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Anotace 
Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a části praktické 

a je doplněna o přílohy. 

V teoretické části se opírám o fakta již v literatuře zpracovaná, zabývám se přístroji 

k detekci hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a způsoby měření jejich koncentrací 

v ovzduší. V praktické části je provedena analýza rizik spojených s používáním hořlavých 

kapalin na výrobních linkách společnosti GDX Automotive. Na základě této analýzy 

a výsledků provedeného měření koncentrace par xylenu byla navržena opatření pro snížení 

těchto rizik. 

 

 

 

Annotation 
This dissertation consists of two parts which are a theoretical part and a practical 

part. 

The theoretical part is based on facts that have already been published in 

the literature. I employ myself in detecting instruments for combustible gases and vapors 

and its concentration-measurement methods. In practical part an analysis of risk, resulting 

from the use of combustible liquids within manufacture in the company GDX Automotive, 

is executed. On the basis of this analysis and the results of the xylene-concentration-

measurements, the precautions to prevent those risks from occurring were proposed. 
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Úvod 

Hořlavých kapalin se hojně využívá v nejrůznějších oblastech průmyslu. 

V provozech chemického průmyslu se tyto látky skladují i v množstvích přesahujících 

tisíce tun. V jiných odvětvích najdeme desítky různých hořlavých kapalin, které se 

využívají jako paliva, čistící prostředky, ředidla, přísady barviv a lepidel, výrobní vstupy, 

nebo jako vedlejší výrobní produkty. 

Ve všech oblastech používání hořlavých kapalin je nutné věnovat pozornost jejich 

nebezpečným vlastnostem, kterými mohou být toxicita, nebezpečnost pro životní prostředí, 

nebezpečnost pro vodní organismy, dráždivost, dusivost, hořlavost, a také schopnost 

uvolňovat hořlavé páry a tvořit tak výbušné směsi těchto par se vzduchem a jinými 

látkami. Kapalina ve stavu páry je pro člověka obzvláště nebezpečná, neboť se dokáže 

volně pohybovat prostředím a pro člověka většinou není viditelná. Abychom měli možnost 

objektivně posoudit míru nebezpečí vycházející z fyzikální a chemické podstaty těchto 

látek, potřebujeme především znát jejich koncentraci v prostředí. 

Cílem teoretické části této práce je seznámit čtenáře s používanými metodami 

detekce a stanovení koncentrace hořlavých plynů a par hořlavých kapalin v ovzduší, zmínit 

výhody i nevýhody jejich použití. Blíže bude popsán osobní analyzátor hořlavých plynů a 

par Ex-Meter IIp a čipový měřící systém Dräger CMS. 

V praktické části je představeno nebezpečí vyplývající z výskytu par hořlavé 

kapaliny a hořlavého prachu ve vzduchu při výrobě gumových těsnících prvků pro 

automobilový průmysl na extruzních linkách společnosti GDX Automotive. Je popsáno 

experimentální stanovení dolní meze výbušnosti zmíněné hybridní směsi a na základě 

provedeného měření koncentrací xylenu bude posouzena míra rizika této technologie 

metodou FMEA. V závěru jsou navržena opatření pro snížení rizika vzniku závažného 

požáru a výbuchu. 



 

 

Teoretická část 

1 Nebezpečí výbuchu směsi hořlavých plynů či par a vzduchu 

Možný vznik výbušné směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin se 

vzduchem závisí na množství a poměru jednotlivých složek, na jejích vlastnostech a také 

na okolních podmínkách prostředí, ve kterém potenciálně nebezpečná směs vzniká. 

Klíčovými vlastnostmi hořlavé složky směsi určují její technicko-bezpečnostní parametry: 

dolní a horní mez výbušnosti, bod vzplanutí, minimální iniciační energie, teplota vznícení, 

atd. Zjišťujeme-li vliv prostředí na námi sledovanou směs, bude nás zajímat především 

teplota a tlak prostředí, pohyb prostředí (jestli proudí, nebo je v klidu), velikost a tvar 

prostředí, přítomnost prachu, jeho fyzikální parametry. Výše zmíněné charakteristiky nám 

pomohou posoudit, jestli uvažovaná směs je, či není výbušná. 

Další otázkou je, zda je množství výbušné směsi nebezpečné. Pro zodpovězení této 

otázky je nutné se zamyslet nad účinky výbuchu uvažované výbušné směsi. K tomu nám 

pomohou výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak, maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku, možnost přechodu výbuchu do detonace. Za nebezpečné množství 

výbušné směsi v uzavřeném prostoru nezávisle na jeho velikosti je nutné považovat již 10 

litrů výbušné směsi. V prostorech menších než 100 m3 se za nebezpečné množství 

považuje výbušná směs tvořící desítitisícinu objemu daného uzavřeného prostoru (např. 

v prostoru o objemu 50 m3 je nebezpečné již 5 dm3 výbušné směsi). Jestliže se v blízkosti 

nacházejí lidé, bude nebezpečné ještě menší množství stejné výbušné směsi [16].    



 

 

2 Hybridní směsi 

Hybridní směs je směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů [18], 

přičemž již malé množství par hořlavé kapaliny nebo hořlavého plynu je schopno snížit 

dolní mez výbušnosti směsi hořlavého prachu se vzduchem. K výbuchu může dojít i tehdy, 

pokud není dosaženo dolní meze výbušnosti prachu. Minimální iniciační energie 

jednotlivých složek, zvláště u prachových směsí, se snižuje a prudkost výbuchu hybridní 

směsi může stoupat s koncentrací podílu plynu nebo páry, což je obzvláště znatelné u jinak 

slabě reagujících plynů nebo prachů. Typickou hybridní směsí je mlha hořlavých kapalin 

nebo pracho-plynová směs [23]. Problematika hybridních směsí je nejčastěji řešena 

zejména ve spojitosti s důlní činností nebo při skladování a dopravě zemědělských plodin. 

Následující obrázky Obrázek 1 a Obrázek 2 znázorňují vliv metanu na dolní mez 

výbušnosti zemědělských prachů a černého uhlí [16], [22]. 

 
Obrázek 1 - Vliv metanu na DMV zemědělských prachů [16] 

 
Obrázek 2 - Vliv metanu na DMV černouhelného prachu [16] 

 



 

 

Z výše uvedených grafů je patrné, že hybridní směs představuje mimořádné 

nebezpečí, protože její výbuch je možný již při velmi malém množství hořlavého prachu i 

hořlavého plynu, kdy množství uvažovaných látek může být pod dolní mezí výbušnosti 

obou látek. Hodnoty dolních mezí výbušnosti mohou být vlivem výskytu hybridní směsi 

sníženy řádově o 40 – 50 % [21]. 

 



 

 

3 Metody stanovení koncentrace hořlavých plynů a par 

Pro posouzení nebezpečí spojeného s výskytem hořlavých látek v ovzduší je 

zapotřebí odhadnout, nebo lépe přesně stanovit jejich koncentraci. V dřívějších dobách se k 

zjišťování přítomnosti plynu v ovzduší používala zvířata a to nejen pro jejich vyvinutý 

čich. Například psi se využívali k zjišťování metanu a kanáři k určování míst výskytu 

oxidu uhelnatého. Rozvoj detekčních metod probíhal souběžně s rozvojem průmyslu, 

zapotřebí jich bylo především při těžbě uhlí, později při těžbě a zpracování ropy. 

