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 Diplomová práce se zabývá snižováním rizika brusného prachu ve strojním 

provozu. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o prachu, výbuchu  

a o faktorech, které výbuch ovlivňují. Dále teoretická část obsahuje informace  

o hygienických limitech. V praktické části je popsán provoz, postup technologie a zdroj 

vzniku prachu. Následně jsou určeny požárně technické charakteristiky a provedena 

analýza nebezpečí. Na základě provedené analýzy jsem navrhnul organizační a technické 

opatření, mezi které patří harmonogram úklidových prací a úklidový předpis. 
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Anotation 

 MEIXNER, L. Reduction of Grinding Dust Risk in Mechanical Engineering. 

Ostrava, 2015. 63 pages. Thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Department of Safety 

Management. Thesis Supervisor Ing. Hana Věžníková, Ph.D. 

 

 This thesis is dealing with risk reduction of grinding dust in mechanical 

engineering. There is described basic knowledge about dust, explosion and factors that 

affects explosion in the theoretical part. After that the theoretical part contains 

informations about hygienical limits. Practical part describes plant, technology procedure 

and source of dust generation. Next there are defined fire-technical characteristics and 

there is realized danger analysis. According to the analysis I have  suggested organizational 

and technical steps, among which belong schedule of cleaning work and cleaning 

instructions. 
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1 Úvod 

Požár nebo výbuch prachu představuje v průmyslu velké nebezpečí pro zdraví  

a život zaměstnanců, zařízení i pro samotné stavby. Může také dojít k úniku jiných 

nebezpečných látek, které mohou následky podstatně zhoršit. Z tohoto důvodu je nutné 

zavést protivýbuchovou ochranu a další opatření, především dostatečnou a důkladnou 

prevenci, aby k požáru nebo výbuchu vůbec nedošlo. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout preventivní opatření, kterými se sníží 

rizika prachu vznikajícího při otryskávání zpracovávaného materiálu. Především jde  

o snižování nebezpečí vzniku požáru a výbuchu v posuzovaném provozu. 

Práce bude rozdělena do dvou pomyslných bloků, a to na teoretickou a praktickou 

část. Praktická část poté bude tvořena popisem provozu a jeho analýzou. 

V teoretické části se zaměřím na vysvětlení základních pojmů používaných textu. 

Přiblížím základní poznatky o prachu, jeho vlastnostech a jejich možnosti ovlivňování. 

Dále do teoretické části zařadím informace o hygienických limitech, účincích na lidský 

organismus, přípustné expoziční limity a zdravotní dopady. 

Praktická část bude obsahovat popis provozu a celkové seznámení s technologií, při 

které vzniká posuzovaný prach. Dále také hygienické měření a požárně technické 

charakteristiky prachu. Následně provedu analýzu nebezpečí v posuzovaném provozu 

s návrhem preventivních opatření. 
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2 Rešerše 

 Ke zpracování teoretické části diplomové práce jsem použil z velké části literaturu 

vydanou panem doc. Ing. Damcem, CSc., a to především pro popis faktorů ovlivňující 

průběh výbuchu. Pro vypracování teoretické části zaměřené na hygienické limity jsem 

vycházel z NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2005, 170 s. ISBN 80-861-1121-0. 

V první části knihy jsou popsány základní pojmy a následně základní poznatky  

o výbuchu. Na tuto problematiku navazují faktory, které ovlivňují meze výbušnosti  

a průběh výbuchu. Druhá část knihy popisuje, jaké jsou současné možnosti zabránění 

vzniku výbuchu. Dále popisuje aktivní a pasivní protivýbuchovou ochranu. 

 

 BARTLOVÁ, I., DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. 1.vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002, ISBN: 80-86634-10-

8 

 První část této knihy je zaměřena především na význam prevence závažných 

havárií. Druhá část na pojmy, které souvisejí s nebezpečím výbuchu, druhy protivýbuchové 

ochrany a vznik nebezpečných koncentrací. Ve třetí části jsou příklady ochrany na 

vybraných technologických procesech. 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Nařízení vlády popisuje rizikové faktory pracovních podmínek, způsoby hodnocení 

z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, podmínky poskytování OOPP, bližší hygienické 

požadavky na pracoviště a další. V příloze je uveden výpočet přípustného expozičního 

limitu a tabulky přípustných expozičních limitů 

  



3 

 

3 Právní základ 

 V této kapitole popíši základní právní předpisy a technické normy, které řeší 

problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele, 

hygienické limity a další. 

3.1 Základní právní předpisy 

 Mezi základní právní předpisy patří v první řadě zákoník práce, který ukládá 

zaměstnavateli povinnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je tato 

problematiky upravena dalšími nařízeními vlády a vyhláškami. 

3.1.1 Zákoník práce 

 Jedná se o zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především část 

pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, § 101 a 102, ukládá zaměstnavateli povinnost 

předcházet ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci. [23] 

 Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na rizika 

možného ohrožení při výkonu práce, dále bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí. V případě, že není možné rizika zcela odstranit, musí zajistit jejich minimalizaci. 

[23] 

3.1.2 Zákon o požární ochraně 

 Jde o zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde účelem zákona je 

vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry  

a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. [22] 

 V § 4 je popsáno členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a dále 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. [22] 

3.1.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení upravuje podmínky poskytování osobních 
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ochranných pracovních prostředků, hygienické požadavky na pracoviště, minimální 

požadavky na obsah školení zaměstnanců, způsob hodnocení rizik a další. [11] 

 V přílohách tohoto nařízení jsou uvedeny seznamy prachů a jejich přípustné 

expoziční limity a postup jejich stanovení. [11] 

3.1.4 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 

nařízení vlády č. 114/2011 Sb. [10] 

 V tomto nařízení vlády je uveden seznam nemocí z povolání, který obsahuje  

88 položek, které jsou rozčleněny do 6 kapitol. [10] 

3.1.5 Vyhláška č. 432/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. [21] 

 Vyhláška obsahuje kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií podle 

přípustných expozičních limitů prachu. [21] 

3.2 Technické normy 

ČSN EN 15188 

 ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného 

vznícení. Norma stanovuje postupy pro analýzu a hodnocení nutné pro stanovení teplot 

samovznícení hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu na 

základě zkoušek uložení v horké peci při konstantní teplotě. [4] 

ČSN EN 1127-1 

 ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: 

Základní koncepce a metodika. Norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení 



5 

 

nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a příslušná požadovaná bezpečnostní opatření 

pro návrh a konstrukci. Toho je dosaženo: 

• identifikací nebezpečí 

• hodnocením rizik 

• snížením rizika 

• informacemi pro používání [3] 

ČSN EN 60079-10-2 

 ČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných 

prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Norma platí pro identifikaci  

a zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy 

prachu, aby bylo umožněno správné hodnocení zdrojů vznícení v takovýchto prostorech. 

[5] 

 V normě jsou výbušná prostředí s prachem a vrstvy hořlavého prachu řešeny 

samostatně. V kapitole 4 je popsáno zařazování prostorů pro rozvířený hořlavý prach, kde 

vrstvy prachu jsou hodnoceny jako jeden z možných zdrojů úniku. V kapitole 7 je popsáno 

nebezpečí vznícení vrstvy prachu. [5] 
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4 Základní pojmy 

Prach 

 Malé částice pevné látky obsažené ve vzduchu, které mají libovolný tvar a strukturu 

a jejich velikost není vyšší než 0,5 mm [15] 

Hořlavý prach 

 Malé částice pevné látky obsažené ve vzduchu, které mohou hořet nebo žhnout  

a mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs za normálních podmínek [3] 

Výbuch 

 Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně [6] 

Výbušná atmosféra 

 Hořlavé látky v jakékoliv formě při atmosférických podmínkách ve směsi se 

vzduchem, ve které se po iniciaci rozšíří hoření do celé nespálené směsi [6] 

Rozsah výbušnosti 

 Rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může dojít k výbuchu [6] 

Meze výbušnosti 

 Meze rozsahu výbušnosti [6] 

Dolní koncentrační mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) 

 Nejnižší koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem, při které ještě může 

nastat výbuch [6] 

Horní koncentrační mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) 

 Nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem, při které je směs ještě 

výbušná [6] 

Zóny pro prachy 

 Prostředí s nebezpečím výbuchu se dělí na zóny v závislosti na pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné výbušné atmosféry [3] 
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 Zóna 20 

 Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často [3] 

 Zóna 21 

 Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu vznikat příležitostně za normálního provozu [3] 

 Zóna 22 

 Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, tak je 

přítomna pouze krátkou dobu [3] 

Minimální teplota vzplanutí 

 Nejnižší teplota prostředí, při kterém dojde působením vnějšího zápalného zdroje 

k zapálení směsi plynných produktů rozkladu [2] 

