 
(H13) podle vyhlášky12). 

K vy�išt�ní savých materiál� od PCB uvnit� transformátoru (celulóza, d�evo) je využito 
p�irozených projev� standardního provozního stavu transformátoru (oh�ev, cirkulace provozní 
kapaliny, mikrovibrace) a tím k p�estupu PCB do kapaliny použité k dekontaminaci.  

Askarel, kapaliny kontaminované PCB nebo provozní nápln� s obsahem PCB – a� již 
p�vodní nebo výplachové, vzniklé po 6 m�sících provozu – jsou následn� p�edány oprávn�né 
osob� ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech1) k odstran�ní v za�ízení k tomu ur�eném.  

Metoda je výhodná p�edevším pro transformátory ur�ené pro další provoz. Je šetrná 
k vnit�nímu uspo�ádání transformátoru �i jinému za�ízení, zachovává prakticky všechny jeho 
„p�eddekontamina�ní“ provozní parametry a omezuje na minimum dobu odstávky za ú�elem 
dekontaminace. Vyzna�uje se výrazn� nižší mírou ekologického rizika a zdravotní zát�že 
pracovník� provád�jících dekontaminaci, než p�ímá demontáž za�ízení s PCB. 

,&����� ���
�����	�������#�� �������������������������

 U transformátoru, který je schopen dalšího provozu a který bude jeho 
vlastník/provozovatel po dekontaminaci dále provozovat po dobu alespo� 7 m�síc�, 
se postupuje p�i dekontaminaci podle následujících bod� �. 1 až �. 7. 

1. Odb�r vzorku certifikovaným vzorka�em a analytické stanovení obsahu PCB standardní 
metodikou podle vyhlášky4) v oprávn�né laborato�i. V p�ípad� askarelových/PCB náplní 
p�ímo ode�tem ze štítku za�ízení. 

2. Vým�na provozní nápln�/elektroizola�ní kapaliny s obsahem PCB: 
a) p�ed vypušt�ním se provozní nápl� zah�eje zatížením transformátoru min. 

na 75 % jmenovitého výkonu po dobu 24 hodin (pokud je to technicky možné), 
b) vypušt�ní kontaminované kapaliny (askarelu �i transformátorového oleje s PCB) 

do p�epravní cisterny nebo vhodného shromaž�ovacího prost�edku ve smyslu § 5 
vyhlášky13), 

c) po vypušt�ní provozní kapaliny ponechat zbytkové množství (zachycené ve vinutí 
a v izolaci za�ízení) samovoln� vytékat po dobu provozn� p�ípustnou (cca 6 až 10 
hodin) do vhodných shromaž�ovacích prost�edk� ve smyslu § 5 vyhlášky13), 

d) p�edání odpadu PCB oprávn�né osob� podle zákona o odpadech1), 
e) napln�ní transformátoru upraveným transformátorovým olejem (dekontamina�ní 

olej zfiltrovaný, vysušený, odplyn�ný a bez PCB), s d�razem na zajišt�ní 
elektroizola�ních parametr� pro p�íslušnou nap��ovou hladinu. Pokud bude pro 
úpravu elektroizola�ních parametr� oleje použito filtra�ní za�ízení (nap�. mobilní 
filtra�ní za�ízení Fluidex, Micafil), je t�eba zajistit, aby nedošlo k jeho kontaminaci. 
Jakostní parametry oleje je t�eba také zkontrolovat. Jako dekontamina�ní olej lze 
použít i st�edn� zestárlý olej bez PCB, avšak s dostate�nou rezervou s ohledem na 
možnost vypadnutí kal�. Pro poslední vým�nu kapaliny (v p�ípad� n�kolikanásobné 
vým�ny), kdy lze podle p�edpokladu v �lánku 2 tohoto Technologického p�edpisu 
usoudit, že již nedojde k její kontaminaci nad limitní koncentraci 50 mg/kg PCB, 
je t�eba použít nový �i regenerovaný olej s parametry nového oleje nap�. podle normy 
�SN EN 6029615). 