Významný pokrok při detekci plynů byl zaznamenán v průběhu 1. světové války, kdy se 

začalo využívat detektorů pro zjišťování zejména toxických plynů, které se v bojích 

používaly k ničení nepřítele [5]. 

Dnes používané metody detekce a stanovení spalitelných nebo toxických plynů 

a par jsou založeny na nejrůznějších měřících principech. Jsou to chemické metody – zde 

využíváme vhodně probíhající chemickou reakci, která například intenzitou zabarvení 

svého produktu upozorní na přítomnost hledaného plynu nebo páry, fyzikálně-chemické 

metody – v tomto případě chemická reakce vede ke změně určité fyzikální veličiny, jejíž 

hodnota se sleduje. Dnes nejčastěji používané metody detekce plynů a par jsou metody 

fyzikální – tyto sledují určitou fyzikální veličinu, která má definovaný vztah ke 

koncentraci sledované látky nebo analyzované směsi plynů a par. Často je velmi výhodné 

jednotlivé měřící principy spolu vhodně kombinovat. Příkladem může být aplikace vhodné 

fyzikální (optické) metody společně s metodou chemickou, pro vyhodnocení intenzity 

reakce (zabarvení reakčního činidla) [13]. 

Dnes existuje nespočet nejrůznějších přístrojů a zařízení na detekci plynů, která se 

od sebe liší cenou, svou velikostí, účelem použití, provedením, typem měřeného plynu 

a mnoha dalšími parametry. Pro detekční přístroje a jejich používání jsou platné následující 

evropské normy: ČSN EN 50073 – Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení 

pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku a ČSN EN 45544 – Ovzduší na 

pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace 

toxických plynů a par. 

Harmonizovaná technická norma ČSN EN 50073 rozděluje přístroje podle typu na 

stabilní zařízení – mají všechny své části trvale instalovány; přemístitelná zařízení – 

mohou být přemístěna, ale nejsou snadno přenosná; přenosná zařízení – trvale nebo 



 

 

epizodicky pracující zařízení, která jsou navržena pro snadné přenášení z místa na místo 

a mohou být používána i při přenášení [5]. 

Pro kontrolní činnost v průmyslových závodech jsou obzvláště výhodné detekční 

přístroje přenosné. S jejich pomoci může obsluha výrobních zařízení provádět namátkové 

nebo pravidelné kontroly koncentrace sledovaného plynu či páry v prostředí, technologové 

a technici mohou tyto přístroje používat při změnách technologických postupů 

a parametrů, při testování technických zlepšení a změn. Velmi výhodné jsou ty přístroje, 

kterými lze měřit více různých plynů buď přímo, nebo přepočtem přes kalibrační křivky. 

Přístroje vhodné pro souhrnné zjišťování hořlavin v atmosféře (GSI general survey 

instruments) nacházejí využití tam, kde vzniká nebezpečí výskytu vícesložkových 

hořlavých směsí, nebo tam, kde neznáme složení měřené směsi. V těchto případech 

neposkytuje použití analyzátorů reagujících na specifické hořlaviny objektivní zjištění 

nebezpečí. GSI jsou přístroje, které přímo zobrazují naměřené hodnoty a reagují na širokou 

škálu různých plynů a těkavých organických složek. Tyto přístroje také dobře poslouží 

v případě, kdy sice měřený plyn známe, ale nemáme k dispozici detektor pro tuto látku. 

Použitím GSI můžeme dospět ke zjištění, jestli je, nebo není nutná podrobnější analýza 

směsi. Jsou schopné detekovat velké množství kontaminantů, ale většinou neumí jednotlivé 

složky rozlišit. Jejich citlivost bude u různých chemikálií různá, proto je nutné výsledky 

takovýchto měření interpretovat s rozvahou.  

Podívejme se blíže na dvě skupiny GSI – přístrojů vhodných pro souhrnné 

zjišťování hořlavin v atmosféře. První skupinou jsou indikátory hořlavých plynů (CGI 

combustible gas indicator), které detekují přítomnost hořlavých plynů nebo par tak, že 

měřenou směs porovnají s látkou, pro kterou byly kalibrovány. Tyto přístroje většinou 

zobrazují naměřené hodnoty v procentech dolní meze výbušnosti plynu použitého pro 

kalibraci. CGI byly vyvinuty pro detekování metanu v dolech, nyní se uplatňují v mnoha 

dalších oblastech. Další skupinou jsou fotoionizační snímače a snímače využívající 

ionizaci plamenem. Tyto přístroje dokážou detekovat mnoho hořlavin v množstvích 

jednotek ppm či ppb. Pro svou vysokou citlivost jsou tato zařízení používána v oblasti 

ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, s jejich pomoci lze pátrat po 

netěsnostech na potrubních systémech [7]. 

Ačkoliv jsou explozimetry (jak se také těmto přístrojům souhrnně říká) velmi 

užitečné přístroje pro prevenci rizik v mnoha oblastech, mají podstatná omezení, která při 

jejich používání musíme mít neustále na paměti. Každé z těchto zařízení je kalibrováno 



 

 

pomocí konkrétního plynu nebo směsi, a tak vždy reaguje na jakoukoliv měřenou 

vzdušnou směs jako na tuto kalibrační látku. Například explozimetry kalibrované na metan 

podhodnotí DMV par toluenu o polovinu, takže toluen o koncentraci 140% DMV (tedy 

v rozsahu výbušnosti) bude přístrojem kalibrovaným na metan vyhodnocen jako 70% 

DMV. Podobně fotoionizační zařízení kalibrované na benzen interpretuje maximálně 30% 

skutečného množství par hexanu a přítomnost metanu nemusí dokonce indikovat vůbec. 

Dalšími omezeními CGI jsou: [7] 

- neschopnost detekovat přítomnost některých nebezpečných a extrémně 

toxických složek jako je hydrogen sulfid  

- některá zařízení nutně potřebují přítomnosti kyslíku v měřené směsi 

- některá zařízení zobrazují nulovou hodnotu u velmi vysokých koncentrací 

- mírně toxické složky mohou zakrýt přítomnost složek více toxických 

- explozimetry určené pro plyny nejsou schopny detekovat přítomnost hořlavých 

nebo výbušných mlh (např. mlhy tvořené minerálními oleji) 

- některá CGI dokonce nejsou určená do prostředí s nebezpečím výbuchu 

 

Měříme-li atmosféru, jejíž složené známe a která obsahuje jedinou hořlavou složku 

(popř. množství jiných hořlavin je zanedbatelné), můžeme pro stanovení koncentrace této 

hořlaviny použít přepočtovou (kalibrační) křivku výrobce explozimetru, který pro měření 

používáme. Jak je vidět na obrázku dole, typický detektor s katalytickým snímačem 

kalibrovaný na pentan (křivka 3) bude ve směsi s obsahem 50% DMV metanu zobrazovat 

85% DMV (křivka 1). Stejný přístroj při expozici směsi s obsahem 50% DMV xylenu 

zobrazí přibližně 26% DMV (křivka 6). Počítáme-li s chybou měření 10%, které se tyto 

přístroje dopouštějí působením různých vlivů, bude při měření xylenu zobrazovaná 

hodnota 26% DMV indikovat koncentraci 45 – 55% DMV xylenu. 