 Tato hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při které dojde 

přiblížením zápalného zdroje k povrchu prachu k jeho vzplanutí [2] 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu 

 Nejnižší teplota horkého povrchu, při které nastane žhnutí nebo hoření vrstvy 

usazeného prachu za předepsaných podmínek [6] 

Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 

 Nejnižší teplota horkého povrchu, při které se vznítí rozvířený prach za 

předepsaných podmínek [6] 

 Hodnota teploty vznícení je důležitá, neboť lze její pomocí zařazovat hořlavé látky 

do teplotních tříd podle tabulky č. 1 
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Tab. 1 Teplotní třídy podle teploty vznícení [6] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 

T1 nad 450 

T2 nad 300 do 450 

T3 nad 200 do 300 

T4 nad 135 do 200 

T5 nad 100 do 135 

T6 nad 85 do 100 

 

Teplota žhnutí usazeného prachu 

 Nejnižší teplota prostředí, při které dojde k trvalému žhnutí prachu [12] 

Kst hodnota [bar.m.s-1] 

 Specifický parametr pro prach, kde konstanta je vypočtena z „kubického zákona“ 

z něhož je pro danou směs definovaný vztah mezi (dp/dt)max a objemem V v němž exploze 

probíhá. Vypočítá se podle vzorce (1) [15] 

 Kst = (dp/dt)max . V
1/3  (1) 

kde 

 Kst … kubická konstatna 

 V … objem nádoby 

 (dp/dt)max … maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

 

Třídy výbušnosti hořlavých prachů 

 Třídy výbušnosti rozdělujeme na základě velikosti konstanty Kst, podle tabulky č. 2 

[15] 



9 

 

Tab. 2 Třídy výbušnosti hořlavých prachů [15] 

Třída Kst [bar.m.s-1] 
Příklady 

Druh prachu Pmax [bar] Kst [bar.m.s-1] 

St 1 ≤ 200 
Celulóza 

Dřeva 
10,2 
8,6 

126,0 
113,0 

St 2 200 ÷ 300 
Polyester 
Silymarin 

9,3 
9,7 

237,0 
252,0 

St 3 300 
Hliník 
Hořčík 

11,8 
7,9 

455,0 
505,0 

 

Přípustný expoziční limit - PEL 

 Přípustný expoziční limit prachu je celosměnový časově vážený průměr 

koncentrací aerosolů v pracovním prostředí, kterému může být vystaven zaměstnanec 

v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby bez toho, aby u něho došlo i při 

celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, ohrožení pracovní schopnosti  

a výkonnosti. [11] 
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5 Prach 

 Prach jsou částice rozmělněné pevné látky o velikosti menší než 0,5 mm, případně 

pokud se jedná o vlákniny, může být délka vlákna větší než 0,5 mm. Takové částice jsou 

pak nazývány jako pudr, moučka, prášek, úlomky vláken a podobně. Prach může vznikat 

v jakékoli fázi výroby, ať už se jedná o hlavní produkt, polotovar či vedlejší produkt. 

V případě hlavního produktu to je to například mouka nebo cement, vedlejším produktem 

zase brusný prach nebo prach z otryskávání. [1] 

 V pracovních podmínkách je prach jedním z rizikových faktorů. Prachové částice 

představují riziko ze zdravotního hlediska, ale zároveň i pro svou hořlavost a výbušnost, 

případně samovznětlivost. Mezi takové materiály patří většina organických látek, ale také 

kovů. V pevném stavu mohou být tyto materiály nehořlavé, ovšem jsou-li v podobě 

jemného prachu, stávají se hořlavé a výbušné. U prachů s obsahem kovových částic je 

riziko vyšší, a to z důvodu rychlejšího hoření a dosahování vyšších teplot. [18,19] 

 Při technologiích, jako je broušení, leštění či tryskání, vzniká velmi jemný prach 

s obsahem kovových částic, což může zapříčinit vznik požáru nebo výbuchu. Těmto 

prachovým částicím je předávána energie a zároveň dochází ke tření mezi částicemi, čímž 

se zvyšuje jejich teplota. Za vhodných podmínek, kdy jsou prachové částice zahřáté nad 

teplotu vznícení, je možná iniciace v místech, kde dochází k usazování většího množství 

částic. [18,19] 

 Výskyt prachu může být ve dvou stavech, a to jako usazený nebo rozvířený prach. 

Z jednoho stavu však do druhého přejde velmi snadno. Rozvířit usazený prach lze 

například vibracemi, prouděním vzduchu, otřesy. V opačném případě se rozvířený prach 

pomocí sedimentace usazuje. [1] 

5.1 Hoření a výbuch prachu 

 Jelikož se prach může vyskytovat ve dvou různých stavech, jako usazený nebo 

rozvířený, je každý stav charakterizován určitými vlastnostmi. 

  Aby se směs prachu se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem vznítila  

a následně začala hořet, případně nastal výbuch, je nutné, aby byly přítomny všechny 

prvky:  
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• hořlavá látka 

• oxidační prostředek 

• iniciační zdroj [14] 

 

 

Obr.  1 Trojúhelník hoření [14] 

  

 Hořlavý rozvířený prach je schopný prudké oxidační reakce, kdy následně může 

dojít k hoření nebo výbuchu. V optimálním případě shoří při výbuchu maximálně polovina 

rozvířeného prachu, tudíž je možnost, že zbylý prach začne hořet. Pokud je však 

spotřebován vzdušný kyslík, nemusí po výbuchu následovat požár. [6] 

 Nebezpečí požáru hrozí především tam, kde se usazuje prach v souvislé vrstvě, 

která je schopna šířit požár. Schopnost šířit požár má už vrstva prachu 1mm. Usazený 

prach může hořet plamenem, žhnout nebo doutnat. Hoření se šíří různou rychlosti 

v závislosti na druhu látky. [6] 

 Prostor, kde může vzniknout nebezpečné množství výbušné směsi prachu se 

vzduchem, nazýváme prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Aby mohla 

taková směs vzniknout, je potřeba, aby bylo k dispozici dostatek prachových částic. 

Skutečná koncentrace prachu tedy musí být vetší než koncentrace nebezpečná. Musíme 

však uvažovat, že koncentrace prachu může velmi kolísat. Vliv na to má rozptýlení prachu 

v atmosféře a proudění vzduchu. [6] 
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 Nebezpečnou koncentraci cneb lze určit pomocí dolní meze výbušnosti daného 

prachu pomocí vzorce (2):  

 Cneb = kb . LEL  (2) 

kde 

 kb … bezpečností koeficient 

 LEL … dolní mez výbušnosti [6] 

5.2 Samovznětlivost 

 Specifickou vlastností je pro některé prachy sklon k samovznícení. Ohled na tuto 

vlastnost musíme brát hlavně při skladování prachových směsí nebo při možném usazování 

prachu v okolí provozu, uvnitř odsávacího zařízení a podobně. [18] 

 Samovznětlivost nebo pyroforita, je schopnost látky vznítit se bez přívodu energie. 

Některé kovy, které jsou normálně v pevném stavu nehořlavé, se po přeměně na prach 

stávají hořlavé a samovznětlivé. Taková vlastnost látky se projevuje především při 

velikosti částic menších než 5 μm. Mezi pyroforické látky řadíme například hliník, hořčík, 

práškové železo a další. [19] 

5.3 Ovlivnění vlastností prachu 

Vlastnosti prachu se obvykle zjišťují v laboratorních podmínkách, ovšem tyto podmínky se 

v mnoha případech liší od skutečných pracovních podmínek v provozu. Je tedy důležité 

znát možné vlivy, které mohou ovlivňovat výbuchové charakteristiky či meze výbušnosti. 

Vliv na tyto vlastnosti může mít například velikost částic, vlhkost, teplota a další. 

5.3.1 Vliv velikosti částic 

 Z hlediska výbuchových charakteristik má velikost prachových částic velký vliv. 

Čím mají prachové částice menší velikost, tím se zvětšují maximální výbuchové parametry 

a naopak. Z této skutečnosti je tedy patrné, že jemné prachy reagují prudčeji. Existují  

i normálně nehořlavé látky v pevném stavu, které se v případě přeměny na prach stávají 

hořlavé a výbušné. V závislosti na rozměrech částic se prachy dělí na:  

• makroskopické – s rozměrem částic nad 10 μm do 0,5 mm 
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• mikroskopické – s rozměrem částic 10 – 25 μm 

• ultramikroskopické – s rozměrem částic 0,25 – 0,01 μm 

• submikroskopické – s rozměrem částic pod 0,01 μm [16] 

 Rozsáhlými výzkumy bylo zjištěno, že se ve vzdušném nepohyblivém prostředí 

prach první skupiny usazuje s rostoucí rychlostí, prach druhé skupiny s konstantní rychlostí 

a prachy třetí a čtvrté skupiny se prakticky neusazují vlivem srážek částic prachu 

s molekulami plynného prostředí. [16] 

 Pokud mají částice prachu střední velikost větší než 0,4 mm, přestává být většina 

prachů standardní energií iniciovatelná. Pokud ovšem do směsi přidáme  

5 – 10 % hmotnosti jemných prachových částic o střední velikosti 0,04 mm, stává se opět 

výbušnou. Velikost prachových částic směsi se také může měnit při manipulaci. Vlivem 

tření vznikají z větších částic menší částice, čímž se zvětšují maximální výbuchové 

parametry. [6] 

5.3.2 Vliv vlhkosti 

 Velký vliv na rozsah výbušnosti má také vlhkost. Při zvyšování obsahu vlhkosti 

v prašné směsi se zmenšuje rozsah výbušnosti, kdy se zvyšuje dolní mez výbušnosti LEL. 