3. Po úsp�šné aplikaci p�edepsaných diagnostických elektrických zkoušek následuje 
uvedení transformátoru do �ádného provozu.  

4. Po 6 m�sících od vým�ny provozní nápln� a provozu transformátoru následuje 
provedení analytického stanovení obsahu PCB a výpo�et celkové koncentrace PCB 
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standardní metodikou podle vyhlášky4), konkrétn� �SN EN 12766-1 a �SN EN 
12766-2.  

5. V p�ípad� kladného výsledku testu, tj. analyticky stanovená koncentrace PCB je menší 
než 50 mg/kg, lze dekontaminaci ukon�it.  

6. Transformátor �ádn� ozna�it v souladu s požadavky vyhlášky4) a oznámit tuto 
skute�nost a zm�nu v evidovaných skute�nostech Ministerstvu životního prost�edí. 

7. V p�ípad� nevyhovujícího výsledku, tj. nebylo dosaženo koncentrace PCB v provozní 
kapalin� nižší než 50 mg/kg, se opakuje postup podle bodu 2 tohoto �lánku 5. 

 
Související p�edpisy: 
1) zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní. 
2) zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� 

n�kterých zákon�, v platném zn�ní. 
3) vyhláška �. 64/1987 Sb., o Evropské dohod� o mezinárodní silni�ní p�eprav� 

nebezpe�ných v�cí (ADR), v platném zn�ní, a 	ád pro mezinárodní železni�ní p�epravu 
nebezpe�ného zboží – RID, v platném zn�ní, který je p�ílohou „Železni�ního p�epravního 
�ádu“. Aktualizovaná verze je ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sd�lení Ministerstva 
zahrani�ních v�cí �R �. 46/2003 Sb. m. s. 

4) vyhláška �. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými sm�smi obsahujícími kteroukoliv z t�chto 
látek v koncentraci v�tší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

5) vyhláška �. 20/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená elektrická za�ízení a stanoví n�které 
podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, v platném zn�ní. 

6) zákon �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) , p�íloha �. 2 
– Vázané živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za�ízení“, 
v platném zn�ní. 

7) na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� 
p�i práci, v platném zn�ní. 

8) zákon �. 254/2001Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon), v platném 
zn�ní. 

9) zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon�, v platném zn�ní. 

10) �SN 65 0201 Ho�lavé kapaliny –�Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
11) �SN 75 3415 Ochrana vody p�ed ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování. 
12) vyhláška �. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�, v platném zn�ní. 
13) vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn�ní. 
14) vyhláška �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru biologického 
materiálu pro provád�ní biologických expozi�ních test� a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými �initeli, v platném zn�ní.  

15) �SN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izola�ní 
oleje pro transformátory a vypína�e. 

16) na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek 
a zavedení signál�, v platném zn�ní. 
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Dopl�ující informace: 
 

Tabulka A. Orienta�ní množství transformátorového oleje v transformátorech 
 

Kapacita transformátoru [kVA] Orienta�ní hmotnost oleje [kg] 
100  140 
160  215 
200 295 
250  295 
315 300 
400 450 
500 425 
630 615 
800 575 

1000 670 
1250 800 
1600 1130 
2000 1300 

  Zdroj: UNEP Chemicals/SBC, Ženeva, b�ezen 2003. 
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Tabulka B. Orienta�ní množství transformátorového oleje v transformátorech 

 
Kapacita transformátoru [kVA] Orienta�ní hmotnost oleje [kg] 

100  300 
160  400 
250  550 
400  900 
630  1200 

1000  1600 
1600 2300 

  Zdroj: ESS, s.r.o., Teplice – Sob�druhy, srpen 2003. 
  Pozn.: Z dosavadních zkušeností v �eské republice vyplývá, že data uvedená v tabulce B více 
odpovídají skute�nosti. Orienta�ní hmotnosti oleje v tabulce A se zdají být podhodnocené. 

 
 
 
 
 