 



 

 

 
č. kontaminant DMV 
1. metan 5,0 
2. acetylén 2,5 
3. pentan 1,5 
4. etylchlorid 3,8 
5. 1,4 – dioxan 2,0 
6. xylen 1,1 

Obrázek 3 - Křivky odezvy měření různých kontaminantů (MSA) [7] 

  

Někteří výrobci poskytují místo grafu odezev na různé kontaminanty konverzní 

faktory pro různé látky. V takových případech musíme vždy provést přepočet. Například 

přístroj kalibrovaný na pentan použitý k měření propanu zobrazuje hodnoty, které musíme 

násobit konverzním faktorem 0,9, abychom získali hodnotu skutečné koncentrace propanu 

- (50%) . 0,9 = 45% DMV [7]. 

 



 

 

3.1 Principy činností analyzátorů 

Efektivní měření vyžaduje přesnost a rychlou odezvu k dosažení kvalitních 

a spolehlivých výsledků. Jedním z nejdůležitějších hledisek je proto správný výběr typu 

a zejména principu, na kterém dané zařízení pracuje. Každý měřící princip má své výhody, 

ale také omezení, se kterými je nutno při výběru počítat. 

Katalytické snímače – jejich měřící princip je založen na spalování měřeného 

plynu nebo par ve vzduchu v koncentracích do dolní meze výbušnosti (LEL) tohoto plynu. 

Snímač se skládá z detektoru a kompenzátoru. Detektor obsahuje cívku z platinového 

drátu, která je pokryta katalytickým materiálem. Kompenzátor je podobné konstrukce, ale 

neobsahuje katalyzátor a tudíž nereaguje na plyn. Spalitelné plyny jsou oxidovány v 

elementu detektoru, kde vzniklé teplo zvyšuje elektrický odpor cívky a tím vytváří signál 

úměrný koncentraci spalitelného plynu. Kompenzátor pomáhá kompenzovat změny okolní 

teploty, tlaku a vlhkosti, které ovlivňují stejně oba elementy. 

Katalytické snímače jsou náchylné na překrytí katalyzátoru některými 

„znečisťujícími“ látkami (tzv. katalytické jedy např. silikony, silikáty, silany), v některých 

případech proto může snímač vytvářet nízkou nebo nulovou odezvu na přítomnost 

spalitelného plynu. Korozivní plyny jako je hydrogen sulfid mohou způsobit korozi 

senzoru, která způsobí nepřesnost měření [7]. 

Tento měřící princip je velmi rozšířený a používá se u většiny přenosných i 

stacionárních zařízení, kontinuálně měřících v koncentrační oblasti od 0 do 100 % LEL 

plynu. Známou nedokonalostí tohoto měřícího principu je tzv. „dvojznačnost“ údaje při 

měření koncentrací nad hranicí LEL plynu. Snímač vykazuje lineární odezvu v rozmezí 0 – 

100 % LEL (což je např. 0 – 5 % obj. CH4). Při dalším nárůstu koncentrace plynu dochází 

k úbytku kyslíku v měřené směsi a tím k jejímu nedokonalému spalování, což má za 

následek pokles zobrazovaného údaje. Při vyšších koncentracích měřeného plynu bude 

docházet k dvojznačnému údaji (např. 70 % obj. CH4 bude přístrojem zobrazeno jako 2 % 

obj. CH4) [5], [8]. Takovéto podhodnocení vysoké koncentrace hořlaviny eliminujeme 

vhodným postupem měření, kdy spouštíme explozimetr v prostředí, ve kterém očekáváme 

nulové nebo velmi nízké koncentrace měřeného plynu a displej detektoru sledujeme již při 

vstupu do měřeného prostoru. V takovém případě nárůst koncentrace hořlaviny 

zaregistrujeme [7]. 

Tepelně vodivostní snímače – snímače založené na tomto principu jsou vhodné 

pro monitorování plynů, jejichž tepelná vodivost se významně odlišuje od referenčního 



 

 

okolí. Měřený vzorek prochází přes elektricky vyhřívané vlákno konstantním průtokem. 

Teplota vlákna je úměrná jeho elektrickému odporu a je snižována o teplo „vyzářené“ do 

okolního plynu. Množství plynem pohlceného tepla je závislé na fyzikálních vlastnostech 

jeho molekul. K snímači je obvykle přiřazen také kompenzační element obsahující 

referenční plyn, který zabraňuje ovlivnění měření kolísáním teploty prostředí. 

Snímač je schopný měřit vysokou koncentraci a je nezávislý na množství kyslíku 

v měřeném vzorku. Proto je tímto měřícím principem možné měřit i ty plynné směsi, které 

neobsahují kyslík vůbec a to až do koncentrace měřené látky 100 % objemových. Oproti 

katalytickému spalování zajišťuje měřící princip tepelné vodivosti „jednoznačnost“ 

v celém rozsahu koncentrací [5], [8]. Teplotně – vodivostní snímače jsou ale méně citlivé 

než snímače využívající katalytického spalováni. Pozornost tomuto faktu musíme věnovat 

v případě, kdy měříme přístrojem, který používá oba zmiňované principy měření. 

V takovém případě musíme vždy měřící princip zvolit s ohledem na předpokládané 

množství hořlaviny. Ještě pozornější musíme být při obsluze explozimetrů, které umí 

zobrazit naměřenou hodnotu jak v procentech dolní meze výbušnosti, tak v procentech 

objemových [7]. 

Polovodičové snímače – jsou založeny na změnách elektrické vodivosti, ke kterým 

dochází při adsorpci plynů na polovodičovém povrchu. Rozdíly v elektrickém odporu 

polovodičového materiálu vystaveného plynům jiným než vzduch se převádějí na 

elektrický signál úměrný koncentraci plynu. Tento princip využívá změny vodivosti PN 

přechodu polovodičového prvku. Za normálního stavu jsou volné vazby na povrchu 

polovodiče obsazeny kyslíkovými atomy ze vzduchu. V případě výskytu měřeného plynu 

dojde k výměně těchto atomů a tím i ke změně vodivosti celého PN přechodu. Pro 

urychlení celého postupu je polovodičový detektor vyhříván na teplotu 200 až 350 ˚C [5]. 

Snímače jsou používány pro detekci plynů o jakékoliv koncentraci, avšak detekce 

trpí nelineární odezvou – citlivost se snižuje se zvyšující se koncentrací. Některé 

polovodičové snímače vykazují veliké rozdíly v koeficientech odezvy na hořlavé plyny. 

Vodík je detekován s vysokou citlivostí, zatímco některé plyny (např. NO2) mohou 

vytvářet negativní signály, takže vliv rušivých plynů musí být prozkoumán pro každou 

individuální aplikaci. 