Prašná směs je nevýbušná, pokud obsah vody ve směsi přesáhne více než 20 % hmotnosti. 

Při takovém obsahu vody se z prachu stává kaše a prach se nemůže rozvířit. Musíme však 

počítat s tím, že prach může vyschnout a směs se stane opět výbušnou. [6] 
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Obr.  2 Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavého prachu [6] 

5.3.3 Iniciační energie 

 Iniciační energií rozumíme tak velkou energii, která je schopna směs hořlavé látky 

iniciovat. Pro plyny a páry je standardní iniciační energie používaná při zkouškách 10 J, 

pro prachy je to 10 kJ. Pro některé látky se však může používat vyšší energie. Vyšších 

energií se používá, aby nedošlo ke špatnému zhodnocení a následně k možnému špatnému 

určení nevýbušnosti. Pomocí těchto energií se určují u směsí meze výbušnosti. S rostoucí 

energií se meze výbušnosti rozšiřují, hlavně pak pro horní mez. [6] 

 Umístěním iniciačního zdroje lze také ovlivnit rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

Pokud bude iniciační zdroj umístěn uprostřed výbušného prostoru, bude rychlost nárůstu 

největší. Posouváním zdroje ke stěně se rychlost nárůstu bude zmenšovat.  

5.3.4 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 Počáteční tlak má opět vliv na meze výbušnosti. Při nárůstu tlaku dochází 

především ke zvyšování horní meze výbušnosti. Poklesem se rozsah mezí zmenšuje. 

Dostatečně velký podtlak dokáže zajistit, že směs se stane při dané iniciační energii 

nevýbušná. Této vlastnosti se proto využívá při protivýbuchové ochraně. [6] 
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5.3.5 Počáteční teplota 

 Rozsah výbušnosti se rozšiřuje také s počáteční teplotou, kdy se horní mez 

výbušnosti zvyšuje a naopak dolní mez snižuje. Vlivem zvyšování počáteční teploty 

dochází k zvyšování maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku. [6] 

5.3.6 Hybridní směsi 

 Při vytváření hybridních směsí se znatelně zvyšují maximální výbuchové 

parametry. Stačí už malé množství hořlavého plynu v prašné směsi a tyto parametry se 

výrazně změní. V takovém případě je směs iniciovatelná mnohem snadněji nežli původní 

směs. [6] 

 S výskytem hybridních směsí musí být počítáno hlavně při běžném provozu. 

Hybridní směs může vzniknout náhodně, například při mimořádné situaci, k čemuž by se 

mělo přihlížet při navrhování protivýbuchové ochrany. [6] 

5.3.7 Koncentrace kyslíku 

 Koncentrace kyslíku ovlivňuje horní mez výbušnosti, které se zvyšuje. Dolní mez 

výbušnosti se nemění. Protože je ve směsi větší množství látky, má teplota plamene větší 

hodnotu a z toho důvodu narůstají maximální výbuchové parametry. [6] 

 Vlivu koncentrace kyslíku se používá v protivýbuchové ochraně. Snižováním 

kyslíku ve směsi se zajistí její nevýbušnou. Kyslík je nahrazen inertním plynem, například 

dusíkem. V případě hořlavých plynů musí být koncentrace inertního plynu mnohem větší 

než u jiných prašných směsí. [6] 

5.4 Nehody způsobené prachem s obsahem železa 

 K požárům kovového prachu v minulosti již došlo, proto zde uvedu příklady těchto 

nehod. Ve mnoha případech se jedná o požáry filtračních jednotek a odsávacího potrubí. 

 V roce 2007 došlo ve Starém Městě k požáru kovového prachu uvnitř filtrační 

jednotky. Prach byl odsáván od tryskacího zařízení, které zbavuje železné tyče prvotních 

nečistot před další úpravou. Příčinou byl vznik mechanických jisker, které zapříčinily 

vznik požáru uvnitř filtrační jednotky. Prolétnutí jisker uvnitř zařízení také potvrdili 
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zaměstnanci. Výsledkem požáru bylo zničení celého vybavení filtrační jednotky ve výši 

přibližně 200 tisíc korun. [18] 

 K podobnému požáru také došlo v Břeclavi v roce 2008. Došlo zde k požáru filtrů 

uvnitř odsávacího zařízení, spojovacích hadic i zásobníku na abrazivo. Na místo požáru 

muselo být vysláno 5 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Příčinou vzniku 

požáru byla technická závada na zařízení. Výsledkem požáru bylo poškození tryskacího 

zařízení a odsávacího zařízení ve výši přibližně 100 tisíc korun. [18] 
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6 Hygienické limity 

 Pod pojmem prach se v hygieně rozumí všechny tuhé aerosoly, což jsou jemné 

částice prachu rozptýlené ve vzduchu nebo jiném oxidačním prostředí. Aby tyto aerosoly 

mohli být posuzovány z hygienického hlediska, musí obsahovat jemné částice, které jsou 

po dostatečně dlouhou dobu ve vznosu. [11] 

 Při hodnocení aerosolů záleží na jejich charakteristických vlastnostech. Jsou tedy 

charakterizovány podle koncentrace v ovzduší, velikosti částic, fyzikálních, chemických  

a biologických vlastností a na délce působení. Prach je respirabílní, když jeho částice 

pronikají do dýchacích cest, kde není řasinkový epitel a do plicních sklípků. Respirabilní 

velikost částice je menší než 5 μm, u respirabilních vláken musí velikost odpovídat všem 

třem podmínkám:  

• Tloušťka vlákna < 3 μm 

• Délka vlákna > 5 μm 

• Poměr délka : tloušťka > 3 [8] 

 Koncentrace aerosolu ve vzduchu se určuje podle hmotnosti všech částic 

obsažených v určitém objemu vzduchu nebo podle počtu částic v určitém objemu vzduchu. 

[8] 

6.1 Účinky prachu na lidský organismus 

 Rozdělení prachů může být podle různých vlastností, a to podle účinků na lidský 

organismus, podle jeho původu či toxicity. Rozdělení podle účinků na lidský organismus 

se používá při hodnocení prašnosti v pracovním prostředí. [8] 

Rozdělení prachů: 

• Prachy s převážně fibrogenním účinkem 

• Prachy s možným fibrogenním účinkem 

• Prachy s převážně nespecifickým účinkem 

• Prachy s převážně dráždivým účinkem 

• Minerální vláknité prachy [8] 
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 Prachy s fibrogenními účinky mohou mít za následek vznik plicních fibróz, což 

způsobuje vznik vaziva v plicích. Fibrogenní složkou v takovém prachu je oxid křemičitý. 

 Prachy s dráždivými účinky způsobují dráždění sliznic dýchacích cest, spojivek očí 

a pokožky, případně alergické reakce. [8] 

 Jako infekční prach se označují prašné částice s obsahem choroboplodných 

zárodků. Vystavení se takovému prachu může způsobit vznik vážných onemocnění, jako 

jsou bakteriální a plísňové infekce. [8] 

 Prachy s karcinogenními účinky mohou mít za následek při vdechnutí vznik 

nádorových onemocnění. [8] 

 Toxické prachy jsou absorbovány krví, což může vést k poškození tkání a orgánů. 

Mohou mít nepříznivý vliv na dýchací ústrojí i celkovou intoxikaci organismu. [8] 

6.2 Hodnocení zdravotních rizik 

 Pro ochranu zaměstnanců se musí zjistit zdravotní rizika, kterým je vystaven při 

práci v prašném prostředí. To platí i pro práce jako údržba nebo úklid, kdy je možnost 

vystavení zaměstnance nadměrné expozici prachu. Při hodnocení zdravotních rizik  

se postupuje následovně: 

• zjištění přítomnosti prachu na pracovišti 

• zjištění nebezpečných vlastností prachu, které mohou mít vliv na zdraví 

zaměstnance 

• využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické 

bezpečnosti 

• zjištění úrovně, typu a trvání expozice 

• popis technologických a pracovních operací spojených se vznikem prachu 

• využití dat o přípustných expozičních limitech nebo o monitorování expozice 

• posouzení účinků opatření, která byla přijata k ochraně zdraví 

• využití závěrů z provedených lékařských prohlídek a vyšetření a využití závěrů 

z mimořádných událostí [11] 
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6.3 Přípustný expoziční limit 

 Přípustný expoziční limit je hygienický limit pro prach. Tento limit je stanoven pro 

práci, u které nepřesáhne průměrná plicní ventilace 20 litrů za minutu. To vše vztažené na 

osmihodinovou směnu. [11] 

 Přípustný expoziční limit je stanoven pro celkovou koncentraci a označuje se PELc. 

Je stanoven také pro respirabilní frakci, kdy se limit označuje PELr. Celková koncentrace, 

neboli vdechovatelná frakce prachu, je množství prachu, které mohou být vdechnuty. 

 Respirabilní frakce je hmotnostní část vdechovatelné frakce, která se dostává do 

dýchacích cest, kde není řasinkový epitel a do plicních sklípků. [11] 

 Pro směsi prachů, které májí různé přípustné expoziční limity, nejsou tabulkové 

hodnoty. Přípustný expoziční limit pro směs prachů se počítá podle vzorce (3):  

 

 = %
. + %

. + ⋯ + %
.

-1 (3) 

 

kde 

 PELS – je PEL směsi látek 1 až n 

 PEL1 až PELn – je PEL látek 1 až n 

 % x1 až % xn – je hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech [11] 

 

 V případě obsahu fibrogenní složky v prachu, stanovuje se vždy respirabilní frakce 

a koncentrace fibrogenní složky. Pokud však respirabilní frakce obsahuje vice než 1 % 

fibrogenní složky, nesmí hodnota PELr překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 1, přílohy 

C, NV č. 361/2007 Sb., část A. Jestliže má prach obsah krystalického oxidu křemičitého 

méně než 1 %, označuje se jako prach s převážně nespecifickým účinkem. Takový prach 

má potom hodnotu PELc = 10 mg.m-3. Aby nebyly překročeny přípustné expoziční limity, 

nesmí být překročeny limity pro PELr a zároveň pro PELc. V tabulce č. 3 jsou uvedeny 

příklady pro vybrané látky. [11] 
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Tab. 3 Příklady přípustných expozičních limitů [11] 

Látka 
PELr (mg.m-3) 

Fr =< 5 % Fr > 5 % 
PELc (mg.m-3) 

Křemen 0,1 - 

Prach černouhelných dolů 2,0 – 10,0 10,0 

Grafit 2,0 – 10,0 10,0 

Železo a jeho slitiny X 10,0 

Hliník a jeho oxidy X 10,0 

Hnědé uhlí a lignit X 10,0 

Vápenec X 10,0 

Bavlna X 2,0 

Mouka X 4,0 

Prach z tvrdých dřevin X 2,0 

6.4 Měření a zdravotní dopady 

 Měření a hodnocení inhalační expozice prachů blíže stanovuje příloha č. 3,  

NV č. 361/2007 Sb., část C. Měření inhalační expozice se provádí osobním odběrem 

vzorků,  

a to připevněním zařízení na tělo zaměstnance. Pro skupinu zaměstnanců, kteří vykonávají 

stejnou práci ve stejných pracovních podmínkách, se měří inhalační expozice pouze na 

vybraných zaměstnancích. Pokud probíhá měření na stacionárních místech, musejí  

se vzorky odebírat v úrovni dýchacích cest a co nejblíže zaměstnanci. [11] 

 Gravimetrická metoda, která se používá k měření vdechovatelné a respirabilní 

frakci prachu, je stanovena v příloze č. 3, NV č. 361/2007 Sb., části D. Metoda je založena 

na principu prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na kterém se zachycují určité frakce 

prachu. Z naměřených hodnot se poté stanovuje hmotnostní koncentrace vdechovatelné  

a respirabilní frakce. [11] 

 Pro každý prach platí, že překročení koncentrace v úrovni dýchací cest 

zaměstnance, má dopad na jeho zdravotní stav. Zdravotní dopady se dělí na akutní  

a chronické. Mohou vznikat například plicní fibrózy, mezi které patří silikóza nebo 

pneumokonióza, které jsou charakteristické vznikem vaziva v plicích. Vlivem vzniku 
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vaziva dochází k problémům s dýcháním, protože nedochází k dostatečnému okysličování. 

Seznam nemocí z povolání je obsažen v NV č. 114/2011 Sb. [11] 

6.5 Prevence a minimální opatření 

 Zaměstnanci, kteří jsou vystavování vlivu prachů, musí být proti jeho negativním 

účinkům preventivně chráněni. Minimální opatření k ochraně zdraví při práci musí být 

splněny jak při běžné práci, tak při vzniku mimořádných událostí. 

 Při běžné práci, kdy jsou zaměstnanci vystaveni prachům, které mají dráždivé 

účinky na kůži, musí být zajištěno jejich vybavení vhodnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Zároveň se musí zajistit dostatečně účinné větrání a odsávání 

vzduchu z pracovního prostoru. Dále se provádějí technická a technologická opatření, které 

pomáhají snižovat množství prachu v pracovním ovzduší. 

 V případě vzniku mimořádných událostí nemusí být výše uvedená minimální 

opatření dostačující. Pokud nelze dostupnými prostředky omezit nadměrnou expozici na 

přijatelnou míru, musí se provést další opatření. Přijatelná míra je takové snížení expozice 

prachu, které nepřekračuje přípustný expoziční limit. Mezi opatření patří: 

• na pracovišti, kde došlo k nadměrné expozici prachu, musí být omezen počet 

zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce, a to tak dlouho, než je 

odstraněna příčina 

• zaměstnancům, kteří provádějí takové práce, musí být poskytnuty vhodné osobní 

ochranné pracovní prostředky s ohledem na očekávanou míru expozice 

• vymezení kontaminovaného pásma kontrolovaným pásmem 

• doba, po kterou je zaměstnanec vykonávající práci v kontrolovaném pásmu 

vystaven prachu, musí být snížena na minimum 

• zajistit kontrolní měření, pokud je možnost dalšího nadměrného výskytu prachu  

i po odstranění příčin mimořádné události 

 Opatření se dělí podle toho, jakým způsobem dochází k prevenci a úpravě 

pracovních podmínek. Jedná se o opatření technické, organizační a náhradní. 
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Technická opatření 

• změna technologie 

• uzavření zdrojů prašnosti 

• místní odsávání 

• zkrápění prachu vodou 

• ředění prašnosti 

• izolování osob od prašného prostředí 

Organizační opatření 

• dodržování určeného způsobu práce 

• dodržování určeného režimu práce 

• zabraňování zviřování usazeného prachu 

Náhradní opatření 

• používání OOPP k ochraně dýchadel odpovídajících zjištěné expozici 

• preventivní lékařská péče odpovídající zjištěné expozici 
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7 Popis firmy 

  

 

 

Nezveřejněno 

 

 

.

 

7.1 Popis provozu 

  

 

Nezveřejněno 

 

 

7.1.1 Popis linky pro tepelné zpracování 

  

 

 

Nezveřejněno 
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Nezveřejněno 

 

 

 

Obrázek 

7.1.2 Popis činnosti linky 

  

 

Nezveřejněno 
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Nezveřejněno 

 

 

 

 

 

Obrázek, Tabulka 
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Nezveřejněno 
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Obrázek 

 

  

Nezveřejněno 
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Obrázek 

 

  

Nezveřejněno 
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Obrázek 

 

  

Nezveřejněno 

 

7.2 Tryskání 

  

 

Nezveřejněno 
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7.2.1 Shot Blasting - Otryskávání 

  

 

Nezveřejněno 

 

 

 

Obrázek 

 

Nezveřejněno 
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7.2.2 Shot Peening - Brokování 

  

 

 

Nezveřejněno 
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7.3 Odsávací zařízení 

   

 

Nezveřejněno 

 

 

 

 

Obrázek 

 

 

Nezveřejněno 
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Nezveřejněno 

 

 

 

 

Obrázek 

  

 Nezveřejněno 

  

 

Obrázek  
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8 Hygienické měření 

 V minulosti si vedení firmy nechalo vypracovat měření prašnosti na místech 

pracovního výkonu operátora linky tepelného zpracování. 

 V hale tepelného zpracování bylo provedeno měření podle ČSN EN 482 – měření 

pro porovnání s limitními hodnotami. Odběry ovzduší byly provedeny na předem 

vytipovaných pracovištích a to pomocí osobních odběrů. Zdrojem prachu je ruční 

doplňování ocelových kuliček o průměru 0,8 mm nebo 0,6 mm a následná likvidace 

abraziva. 