Nespornou výhodou přístrojů pracujících na tomto principu je vysoká citlivost na 

měřený plyn, rychlá odezva na změnu koncentrace a v neposlední řadě i nízké pořizovací 

náklady. Proto je těchto detektorů využíváno pro detekci úniku plynů, lokalizaci místa 



 

 

úniku a pro měření bez nároků na vyšší přesnost měření. Nevýhodou je vysoká závislost 

výsledného údaje na změně okolních podmínek, proto není vhodné použití těchto snímačů 

ve venkovních podmínkách [5], [8]. 

Infračervené snímače (bodové) – mnoho plynů absorbuje infračervené světlo 

konkrétních vlnových délek. Absorpční spektrum je odlišné pro každý jednotlivý plyn. 

Přístroje pracující na principu absorpce infračerveného záření využívají změny rotačních 

a vibračních stavů molekuly měřeného plynu, což se projeví absorpcí určité vlnové délky. 

Absorbovaná vlnová délka je závislá na chemické struktuře monitorovaného plynu. 

Měřený plyn je difuzí nebo čerpadlem dopraven do měřící kyvety, přes kterou prochází 

infračervené záření. V kyvetě dochází k absorpci vlnové délky specifické pro měřený plyn. 

Detektor analyzuje infračervené záření vystupující z měřeného plynu a porovnává jej se 

zářením procházejícím srovnávací kyvetou, která má jasně definované složení své náplně. 

Rozdíl signálů z měřící a srovnávací kyvety je úměrný koncentraci měřeného plynu.  

I přes svou vyšší cenu mají přístroje využívající tento měřící princip řadu předností. 

Mezi ně patří rychlá odezva (často 2 až 3 sekundy), nízké nároky na obsluhu a kalibraci, 

zajišťují plnou selektivitu na měřený plyn v rozsazích 0 – 100 % objemových. Tyto 

přístroje jsou v současné době aplikovány tam, kde z různých důvodů nelze použít jiný 

měřící princip, například při měření koncentrace jedné plynné složky ve směsi, nebo při 

vysokých nárocích na přesnost měření [5], [8]. 

Infračervené snímače (liniové) 

S rozvojem IR a laserových technologií se na trhu stále více začínají uplatňovat 

liniové snímače (tzv. Open Path IR Sensors), které jsou schopny detekovat nebezpečnou 

koncentraci plynů na vzdálenost stovek metrů. Pracují na principu absorpce infračerveného 

světla podobně jako bodové infračervené snímače, jen jejich konstrukční uspořádání je 

odlišné a umožňuje monitorování hlídaných koncentrací ve volném prostoru [5], [8]. 

Fotoakustické snímače 

Tato metoda byla vyvinuta pro detekci toxických nebo výbušných plynů o velmi 

nízkých koncentracích v řádech ppm až ppb. Vzorek plynu je zaveden do měřící komory a 

dále vystaven specifické vlnové délce pulzního infračerveného světla. Pokud vzorek 

obsahuje měřený plyn, bude absorbovat určité množství infračerveného záření, které je 

úměrné koncentraci přítomného plynu. Molekuly jsou zahřívány a chladnou tak, jak 

absorbují pulzní infračervené záření. Tlakové změny vzniklé zvyšováním a snižováním 



 

 

objemu měřeného plynu jsou snímány citlivým mikrofonem umístěným uvnitř snímače. 

Výsledný signál je převeden a komunikován obsluze zařízení [5], [8]. 

 

Fotoionizační snímače (PID) 

Vzorek plynu je nasáván do měřící komory čerpadlem a ionizován ultrafialovým 

světlem. Ionizační potenciál UV světla představuje specifickou hodnotu pro měřený plyn. 

Molekuly plynu se rozdělí na ionty s kladným nábojem a elektrony se záporným nábojem. 

V elektrickém poli se pohybují k příslušným elektrodám, tím vzniká elektrický proud, 

který se převádí na signál úměrný měřenému plynu. Ionizační potenciály pro různé látky 

jsou většinou v seznamech dodávaných s přístrojem. Tyto snímače dosahují odezvy 2 – 

10 s [5], [8]. 

Snímače využívající ionizace plamenem (FID) 

Tento princip měření je velmi podobný již popsanému principu (PID) s tím 

rozdílem, že měřený plyn není ionizován ultrafialovým světlem ale vodíkovým plamenem. 

Doba odezvy těchto zařízení je především určována dobou přívodu měřeného plynu do 

plamene. Je možné dosáhnout dobu odezvy kratší než 1 sekunda [5], [8]. 



 

 

Tabulka 1 - Shrnutí měřících principů  

princip aplikace omezení 
katalytické 
spalování 

- široký rozsah hořlavých 
plynů 
- směs plynu se vzduchem 
do 100% DMV 
- doba odezvy 15 – 20 s. 
- životnost až 5 let 
- neovlivněno změnami 
teploty a vlhkosti 

- mohou být otráveny katalytickými jedy 
- k činnosti potřebují min. 10% kyslíku 
- dvojznačnost údaje při překročení 
DMV 
 

tepelná vodivost - detekce plynů s odlišnou 
tepelnou vodivostí než má 
vzduch 
- měří až do 100% obj. 
plynu 
- k činnosti nepotřebuje 
kyslík 

- nevhodný pro měření koncentrací pod 
DMV plynu 
- při měření směsi hořlavin je nutno znát 
jejich poměr 
- nejsou známy vlivy způsobující otravu 

polovodičový 
princip 

- detekce i velmi malých 
koncentrací 
- krátká odezva 
- nízké pořizovací náklady 

- mohou být otráveny katalytickými jedy 
- nelineární odezva, vhodné pouze jako 
signalizátor 
- neselektivní měření 
- nutnost časté kalibrace (při výpadku 
napájení, při překročení rozsahu měření) 
- ovlivňováno změnami teploty a 
vlhkosti 
  

infračervené 
snímače 
(bodové, líniové, 
fotoakustické) 

- vysoce selektivní 
- měření až do 100% obj 
plynu 
- měření i velmi malých 
koncentrací 
- krátká odezva 
- nevyžaduje přítomnost 
kyslíku 

- nedetekují vodík 
- vliv tlaku prostředí na naměřenou 
hodnotu 

PID - měření nízkých 
koncentrací organických 
škodlivin (ppm) 
- odolnost proti otravám 
- široký rozsah měření 
- krátká doba odezvy 

- neselektivní měření 
- vliv teploty a vlhkosti 

FID - měří v rozsahu od ppm až 
po DMV a výše 
- odolnost proti otravám 
- široký rozsah měření 
- krátká doba odezvy 

- neselektivní měření 
- nutnost pomocného plynu 
- nelze použít v halonových atmosférách 
- nevhodné pro detekci CO a anorg. 
plynů jako je vodík 

  



 

 

3.2 Osobní analyzátor hořlavých plynů EX-METER IIp 

Osobní analyzátor hořlavých plynů EX-METER IIp je výrobkem německé firmy 

MSA AUER GmbH. Je to ruční, měřící přístroj na kontrolu a měření směsí hořlavých 

plynů a par se vzduchem. 