K měření a odběru vzorků se použilo zařízení: 

• Odběrové zařízení SKC AirCheck 2000 

• Digitální flowmetr 9301-1231 

• Odběrová hlavice SKC IOM, průměr 25 mm 

• Filtr skleněný, průměr 25 mm 

• Teploměr, vlhkoměr a tlakoměr THPZext 

Vzorky ovzduší: 

 Vzorky byly odebrány v dýchací zóně pracovníků pomocí osobní odběrové 

aparatury. 

Větrání: 

 Přirozené pomocí otevíratelných vrat výrobní haly. 

Odsávání: 

 Během odběru ovzduší bylo odsávací zařízení v provozu. 

Operátor linky tepelného zpracování: 

 Pracovní doba: 720 minut 

 Popis expozice: 660 minut – obsluha strojů v prostoru tepelného zpracování 

    60 minut – přestávka 
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Tab. 5 Hygienické měření operátora linky tepleného zpracování [autor] 

Profese: 
Operátor linky tepleného zpracování 

Číslo 
vzorku 

Čas měření 
od – do 

[hod.min] 

Expozice 
[min] 

Pc 
[mg/m3] 

Obsluha strojů v prostoru tepelného 
zpracování, navážení a odvážení 

technologických palet s materiálem, 
doplňování ocelových kuliček, odvoz 

použitého abraziva 

19719 
1. 

7:30 – 11:00 
11:45 – 13:15 

660 

0,20 

19722 
2. 

7:10 – 11:00 
11:45 – 12:55 

0,77 

Celosměnový časové vážený průměr – 1. 
720 

0,2 

Celosměnový časové vážený průměr – 2. 0,7 

PEL 6,6 

Nejistota měření ± 20 % 

 

Odborné stanovisko 

 Podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci: 

Operátor linky tepelného zpracování: 

 PEL celkové prašnosti (prachy s převážně nespecifickým účinkem) jsou pro oba 

odběry prokazatelně dodrženy. 

Odborná interpretace 

 Podle Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do 

kategorií: 

Operátor linky tepelného zpracování: 

 Celosměnová expozice prachu s převážně nespecifickým účinkem nedosahuje 30% 

hodnoty PEL, což odpovídá zařazení do kategorie č. 1. 
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Vyhodnocení měření prašnosti 

 Podle výsledků měření prašnosti na místech výkonu práce operátora linky 

tepelného zpracování a jejich posouzení s přípustným expozičním limitem je jasné, že 

zaměstnanci nejsou vystaveni nadměrné koncentraci prachu a tento limit zaměstnavatel 

splňuje. 

 Z tohoto důvodu není nutné navrhovat bezpečností opatření a dále se tedy touto 

problematikou nebudu zabývat.  
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9 Požárně technické charakteristiky 

 Požárně technické charakteristiky můžeme definovat jako údaje, které potřebujeme 

znát, abychom stanovili preventivní opatření k ochraně života, zdraví a majetku. 

  Ve vyhlášce MV č. 246/2001 Sb. jsou tyto charakteristiky definovány jako 

„vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných 

hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo 

s ním související“. [20] 

 Experimentální ověřování vlastností látek probíhá v akreditovaných laboratořích  

a postupuje se podle platných norem. [12] 

 Před každým takovým ověřování se musí vzorek připravit, zjistí se chemický 

rozbor a poté se u vzorku zjistí střední velikost zrna pomocí síťové analýzy. Následně se 

může přejít ke zjišťování požárně technických charakteristik. [12] 

 Mezi základní požárně technické charakteristiky patří: 

• teplota vzplanutí 

• teplota hoření 

• teplota vznícení 

• meze výbušnosti [12] 

 U prachů se mohou navíc stanovovat další požárně technické charakteristiky, mezi 

které patří: 

• výbuchové parametry 

• minimální iniciační energie 

• teplota samovznícení 

• limitní obsah kyslíku 

• rychlost odhořívání 

• rychlost šíření plamene [12] 

9.1 Stanovení požárně technických charakteristik 

 V této kapitole bude stručně popsán postup stanovení základních požárně 

technických charakteristik. 
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9.1.1 Teplota vznícení usazeného prachu 

 Stanovení teploty vznícení usazeného prachu se provádí podle normy ČSN EN 

50281-2-1 metodou A. [7,9] 

 Metoda se provádí na vyhřívaném povrchu, kdy je snižována nebo zvyšována 

teplota, dokud není nalezena teplota vznícení. Je to teplota, která je vyšší maximálně  

o 10 °C než teplota, při které nedojde ke vznícení. Provádí se opakované pokusy, kdy se 

vždy použije nový vzorek prachu. [7,9] 

 Aby se mohlo považovat vznícení za úspěšné, musí být splněna jedna z podmínek: 

• jsou vidět plameny nebo žhnutí 

• je naměřena teplota 450 °C 

• je naměřeno oteplení o 250 °C vyšší, než je teplota vyhřívaného povrchu [7,9] 

 Podle zjištěné teploty vznícení se poté určí vlastnost vzorku z hlediska vznětlivost 

podle tabulky č. 6. 

 

Tab. 6 Hodnocení vzorku podle teploty vznícení nebo žhnutí usazeného prachu [7] 

Teplota vznícení nebo žhnutí (°C) Hodnocení vzorku 

do 150 velmi vznětlivý 

od 150 do 300 vznětlivý 

nad 300 obtížně vznětlivý 

teplota nenalezená není vznětlivý 

9.1.2 Teplota vznícení rozvířeného prachu 

 Stanovení teploty vznícení usazeného prachu se provádí podle normy ČSN EN 

50281-2-1 metodou B. [7,9] 

 Měření touto metodou se provádí ve stanovené vyhřívané peci. Měření probíhá tak, 

že se do vyhřáté pece na danou teplotu rozpráší vzorek prachu dané hmotnosti za pomoci 

proudu vzduchu o daném tlaku. Aby se mohlo měření považovat za pozitivní, musí být 

vidět plamenné měření, kdy jiskry se za vznícení nepovažují. [7,9] 
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 Za minimální teplotu vznícení se poté bere nejnižší teplota pece, při které došlo ke 

vznícení, snížená o 20 °C. To platí pro teplotu pece vyšší než 300 °C. Pokud je teplota 

pece nižší než 300 °C, snižuje se teplota o 10 °C. [7,9] 

 Vyhodnocení zkoumaného vzorku z hlediska vznětlivosti se provádí podle 

naměřené teploty tabulkou č. 7. 

 

Tab. 7 Hodnocení vzorku podle teploty vznícení rozvířeného prachu [7] 

Teplota vznícení (°C) Hodnocení vzorku 

do 400 velmi vznětlivý 

400 - 600 vznětlivý 

600 - 1000 obtížně vznětlivý 

neměřená není vznětlivý do 1000 °C 

9.1.3 Teplota vzplanutí prachu 

 Měření teploty vzplanutí prachu se provádí podle normy ČSN 64 0149. Tato 

metoda se nazývá Setchinův test a je jednou z nejrozšířenějších. 

 Během tohoto měření je zkoumaný vzorek zahříván po dobu 15 minut proudem 

vzduchu o konstantní rychlosti a teplotě. Průběh je zapisován pomocí liniového zapisovače 

a vizuálně se kontroluje, jestli došlo ke vzplanutí. 

 Teplota vzplanutí je nejnižší teplota zkoumaného vzorku, při které došlo ke 

vzplanutí. Následně se výsledná teplota zaokrouhluje na nejbližších 10 °C. 

9.1.4 Dolní mez výbušnosti rozvířeného prachu 

 Stanovení dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu se provádí podle normy ČSN 

EN 14034-3 + A1. [7,9] 

 Měření se provádí ve výbuchové komoře, ve které jsou umístěny rozviřovací 

misky. Do rozviřovacích misek se nasype požadované množství zkoumaného vzorku, který 

je následně určitým tlakem rozprášen do komory. Po uplynutí nastavené doby zpoždění 

dojde k zapálení iniciačního zdroje o určité energii. Měření se opakuje a výsledky jsou 

zapisovány do grafu a tabulky, ze kterých se pak vyhodnotí konečná hodnota. [7,9] 
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 Pomocí této metody se zjišťuje minimální koncentrace prachu ve směsi se 

vzduchem, při které ještě může nastat výbuch. [7,9] 

9.2 Požárně technické charakteristiky prachu z otryskávání 

 Pro prach z otryskávání, kterým se v této práci zabývám, už byly požárně technické 

charakteristiky stanoveny. Tyto charakteristiky stanovila zkušební laboratoř VVUÚ, a.s., 

Ostrava – Radvanice v roce 2008. 

 Dále se touto problematikou zabývala v diplomové práci Bc. Uhrová, která pro 

prach z otryskávání také stanovovala požárně technické charakteristiky. [17] 

 V tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty pro prach u otryskávání z výše uvedeného 

zkušebního protokolu a diplomové práce. 