Pro svou funkci používá 3 měřící rozsahy: 

1. 0-100% DMV – (0-5% obj. CH4) 

2. DMV-100% obj. – (5-100% obj. CH4) 

3. 0-1% DMV – (vyhledávání netěsností) 

 

Osobní analyzátor EX-METER IIp pracuje v měřicím rozsahu 0 – 100% DMV na 

principu katalytického spalování, kdy využívá detekční senzory - pelistory. Směs plynu 

nebo páry a vzduchu se pomocí zabudovaného čerpadla dostane do měřící hlavice, v níž je 

aktivní měřící spirála (spirála detektoru) a neaktivní měřící spirála (spirála kompenzátoru), 

které jsou propojeny měřícím můstkem. Plyn, resp. směs plynu se spaluje na spirále 

detektoru, což má za následek změnu odporu, způsobenou zvýšením teploty spirály.  Tím 

dojde ke změně výstupního napětí můstku, jež se po zesílení zpracovává zabudovaným 

mikroprocesorem. Při měření principem katalytického spalování je potřeba brát na zřetel, 

že tímto měřícím principem se získává souhrnný signál, to znamená, že při měření směsi 

hořlavých plynů se zobrazuje součet koncentrací všech složek směsi. 

V rozsahu měření DMV – 100% obj. pracuje EX-METER IIp na principu tepelné 

vodivosti prostřednictvím čidel AUER THERMOTEC. Směs plynu nebo páry a vzduchu 

se pomocí čerpadla dostane do měřicí hlavice na spirálu detektoru a spirálu kompenzátoru. 

Na spirále detektoru se za přítomnosti detektovaného plynu registrují změny tepelné 

vodivosti měřeného vzorku plynu, které způsobují změnu odporu na spirále. Výstupní 

signál z měřícího můstku se opět po zesílení zpracovává mikroprocesorem. 

Při měření na rozsahu „vyhledávání netěsností“ tj. 0 – 1% DMV je použit senzor 

AUER PELEMENT pracující na principu katalytického spalování se zvýšenou citlivostí. 

Výše uvedenou kombinací principů katalytického spalování a tepelné vodivosti se 

dosahuje jednoznačnosti naměřených hodnot koncentrace v celém rozsahu 0 – 100% obj. 

Automatické přepínání měřících principů zajišťuje elektronický obvod. 



 

 

 
Obrázek 4 - EX-METER II a EX-METER IIp 

 

Kryt přístroje je vyroben z antistatické umělé hmoty, takže EX-METER IIp lze 

používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Na podsvíceném LCD displeji se kromě 

naměřených hodnot koncentrace plynu zobrazují také poplachová a poruchová hlášení. 

EX-METER IIp má dvě nastavitelné signalizační meze, jejichž hodnoty se zobrazují při 

samočinném testu po zapnutí přístroje. Při překročení těchto mezí přístroj vydává dobře 

rozlišitelnou optickou a akustickou signalizaci poplachu [19]. 

 



 

 

4 Kolorimetrické měřící systémy 

V této kapitole jsou popsána zařízení pro okamžité zjištění koncentrace měřeného 

kontaminantu pomocí změny zabarvení indikačního materiálu. Tato zařízení se rozdělují 

do tří základních kategorií [7]. 

- detekční trubičky a podobná zařízení pro krátkodobá okamžitá měření 

- detekční trubičky (buď s pumpou, nebo pasivní) pro dlouhodobá měření 

- elektronická zařízení, která sbírají vzorky vzdušiny na navíjející se pásku nebo 

do kapaliny, čímž dochází k reakci měřené chemikálie s regentem na pásce 

nebo v kapalině. Změna zabarvení je úměrná koncentraci měřené látky. 

 

Každý kolorimetrický měřící systém se používá s vhodnými měřícími doplňky 

a každý je vhodnější pro jinou aplikaci. Detekční trubičky jsou nejspíš nejstarší zařízení 

pro okamžité zjištění koncentrace plynu v atmosféře, která se dosud v praxi používají a 

jsou stále vhodné pro rychlá měření 400 – 500 různých plynů a par. Uvedením 

kolorimetrických zařízení pro dlouhodobá měření na trh bylo vyhověno požadavku 

dlouhodobějších měření, která se pomocí běžných detekčních trubiček nedala realizovat. 

Tyto přístroje pro dlouhodobá měření byly ovšem v mnoha případech nahrazeny 

elektronickými přístroji pro měření specifického kontaminantu s možností zaznamenávání 

naměřených hodnot [7]. 

Kolorimetrická měřící zařízení fungují na dvou hlavních principech: 

- délka zabarvení – koncentrace se zjišťuje porovnáním s množstvím (délkou) 

zabarveného reagentu 

- intenzita zabarvení – koncentrace je úměrná k intenzitě změny zabarvení 

reagentu (ke zjištění intenzity zabarvení se mohou použít optické čtecí přístroje, 

kterými eliminujeme chybu vzniklou nestejnou percepcí lidského zraku) 

Výrobci kolorimetrických měřících systémů stanovují běžné a maximální měřící 

rozsahy pro své výrobky, které závisí na teplotě, relativní vlhkosti a tlaku okolí. Pro měření 

v maximálním měřícím rozsahu je potřeba uplatnit vhodnou korekci na vlhkost teplotu či 

tlak stanovenou výrobcem. Obsluha si při výběru vhodného měřícího zařízení musí být 

vědoma možných křížných citlivostí (výrobce je uvádí v návodě na obsluhu) na jiné než 

měřené chemikálie, které by mohly ovlivnit výsledek měření [7]. 

 



 

 

4.1 Detekční trubičky 

V roce 1919 byl udělen dvěma americkým autorům A. B. Lambovi a C. R. 

Hooverovi patent, kterým byla chráněna první detekční trubička pro stanovení oxidu 

uhelnatého ve vzduchu. K významnému rozšíření detekčních trubiček v praktickém použití 

došlo ale až po roce 1950, kdy byla vyřešena problematika vhodných náplní trubiček, které 

se v dřívějších dobách potýkaly s nízkou stabilitou svých náplní a tak je bylo možno použít 

jen do určité doby od data jejich výroby [14]. 

Detekční trubičky pro krátkodobá měření se využívají k detekci a někdy i pro 

přibližný kvantitativní odhad množství plynů a par v analyzované atmosféře. Fungují na 

principu chemické detekce, to znamená, že hledaná látka reaguje s vhodným reagentem 

v trubici a obsluha získává informaci o měřeném plynu díky míře zabarvení vznikajících 

produktů [13]. Výhodou detekčních trubiček je možnost paralelního zapojení více různých 

detekčních trubiček před prosávací zařízení, čímž obsluha poměrně rychle zjistí, která 

z nebezpečných látek se v atmosféře vyskytuje. I z tohoto důvodu jsou detekční trubičky 

a potřebné příslušenství ve výbavě jednotek Hasičského záchranného sboru České 

republiky (HZS ČR). Nevýhodou detekčních trubiček je fakt, že jejich použitím obsluha 

nezíská přesné informace o množství detekovaného plynu. Přesnost měření je cca ±25% 

z naměřené hodnoty [7]. 