 

Tab. 8 Požárně technické charakteristiky prachu z otryskávání [autor] 

Metoda Měřená veličina 
Hodnota (slovní 

hodnocení) 

Sítová analýza střední velikost zrna (mm) 0,064 mm 

Stanovení sypné hustoty sypná hustota - S.h. (kg.m-3) 1454,08 kg.m-3 

Rychlost šíření hoření v 
usazené vrstvě 

rychlost - v (cm.s-1) 2,65 cm.s-1 

Teplota vznícení usazeného 
prachu do 600 °C 

minimální teplota - tmin (°C) negativní 

Teplota žhnutí usazeného 
prachu 

minimální teplota - tmin (°C) 310 °C 

Teplota vzplanutí usazeného 
prachu do 600 °C 

minimální teplota - tmin (°C) negativní 

Teplota vznícení 
rozvířeného prachu 

minimální teplota - tmin (°C) 390 °C 

Spodní mez výbušnosti při 
energii iniciace 9 kJ 

dolní mez výbušnosti – LEL 
(g.m-3) 

251 g.m-3 

Stanovení minimální 
iniciační energie směsi 

prachu se vzduchem 

minimální iniciační energie 
– MIE (J) 

6,3 J 

Konstanta dle ČSN EN 
14034-2 Kst 

Konstanta Kst – (m.bar/s) 47 m.bar/s 

Vzorek oxiduje 
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9.2.1 Výpočet nebezpečné koncentrace a tloušťky nebezpečné vrstvy prachu 

 Pro názornost v této kapitole vypočítám, jaké množství prachu z otryskávání by 

vytvořilo v hale výbušnou koncentraci. Následně vypočítám tloušťku nebezpečné vrstvy 

prachu v posuzované hale. K výsledku výpočtu se poté přihlíží při určování dostatečné 

četnosti a úrovně úklidu v daném prostoru. 

 K výpočtu je potřeba si vypočítat objem posuzované haly podle vzorce (4). Dále 

musím pro výpočty použít hodnoty z tabulky požárně technických charakteristik. [13] 

Výpočet objemu haly 

 l = 96,4 m 

 b = 37,9 m 

 h = 10,5 m 

 
 = . . ℎ = 96,4.37,9.10,5 = 38362,38   (4) 

kde 

 Vhaly … objem haly (m3) 

 l … délka haly (m) 

 b … šířka haly (m) 

 h … výška haly (m) 

 

Výpočet hmotnosti prachu 

 Výpočet hmotnosti prachu se vypočítá podle vzorce (5). [13] 

 

 = . = 38362,38.251 = 9628957,38 = 9,62   (5) 

kde 

 m … hmotnost prachu (g) 

 LEL … dolní mez výbušnosti (g.m-3
) 
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Výpočet tloušťky nebezpečné vrstvy prachu 

 Výpočet tloušťky nebezpečné vrstvy prachu se provádí podle vzorce (6). [13] 

 

 =  . .
. . = , . . , = 9,0624 . 10 = 0,906   (6) 

kde 

 sNEB …tloušťka nebezpečné vrstvy prachu (mm) 

 kB … bezpečnostní koeficient (-) 

 LEL … dolní mez výbušnosti (g.m-3
) 

 h … výška místnosti (m) 

 S.h. …sypná hustota (kg.m-3) 

 

Vyhodnocení výpočtu 

 V hale o rozměrech 96,4 x 37,9 x 10,5 m vytvoří nebezpečnou koncentraci  

9,62 t prachu z otryskávání, což je v daném provozu nereálné. Tloušťka nebezpečné vrstvy 

prachu je 0,906 mm, což potvrzuje obecné pravidlo, že pro prachy je tato hodnota okolo  

1 mm. 
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10 Analýza nebezpečí 

 Abych mohl nebezpečí hodnotit, musím si v první řadě tyto nebezpečí 

identifikovat. Dále si určím iniciační zdroje, jejich možné příčiny vzniku a preventivní 

opatření proti iniciaci. Poté provedu hodnocení nebezpečí pomocí metody „What-If“, ve 

které určím opatření pro jednotlivé varianty. 

10.1 Identifikace nebezpečí – prach 

 Dříve než provedu analýzu, musím určit zdroje nebezpečí spojené s prachem 

z otryskávání v posuzovaném provozu. Tabulku č. 10 jsem rozdělil na zařízení, ve kterém 

se vyskytuje prach z otryskávání. Poté jsem pro každé zařízení určil možné zdroje 

nebezpečí. 

 Zjištěné zdroje nebezpečí uvedené v tabulce č. 9 následně poslouží jako výchozí 

data pro další analýzu. 

Tab. 9 Možné zdroje nebezpečí v posuzovaném zařízení [autor] 

Posuzované zařízení Možný zdroj nebezpečí 

Tryskací zařízení 

Porucha tryskacího zařízení 

Usazování prachu v tryskacím zařízení 

Únik prachu z tryskacího zařízení 

Netěsnost tryskacího stroje 

Odsávací zařízení 

Porucha odsávacího zařízení 

Odsávací potrubí 

Usazování prachu v odsávacím zařízení 

Únik prachu z odsávacího zařízení 

Netěsnost 

Filtr sběrače odsávacího zařízení 

10.2 Identifikace nebezpečí – iniciační zdroje 

 Jelikož nelze v posuzovaném provozu úplně vyloučit přítomnost iniciačních zdrojů, 

byla provedena identifikace nebezpečí. V tabulce č. 10 jsou vypsané místa výskytu a o jaký 
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iniciační zdroj jde. Pro každý iniciační zdroj je dále určena příčina vzniku a potřebné 

opatření k zabránění iniciace. 

Tab. 10 Identifikace nebezpečí iniciačních zdrojů [autor] 

Místo 
výskytu 

Typ 
iniciačního 

zdroje 
Příčina Opatření 

Uvnitř 
zařízení 

Statická 
elektřina 

Neuzemnění 
zařízení 

Všechny stroje musí být uzemněny, 
provádění pravidelných revizí 

Mechanická 
jiskra 

Nevhodný 
materiál 

Kontrola používaných materiálů, 
kontrola obráběných materiálů 

 
Vniknutí cizího 

tělesa 
Před spuštěním stroje důkladná 

kontrola 

Elektrická 
jiskra 

Nevhodné 
elektronické 

zařízení, špatná 
elektroinstalace 

Zařízení a elektroinstalace musí 
splňovat platné normy 

Plamen, žhavé 
částice 

Otevřený oheň, 
plamen 

Dodržování požárního řádu, zákaz 
kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm 

Horký povrch 
Závada na 

zařízení, zadření 
ložiska apod. 

Pravidelná kontrola strojů, 
pravidelný servis strojů 

Uvnitř potrubí 
odsávacího 
zařízení a 

uvnitř filtru 

Statická 
elektřina 

Neuzemnění 
potrubí 

Všechna potrubí a armatury musí 
být uzemněny, provádění 

pravidelných revizí 
Mechanická 

jiskra 
Nevhodný 
materiál 

Kontrola používaných materiálů, 
kontrola obráběných materiálů 

 
Vniknutí cizího 

tělesa 
Před spuštěním stroje důkladná 

kontrola 

Elektrická 
jiskra 

Nevhodné 
elektronické 

zařízení, špatná 
elektroinstalace 

Zařízení a elektroinstalace musí 
splňovat platné normy 

Plamen, žhavé 
částice 

Otevřený oheň, 
plamen 

Dodržování požárního řádu, zákaz 
kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm 

Prostory 
okolo zařízení 

Statická 
elektřina 

Neuzemnění 
zařízení 

Všechny stroje musí být uzemněny, 
provádění pravidelných revizí 

Mechanická 
jiskra 

Nevhodný 
materiál 

Kontrola používaných materiálů, 
kontrola obráběných materiálů 

 
Vniknutí cizího 

tělesa 
Před spuštěním stroje důkladná 

kontrola 

Elektrická 
jiskra 

Nevhodné 
elektronické 

zařízení, špatná 
elektroinstalace 

Zařízení a elektroinstalace musí 
splňovat platné normy 
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Plamen, žhavé 
částice 

Otevřený oheň, 
plamen 

Dodržování požárního řádu, zákaz 
kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm 

Horký povrch 
Závada na 

zařízení, zadření 
ložiska apod. 

Pravidelná kontrola strojů, 
pravidelný servis strojů 

10.3 Hodnocení nebezpečí provozu metodou „Whai-if“ 

 Pro hodnocení nebezpečí jsem zvolil metodu „What-if“, což znamená v překladu 

„Co se stane, když“. Metoda je založena na vytvoření otázek, které začínají větou „Co se 

stane, když“, s jejich pomocí jsou zjišťovány možné příčiny a navrhována opatření pro 

zvýšení bezpečnosti. Metoda je vypracovaná v tabulce č. 11. 