 
Obrázek 5 – Detekční trubičky / současná detekce 5 různých látek [7] 

 

 



 

 

Pro stanovení nejrůznějších látek detekčními trubičkami ve vzduchu se používá 

řada chemických reakcí, jejichž uplatnění si vyžádalo příslušné konstrukční úpravy 

trubiček, jejichž náplně se původně do trubičky jednoduše nasypaly. Detekční trubičky 

obou typů (délka zabarvení a intenzita zabarvení) se vyrábí jak s vnitřním tak vnějším 

etalonem, kdy buď trubičkou prosajeme stanovené množství vzdušiny a poté odečítáme 

délku nebo intenzitu zabarvení (vnější etalon) anebo vzdušinu prosáváme tak dlouho, až 

dosáhneme vyznačené délky nebo intenzity zabarvení a poté se nález vyhodnotí podle 

tabulky v návodu na použití v závislosti na počtu zdvihů pumpy (vnitřní etalon) [27].  

Snaha o objektivizování chemických metod vede k aplikaci fyzikálních metod na 

vyhodnocení intenzity zabarvení činidla na detekční trubičce. Často je pro tento účel 

používána metoda absorpční fotometrie. 

Pro detekci xylenu lze použít např. detekční trubičky Dräger Xylen 10/a 

v kombinaci s vhodnou pumpou Dräger Accuro. Použitím tohoto zařízením dosáhneme 

měřícího rozsahu 10 – 400 ppm s výše uvedenou přesností. Při vyhodnocení je potřeba 

zohlednit možnost křížných citlivostí na styren, toluen, etylbenzen a acetaldehyd. 

4.2 Čipový měřící systém Dräger CMS 

(CMS – Chip measurement system) Systém Dräger CMS je typickým příkladem, 

jak se dá kolorimetrický měřící princip (známý z detekčních trubiček) vhodně doplnit 

elektronikou pro zvýšení přesnosti i pohodlnosti měření. Je určen pro přímé měření 

okamžitých koncentrací známých plynů a par. Základním měřícím principem CMS 

technologie je kombinace elektroniky, optiky a chemicko-reagenčního systému. Průběh 

chemické reakce je sledován opto-elektrinicky a její rychlost závisí na koncentraci 

měřeného plynu ve vzorku proudícího měřící kapilárou konstantní rychlostí. 



 

 

 
Obrázek 6 - Schéma měřícího principu CMS [20] 

 
Obrázek 7 – Schéma měřícího principu CMS [20] 

 

Dräger CMS se skládá z ručního analyzátoru a měřícího čipu pro konkrétní plyn či 

páru. Samotný analyzátor je vybaven displejem, čtyř polohovým posuvným přepínačem, 

slotem pro zasunutí CMS čipu a otvorem, kterým je vzorek do přístroje nasáván. CMS čip 

je opatřen čárovým kódem s informacemi o čipu, měřitelném plynu, kalibraci a potřebném 

průtoku vzorku, rozsahu a době měření. Dále je na čipu 10 měřících kapilár obsahujících 

patřičný reagent.  



 

 

 
Obrázek 8 – Schéma měřícího čipu CMS [20] 

 

Použití čipového měřícího systému Dräger CMS eliminuje chyby vzniklé 

nesprávnou kalibraci uživatelem, které mohou vzniknout při měření pomocí jiných 

měřících technologií, neboť čipy jsou dodávány již zkalibrované. V analyzátoru je 

zabudován data rekordér, který umožňuje uložit 50 výsledků měření. 

Pro měření v těžko dostupných místech lze přístroj doplnit o CMS Remote systém, 

který zahrnuje přídavné čerpadlo a 3 metrovou prodlužovací hadici [20]. 

 

 
Obrázek 9 - Dräger CMS [20] 



 

 

5 Přístroje k identifikaci plynů a par a jejich směsí 

Přístroje, které dokážou identifikovat jednotlivé sloučeniny ve směsi a měřit jejich 

koncentraci, zároveň jsou přenosné a analyzovaná data rychle zobrazují obsluze, se dají 

rozdělit do dvou kategorií: 

- plynový chromatograf (GC – gas chromatograph) nebo hmotnostní spektrometr 

(GC/MS – gas chromatograph/mass spectrometer) umí separovat a identifikovat 

jednotlivé složky směsi a zároveň zjišťovat koncentrace těchto složek. 

- (IR) infračervené analyzátory používají infračervené záření různých vlnových 

délek. Protože různé složky směsí plynů nebo par absorbují různé vlnové délky 

emitovaného záření, dokážou tyto analyzátory precizně jednotlivé složky směsi 

identifikovat a protože množství absorbovaného IR záření je úměrné ke 

koncentraci sloučeniny, poskytují IR analyzátory také koncentrační data. 

 

Zařízení k identifikaci plynů, kterým se věnuje tato kapitola a detekční přístroje 

popsané v kapitole číslo 3 se do jisté míry prolínají ať už účelem použití nebo měřícím 

principem. Mnoho infračervených analyzátorů lze nastavit tak, aby pracovaly pouze 

s jednou vlnovou délkou IR záření a tak se z nich stávají detektory jediného konkrétního 

plynu nebo páry kapaliny. Příkladem mohou být detektory oxidu uhelnatého (CO2), které 

často fungují na IR principu. Pracují pouze s infračerveným zářením vlnové délky 

4,72 μm, která je specifická právě pro tento plyn, takže zobrazovanou hodnotou je 

koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu [7]. 

GC, GC/MS a IR analyzátory, které dokážou identifikovat a měřit nejrůznější 

složky plynných směsí jsou špičková sofistikovaná velmi drahá zařízení a jejich servis 

může být značně komplikovaný. Většinou se používají tam, kde jiné, levnější a jednodušší 

přístroje nedosahují požadovaných výsledků. 

Přestože tyto analyzátory se v některých svých parametrech od sebe značně liší, 

mají několik společných vlastností [7]: 

- všechny se používají s využitím PC nebo laptopů, kterými přístroj buď přímo 

ovládáme, nebo zpracováváme naměřená data. Teprve porovnáním 

s kalibrovanými referenčními daty v počítači získává obsluha informace o 

měřené směsi. 



 

 

- tyto přístroje nabízejí nejrůznější možnosti a mnoho variant nastavení. 

V ideálním případě by měl uživatel zadat požadavky na měření (měřenou 

sloučeninu, možné interference, parametry prostředí, ve kterém měření bude 

probíhat) výrobci zařízení, který nejprve vybere vhodný přístroj, poté provede 

nastavení přístroje tak, aby odpovídalo požadavkům uživatele. 

- přestože tyto stroje jsou v současné době ta nejsofistikovanější zařízení pro 

přímé zobrazení výsledků měření, stále nejsou určeny ke stanovování složek 

zcela neznámých směsí. Dosahují vysoké přesnosti identifikace a měření 

koncentrace těch složek, pro které byly kalibrovány. 

- kvůli své velikosti a složitosti nejsou vhodné k měření pracovního prostředí 

pro zjištění expozice lidí nebezpečným plynům a parám na jednotlivých 

pracovních pozicích.  