 

Tab. 11 Hodnocení nebezpečí metodou "What-if" [autor] 

Co se stane, když Odpověď Opatření 

Dojde k poruše odsávacího 
zařízení? 

Nebude odsáván prach 
z otryskávací komory, vznik 

usazené vrstvy prachu, 
možné samovznícení 

Pravidelně kontrolovat 
odsávací zařízení  

a v pravidelných intervalech 
provádět servis, stálý 

monitoring funkce zařízení  

Dojde k poškození 
odsávacího potrubí? 

Proražení – dochází k úniku 
prachu do prostoru haly, 

vznik usazené vrstvy prachu 
Promáčknutí – vznik záhybů 

v potrubí a následná 
možnost usazování prachu 

za nimi 

Pravidelně vizuálně 
kontrolovat stav odsávacího 
potrubí, pravidelně provádět 

revize potrubí 

Vznikne netěsnost spoje 
mezi odsávacím potrubím a 

strojem? 

Dojde k úniku odsávaného 
prachu, usazování v těsné 

blízkosti stroje, možné 
samovznícení 

Pravidelně vizuálně 
kontrolovat stav odsávacího 
potrubí, pravidelně provádět 

kontrolu těsnění 

Nebude filtr sběrače prachu 
odsávacího zařízení řádně 

upevněn a utěsněn? 

Dojde k úniku odsávaného 
prachu mimo filtr, usazování 

prachu za filtrem, možné 
samovznícení 

Dbát na řádně upevnění 
filtru sběrače při jeho 

výměně, v pravidelných 
intervalech kontrolovat 

upevnění a těsnění 

Nebudou správně těsnit 
spoje mezi jednotlivými 

částmi potrubí? 

Dojde k unikání prachu do 
prostoru haly, vznik usazené 

vrstvy prachu 

Pravidelně vizuálně 
kontrolovat stav odsávacího 
potrubí, pravidelně provádět 

revize potrubí 
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Dojde k usazování prachu 
v záhybech uvnitř 

odsávacího potrubí? 

Vznik usazené vrstvy 
prachu, možné 
samovznícení 

Pravidelně provádět revize 
potrubí, zajistit pravidelné 

profukování potrubí 
vysokým tlakem 

Dojde k usazování prachu 
uvnitř filtru odsávacího 

zařízení? 

Vznik usazené vrstvy 
prachu, možné 
samovznícení 

Zajistit pravidelné 
profukování potrubí 

vysokým tlakem a oklepání 
filtru od usazeného prachu 

Dojde k poškození těsnění 
ventilátoru a motoru? 

Únik odsávaného prachu do 
prostoru ventilátoru  

a motoru, usazování v těchto 
prostorech, možné 

samovznícení 

Pravidelně kontrolovat 
odsávací zařízení  

a v pravidelných intervalech 
provádět servis, kontrola 

těsnění 

Nebudou správně těsnit 
dveře otryskávací komory? 

Dojde k úniku odsávaného 
prachu, usazování v těsné 

blízkosti stroje, možné 
samovznícení 

Pravidelný servis 
otryskávacích strojů a jejich 

těsnost 

Nebude docházet 
k dostatečnému odsávání 

prachu z otryskávací 
komory? 

Vznik usazené vrstvy prachu 
v otryskávacím boxu, možné 

samovznícení 

Kontrolovat správnou funkci 
odsávacího zařízení a jeho 

průtok, pravidelně provádět 
revize potrubí, zajistit 

pravidelné profukování 
potrubí vysokým tlakem 

Bude otevřené kontrolní 
okénko otryskávací komory? 

Dojde k unikání prachu do 
prostoru haly, vznik usazené 

vrstvy prachu 

Obsluha nesmí opustit 
stanoviště, aniž by zavřela 

kontrolní okénko 
otryskávací komory 

Nebude správně utěsněna 
hřídel šnekového 

dopravníku abraziva? 

Dojde k úniku prachu do 
prostoru hřídele, vznik 
usazené vrstvy prachu 

Pravidelný servis 
otryskávacích strojů a jejich 

těsnost 

Dojde k vypnutí odsávacího 
zařízení dříve než k vypnutí 

otryskávacího zařízení? 

Vznik usazené vrstvy prachu 
v otryskávacím boxu, možné 

samovznícení 

Zabránění vypnutí 
odsávacího zařízení při 
spuštění otryskávacího 

zařízení 
 

Vyhodnocení metodou „What-If“ 

 Z hodnocení nebezpečí je zřejmé, že téměř ve všech případech dochází k usazování 

vrstvy prachu, a to jak v prostorech haly, tak přímo v zařízení. Pokud by došlo k usazení 

větší vrstvy prachu než je vypočítaná hodnota 0,906 mm, existuje možnost jeho rozvíření  

a následný výbuchu. Při usazení vyšší vrstvy prachu existuje také možnost samovznícení, 

neboť bylo zjištěno, že posuzovaný prach má sklon k samovznícení.   
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11 Návrh opatření 

 Na základě zjištěných informací z poskytnutých materiálů jsem navrhnul 

organizační a technických opatření ke snížení nebezpečí prachu z otryskávání. Z důvodu 

obsáhlosti návrhu předpisu pro pravidelný úklid je tento předpis v následující samostatné 

kapitole. 

11.1 Stávající opatření 

OOPP 

 Zaměstnanci na pracovišti jsou vybaveni pevnou pracovní obuví a pracovním 

oděvem. Dále nařizuje zaměstnavatel používání ochranných brýlí ve výrobních prostorech 

z důvodu možného poškození zraku. 

Úklid 

 Prostor haly je uklízen externě. Komunikace jsou neustále uklízeny čistícími 

vozíky. Ostatní prostory, jako je toaleta, kuchyňka či podlahy v kancelářích, jsou uklízeny 

několikrát denně. 

 Úklid výrobních prostorů a strojů provádějí operátoři podle úklidových formulářů. 

Prakticky se dá říct, že se uklízí ty nečistoty, které jsou vidět. Další nečistoty v podobě 

prachu a mastnoty, které nejsou běžným pohledem ze země vidět, nejsou žádnými předpisy 

řešeny, mimořádně se však provádí čištění asi 2x za rok. Čištění ostatních míst, jako 

potrubí vzduchotechniky, odsávání a podobně, zajišťuje externí firma a to 1x za rok. Jedná 

se o místa, která jsou umístěná pod střechou haly, a není k nim běžně přístup. 

 Operátoři provádějí úklid pomocí koštěte a lopatky, škrabky, utěrek a nasákavých 

utěrek. K úklidu zařízení pod proudem se používá suchá metoda, tedy bez použití vody. Na 

prach z tryskání je pracoviště vybaveno antistatickým vysavačem. 
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11.2 Organizační opatření 

Školení 

 Zaměstnavatel má povinnost provést školení a výcvik zaměstnanců. Dále musí 

vytvořit písemnou dokumentaci o provedení těchto výkonů a následně ji uchovávat. 

Školení musí provádět k tomu kvalifikovaná osoba 1x za rok. 

 Zaměstnanci budou seznámeni o technologii, správné obsluze zařízení, místních 

provozních předpisech, požárním řádu, bezpečnostním značení a používaní OOPP. 

Zaměstnanci musí být dále seznámeni o možném nebezpečí a o přijatých bezpečnostních 

opatřeních. 

 Školení je nutné provádět v pravidelných časových intervalech, a to při: 

• nástupu do zaměstnání před zahájením práce 

• změně pracovního místa 

• uvádění nové technologie nebo zařízení do provozu 

• změně technologie nebo zařízení 

OOPP 

 Zaměstnance, kteří se pohybují v prostorách haly, vybaví zaměstnavatel pevnou 

pracovní obuví a pracovním oděvem v antistatickém provedení. Zaměstnanci musí být také 

vybaveni pracovními nástroji v nejiskřivém provedení. Dále se vytvoří jednotný systém 

poskytování OOPP.  

Údržbářské práce 

 V případě údržby zařízení se musí dbát na zajištění bezpečnostních opatření.  

To znamená, že při údržbě musí být všechna zařízení odpojena od elektrické energie. 

 Pokud při údržbě mohou vznikat jiskry nebo se pracuje s otevřeným ohněm, musí 

se zajistit ochrana před těmito iniciačními zdroji. 

Úklid 

 Viz kapitola 12. 



48 

 

11.3 Technické opatření 

Detektor vývinu plynů 

 Z hlediska možného samovznícení prachu uvnitř filtru odsávacího zařízení by bylo 

vhodné vybavit tento prostor detektorem vyvíjených plynů při hoření. 