5.1 Plynová chromatografie 

Přenosné plynové chromatografy pracují na bázi plynové chromatografie (GC). 

Samotná plynová chromatografie je běžná laboratorní analytická metoda pro plyny 

a organické páry, jejichž vzorky jsou získávány a do laboratoře dopravovány pomocí 

absorpčních trubiček s náplní aktivního uhlí nebo silikagelu, případně jinými odběrovými 

metodami. Při této metodě je testovaný vzorek smíchán s nosným plynem, vzniklá směs je 

vstříknuta do kolony, která od sebe jednotlivé složky oddělí podle toho, jak dlouho 

jednotlivým složkám trvá průchod kolonou. Detektor poté na výstupu z kolony měří 

objemy jednotlivých složek směsi, které postupně z kolony vycházejí. Výsledkem je 

chromatogram, který interpretuje naměřená data, na kterém jsou jednotlivé složky směsi 

reprezentovány samostatným píkem. Identifikace složek je prováděna porovnáním 

chromatogramu se známými časy průchodů mnoha kalibračních plynů kolonou 

chromatografu. Koncentrace konkrétní sloučeniny ve směsi je reprezentována plochou pod 

jejím píkem [7]. 

Moderní přenosné GC analyzátory se svými možnostmi laboratorním 

chromatografům vyrovnají. Separační kolony lze podle potřeby měnit, lze měnit jejich 

pracovní teplota, také je možné měnit senzory navazující na kolonu v závislosti na měřené 

směsi či možných interferencích. Naměřená data jsou předávána do PC buď přímo, nebo 

prostřednictvím přenosových paměťových zařízení. Nejcitlivější přenosné plynové 

chromatografy umí detekovat chemikálii v koncentraci až jednotek ppt (parts-per-trillion). 



 

 

Nejčastěji používané senzory v přenosných plynových chromatografech jsou výše popsané 

PID a FID, nebo ECD (electron capture detector), které pracují se zdrojem β záření jako je 
63Ni, kdy je monitorována intenzita elektronového paprsku procházející vzorkem 

sloučeniny [7]. 

Mezi přenosné GC analyzátory patří například Photovac VoyagerTM vyráběný firmou 

Photovac, Inc., HMU GC-311 firmy PID Analyzers, LLC., nebo Sentex Scentograph 

PLUS II. od Inficon, Inc. 

 
Obrázek 10 - Typický chromatogram [7] 

5.2 Infračervené spektrofotometry 

Princip funkce těchto přístrojů už byl v tomto textu naznačen při popisu IR 

snímačů. Stejného principu se využívá i v analyzátorech, kterým se věnuje tato kapitola. 

Aby tyto stroje dokázaly nejen měřit koncentraci konkrétních plynů, ale také identifikovat 

neznámé složky v různých směsích, musí být důmyslnější. Především musí být zajištěn 

způsob, kterým bude možné měnit vlnové délky infračerveného záření směřovaného do 

analyzovaného vzorku. Toho lze dosáhnout použitím filtrů infračerveného záření. Pro 

dosažení adekvátní citlivosti pro různé měřené látky a pro změnu měřícího rozsahu je 

zapotřebí možnost měnit délku paprsku IR záření. Toho se dosahuje pomocí systémů 

zrcadel. 

Příkladem takovéhoto je MIRAN SapphIRe vyráběný firmou Termo Electron 

Corporation [7]. 



 

 

Praktická část 

6 Stručný popis společnosti GDX Automotive 

GDX Automotive, s.r.o., Na Rovince 875, CTPark Ostrava - Hrabová, vyrábí pro 

automobilový průmysl těsnící profily do dveří automobilů. 

 
Obrázek 11 - Detail těsnícího profilu 

 

Mezi zákazníky společnosti patří mimo jiné Saab 9.5, Saab 9.3, Suzuki Swift, 

Škoda Octavia, Škoda Fabia, Audi A3, Audi A4, Audi A6, VW Golf A5, VW Phaeton. 

Těmto zákazníkům GDX Automotive dodává těsnění střechy, těsnění C sloupku, těsnění 

středového sloupku, vnější a vnitřní vedení skla a vnější stírací těsnění. 

Technologie výroby je rozdělena na dva hlavní provozy: 

1. EXTRUZE - Příprava směsí a vlastní výroba pryžových prvků na šesti 

extruzních linkách, přičemž 5 extruzních linek využívá technologii UHF a 1 

linka technologii TPE. Výrobkem je nekonečně dlouhý profil, který se seká na 

tzv. „předdélky“. 

2. KONFEKCE - Montáže a kompletace výrobků. Profily v předdélkách 

z extruze se zkracují na přesné délky a provedou se výseky nutné pro zástavbu 

na karoserie automobilů. Tyto nasekané díly se vulkanizují v rozích u těsnění 

pro vedení skel, nebo se vulkanizují jejich konce u stíracích těsnění. 

Vulkanizace probíhá na hydraulických lisech. Díly těsnění bočních dveří se 

spojují do kruhu na spojovacích automatech. Poslední operací konfekce je 

začišťování přetoků, kontrola dílů a balení do zákaznických palet. 



 

 

6.1 Popis technologie extruzních linek 

Extruzní linky jsou výrobní linky sestavené z mnoha strojů a zařízení, které 

vyrábějí nekonečně dlouhý profil, což je polotovar pro výrobu pryžových těsnících 

systémů používaných v automobilovém průmyslu. Dle požadavků zákazníků lze vyrábět 

těsnění různých tvarů s různou povrchovou úpravou. Na extruzních linkách lze také 

vyrábět těsnící profily vyztužené hliníkovými nebo ocelovými výztužemi či skelným 

vláknem. 

Technologie UHF 

Technologie UHF jako vstupní materiál využívá syntetických kaučukových směsí 

na bázi EPDM (etylen propylen dienový kopolymer) buď ve formě granulí, nebo ve formě 

pásek. Granule se dávkují centrálním vakuovým dávkovačem, pásky se dávkují přímo 

z manipulačních palet umístěných vedle vytlačovacích strojů. 

K vytlačování se používá 1 až 3 vytlačovací stroje (DUPLEX, TRIPLEX) na jeden 

výrobek podle počtu a druhu směsí. Směsi se ve vytlačovacích strojích postupně ohřívají 

na potřebné teploty v rozmezí 50 až 80 ˚C a tím dochází k jejich homogenizaci (stávají se 

plastickými). Na konci vytlačovacího stroje je vytlačovací hlava, ve které je umístěn 

nástroj (hubice), který je specifický pro každý výrobek a dává profilu požadovaný tvar. 

Takovýto vytlačený profil je potřeba zvulkanizovat. Vulkanizace je přeměna ze 

stavu plastického na stav elastický působením tepla a tlaku. K vulkanizaci dochází 

v soustavě uzavřených tunelů, kterými postupně profil prochází na pohyblivém teflonovém 

pásu. Šokový tunel je vytápěn na teploty 250 až 300 ˚C pomocí plynových hořáků. UHF 

tunel k vulkanizaci používá energii mikrovlnného záření vyzařovaného čtyřmi magnetrony 

o výkonech 6 kW a také plynového hořáku. Teplota v UHF tunelech dosahuje 250 ˚C. 