Utěsnění technologie 

 Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu stavu tryskacího zařízení, 

odsávacího zařízení, jejich těsnost a těsnost spojů odsávacího potrubí. Dále musí zajistit, 

aby odsávací zařízení fungovalo za všech provozních stavů. Pokud by došlo k poruše nebo 

vypnutí odsávacího zařízení, musí automaticky dojít k vypnutí všech napojených zařízení. 
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12 Předpis pro pravidelný úklid 

 Jelikož z provedené analýzy nebezpečí vyšlo, že největším problémem je usazování 

prachu, je nejlepší prevencí proti požáru a výbuchu úklid v pravidelných intervalech. 

Z tohoto důvodu jsem navrhnul harmonogram úklidových prací s pravidelnou kontrolou. 

Pro zpracování úklidového předpisu jsem vycházel z poskytnutých úklidových formulářů 

pro halu tepelného zpracování. Důležité je také se zabývat plochami, které jsou zahřívané, 

neboť jsou tato místa nebezpečná z hlediska možného samovznícení. 

12.1 Harmonogram úklidových prací 

 Pro vypracování harmonogramu úklidových prací jsem vycházel z dokumentů 

poskytnutých provozovatelem. Harmonogram úklidových prací je uveden v tabulce č. 12. 

 

Tab. 12 Harmonogram úklidových prací [autor] 

Co Kdy Kdo Dokumenty 

Úklidový předpis 
(viz tabulka) 

1x týdně 
(sobota x neděle)  

Operátor linky Úklidový formulář 

Kontrola 
1x za 14 dní 

(náhodný termín) 
Vedoucí 
provozu 

Zápis o kontrole 
Fotodokumentace 

Úklidový předpis 
(viz tabulka) 

2x týdně 
(čtvrtek, neděle) 

Operátor linky Úklidový formulář 

Kontrola 
1x za 14 dní 

(náhodný termín) 
Vedoucí 
provozu 

Zápis o kontrole 
Fotodokumentace 

Ostatní plochy 1 
1x za 3 měsíce 

(leden, duben, červenec, říjen) 
Externí firma 

Dokument  
o provedení práce 

Kontrola Během úklidových prací 
Vedoucí 
provozu 

Zápis o kontrole 
Fotodokumentace 

Ostatní plochy 2 
2x ročně 

(leden, červenec) 
Externí firma 

Dokument  
o provedení práce 

Kontrola Během úklidových prací 
Vedoucí 
provozu 

Zápis o kontrole 
Fotodokumentace 
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Ostatní plochy 1 

• Plochy strojů nezařazené do úklidového předpisu 

• Předehřívací pec 

• Cementační pec 

• Kalící lázeň 

• Popouštěcí pec 

• Myčka 

• Tryskací zařízení 

• Ovládací panely strojů 

• Parapety oken, horizontální plochy 

Ostatní plochy 2 

• Odsávací potrubí 

• Potrubí vzduchotechniky 

• Ostatní potrubí 

• Nosná konstrukce střechy 

• Kryty osvětlení 

• Kabeláž vedená pod střešní konstrukcí 

• Kabelové žlaby vedené pod střešní konstrukcí 

• Ostatní horizontální plochy pod střešní konstrukcí 
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12.2 Úklidový předpis 

Tab. 13 Úklidový předpis [autor] 

Co očistit? Jak a čím? Kdy Kontrola Kdo 
Kalendářní týden, rok 

Čt So Ne Čt So Ne 

Spodní i horní 
část 

předehřívací 
pece 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače (zařízení pod 

proudem čistit suchou 
metodou) 

2x týdně 
čtvrtek, 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Spodní i horní 
část cementační 
pece a vanu na 
olejové úkapy 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače (zařízení pod 

proudem čistit suchou 
metodou) 

2x týdně 
čtvrtek, 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Spodní i horní 
část popouštěcí 

pece 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače (zařízení pod 

proudem čistit suchou 
metodou) 

2x týdně 
čtvrtek, 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Tryskací 
zařízení a 
ofukovač 

Odstranění rozsypaných 
kuliček, mastnoty a prachu 
pomocí nasákavých utěrek, 

smetáku a lopaty 

2x týdně 
čtvrtek, 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 
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Stroj 
ZC 90-41 
ZC 90-42 
ZC 90-33 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače 

2x týdně 
čtvrtek, 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Hlavní ovládací 
panel a 

rozvaděče na 
peci 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty, jaru a líhu 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Kalící lázeň 

Odstranění mastnoty, prachu, 
solných úkapů a jiných 

nečistot pomocí nasákavých 
utěrek, škrabek, smetáku a 

lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Vstupní a 
výstupní 

dopravník a 
podlahy 

Odstranění mastnoty, prachu, 
solných úkapů a jiných 

nečistot pomocí nasákavých 
utěrek, škrabek, smetáku a 

lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Ovládací panely 
linky a 

rozvaděče 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty, jaru a líhu 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Spodní i horní 
část myčky 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku a 
lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 
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Vstupní a 
výstupní 

dopravník a 
podlahy 

Odstranění mastnoty, prachu, 
solných úkapů a jiných 

nečistot pomocí nasákavých 
utěrek, škrabek, smetáku a 

lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Regulační panel 
a jeho okolí 

Odstranění prachu a jiných 
nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Ovládací panel a 
jeho okolí 

Odstranění prachu a jiných 
nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Regál 
s náhradními 

treji 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
neděle 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Automatické 
vozíky 

Odstranění mastnoty, prachu, 
solných úkapů a jiných 

nečistot pomocí nasákavých 
utěrek, škrabek, smetáku a 

lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Podlahu a okolí 
RX generátoru 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Elektrický vozík 
Odstranění prachu a jiných 

nečistot pomocí utěrek, 
smetáku a lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 
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Sběrné nádoby a 
jejich okolí 

Odstranění prachu a jiných 
nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Regál s kalícími 
solemi 

Odstranění prachu, mastnoty a 
jiných nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Prostory uložení 
tryskacích 

kuliček 

Odstranění prachu, mastnoty a 
jiných nečistot pomocí utěrek, 

smetáku a lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

    
 
 

  

Podlahu na 
celém oddělení 
haly tepelného 

zpracování 

Odstranění mastnoty, prachu, 
solných úkapů a jiných 

nečistot pomocí nasákavých 
utěrek, škrabek, smetáku a 
lopaty a čistícího vozíku 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Dopravník č. 1 u 
RX generátorů 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Dopravník č. 2 u 
brokovacího 

zařízení 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Žlaby pod 
dopravníky č. 1 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 
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Žlaby pod 
dopravníky č. 2 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a vysavače 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Pracovní stůl 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku a 
lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Stůl a skříně 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku a 
lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Umyvadlo a 
prostor kolem 

umyvadla 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku a 
lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Regál se spisy 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku a 
lopaty 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 

      

Podlahu 
laboratoře 

Odstranění mastnoty, prachu a 
jiných nečistot pomocí 

nasákavých utěrek, smetáku, 
lopaty a čistícího vozíku 

1x týdně 
sobota 

Vizuální 

Operátor 
linky 

tepelného 
zpracování 
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13 Závěr 

 Cílem této práce mělo být analyzování nebezpečí posuzovaného provozu  

a navrhnutí preventivních opatření. V první řadě jsem si identifikoval nebezpečí a určil 

jejich možné zdroje. Následně byla identifikovaná nebezpečí použita při hodnocení pomocí 

metody „What-If“, kdy byly zjištěny možné příčiny a navrhnuty opatření pro zvýšení 

bezpečnosti provozu. 

  Z hodnocení nebezpečí vyplynulo, že nejčastější hrozbou je usazování prachu ve 

vrstvě. I přes velký důraz kladený na čistotu v celém areálu neměla firma úplně vyřešenou 

problematiku úklidu. Z tohoto důvodu jsem se primárně zaměřil na snižování právě tohoto 

nebezpečí. Dle mého názoru je v tomto případě nejlepší volbou prevence, proto byl 

vytvořen harmonogram úklidových prací a úklidový předpis, kterým by měl být zajištěn 

pravidelný úklid jednotlivých částí provozu. Dále jsem navrhnul další preventivní opatření, 

která by měla přispět k vyšší bezpečnosti provozu. 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jde firma tou nejlepší cestou  

a není ji tato problematika lhostejná. Neustále se snaží zlepšovat pracovní podmínky svých 

zaměstnanců a bezpečnost technologií. Také z těchto důvodů byl řešen právě 

harmonogram úklidu a úklidový předpis.  
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Seznam zkratek 

ČSN  česká státní norma 

EN  evropská norma 

LEL  lower explosive limit (dolní mez výbušnosti) 

MIE  minimální iniciační energie 

MV  ministerstvo vnitra 

NV  nařízení vlády 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

PEL  přípustný expoziční limit 

s.h.  sypná hustota 

UEL  upper explosive limit (horní mez výbušnosti) 
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