Třetím typem vulkanizačních tunelů jsou horkovzdušné tunely, které jsou vytápěny také 

plynovým hořákem na teplotu 250 až 280 ˚C.  

Po vulkanizaci následuje proces nanášení silikonových, nebo polyuretanových 

látek, laků nebo primerů („prajmrů“) pro snížení koeficientu tření těsnících systémů. Pro 

aplikaci těchto látek se používají peristaltická a membránová čerpadla nebo tlakové 

nádoby. 

V následující sušící sekci dochází k vytvrzení naneseného laku. Sušení probíhá 

v horkovzdušném tunelu vytápěném plynovým hořákem na teploty 200 až 220 ˚C. 

Plochy těch těsnících profilů, ve kterých se bude pohybovat sklo při stahování 

bočních oken automobilů, je potřeba upravit tak, aby bylo tření mezi těsněním a sklem 



 

 

sníženo na takovou hodnotu, která umožní snadný pohyb skla. Toho se dosáhne 

aplikováním vrstvy floků na ty plochy, které na pohybující sklo přiléhají. Nanášení tohoto 

PES (polyesterového) vláknitého materiálu se děje ve flokovací sekci. Profil je nejprve 

mechanicky nebo plamenem aktivován s cílem zvýšit povrchové napětí profilu pro lepší 

splynutí materiálu s adhezivem, které je následně nanášeno v zepředu otevřených 

lakovacích boxech buď stříkacími pistolemi, nebo řadou nanášecích štětců. Po nanesení 

adheziva na potřebné plochy profilu jsou ve flokovacích kabinách na profil nanášeny floky 

(PES vlákna) pomocí pneumatických a elektrostatických flokovacích strojů. Díky výbojům 

napětí dochází k tomu, že se většina floků do adheziva zapíchne kolmo k profilu a tím 

vzniká povrch s požadovanými vlastnostmi. 

Po nanesení vrstvy floků se povrch stabilizuje v uzavřených infra-červených 

tunelech při teplotě 220 ˚C. Tato část výrobní linky je opět označována jako sušící sekce. 

Následuje sekce sekání předdélek. Profil je mechanicky čištěn polyamidovými 

kartáči a zchlazen na 50 ˚C. V této sekci je zařazen také hlavní odtah, to je stroj, který se 

stará o hlavní pohon profilu a protahuje jej všemi předcházejícími stroji na výrobní lince. 

Sekací stroje sekají profil na předdélky a poté obsluha linky ukládá profily do 

manipulačních jednotek. Dále jsou profily transportovány do výrobní haly konfekce. 

 

Technologie TPE 

Extruzní linka TPE se od linek UHF liší materiálem, který se na výrobu těsnění 

používá a z tohoto důvodu se také liší některé strojní prvky zařazené do TPE linky. 

Vstupním materiálem u TPE linky jsou granule termoplastického elastomeru (TPE) a 

polypropylen (PP). 

Tyto vstupní materiály se suší v horkovzdušných silech při teplotě 80 ºC po dobu tří 

hodin. Po této přípravě jsou granule dopravovány do vytlačovacích strojů vakuovým 

dávkovacím systémem. 

Následuje proces vytlačování profilu. K tomu se používá podobně jako u 

technologie UHF 1 šnekové, 2 šnekové, nebo 3 šnekové vytlačovací stroje (DUPLEX, 

TRIPLEX). Směs se ve vytlačovacím stroji postupně zahřívá od 170 do 210 ºC, čímž se 

hmota dostane do plastického stavu. Hubící s otvorem potřebného tvaru je hmota 

vytlačována a tvoří nekonečně dlouhý profil.  

Dalším procesem je chlazení a kalibrace. Ihned za vytlačovacím strojem je profil 

veden do kalibrů, které dávají profilu finální tvar. Kalibr může být na TPE lince jediný, 



 

 

nebo mohou být za sebou zařazeny až 4 kalibry. Po kalibraci se profil chladí v chladící 

vaně, kde prochází vodní lázní.  

Po zchlazení je potřeba aktivovat povrch profilu. Tak se děje výbojem, nebo 

nanesením primeru. Pro tuto aplikaci je nutné profil předehřát na 80 ˚C a po nanesení opět 

zahřát na tuto teplotu. Pro aplikaci primeru se používají tlakové nádoby a zepředu otevřené 

lakovací boxy. 

Podobně jako UHF technologie také TPE technologie upravuje povrch výrobků 

flokováním. Flokovací sekce na TPE linkách je velmi podobná flokovacím sekcím na 

linkách UHF. Po nanesení vrstvy floků je povrch stabilizován v sušící sekci pomocí 

infračervených tunelů při teplotách 100 až 110 ˚C. 

Následuje operace sekání předdélek, kdy po mechanickém očištění profilu na PA 

kartáčích je automatem profil sekán. Tyto předdélky ukládá obsluha linky do 

manipulačních jednotek. 

Další odlišností od technologie UHF je poslední výrobní fáze, tzv. kondicionace. 

Profily se při této operaci suší v horkovzdušné peci po dobu 30 minut při teplotě 120 ˚C. 

Následuje transport výrobků do haly konfekce. 

6.2 Požadavek požární a výbuchové ochrany na extruzních 

linkách GDX Automotive 

GDX Automotive, s.r.o. v průběhu roku 2007 stěhovala velkou část své výroby 

z výrobních hal v Odrách do nového objektu v průmyslové zóně CTP Ostrava – Hrabová. 

To je stav, kdy se ve zcela nové hale kompletují staré výrobní linky. V průběhu roku 2007 

byl také zahájen zkušební provoz výroby. Cílem vedení společnosti je bezproblémový 

průběh kolaudačního řízení, které se uskuteční ve třetím čtvrtletí roku 2008. 

Jednou z mnoha otázek, které musí být do termínu kolaudace vyřešeny je i ochrana 

flokovacích sekcí na extruzních linkách z hlediska možného výbuchu nahromaděných par 

xylenu nebo směsi par xylenu a floků ve vzduchu. 

 

6.3 Flokovací sekce – detailní popis 

Adhesivum s obsahem xylenu je na profil nanášeno v zepředu otevřených 

lakovacích kabinách, a to pomocí nanášecích pistolí, nebo štětců. Vnitřní prostor těchto 

lakovacích boxů je odsáván, přičemž výkon centrální ventilace všech těchto kabin lze 



 

 

snadno měnit dle potřeby. Z hlediska parametrů centrální ventilace nanášecích kabin nelze 

zajistit stejný výkon pro všechny nanášecí kabiny napojené na tuto ventilaci. Profil dále 

vystupuje z lakovacího boxu a vstupuje do klimatizované flokovací kabiny. Flokovací 

kabiny ani flokovací stroje v nich nejsou nijak nuceně ventilovány. Vzduch ve flokovacích 

kabinách je pouze klimatizován, tzn. je odsáván, zvlhčen a opět vracen do kabiny. 

Důvodem klimatizace vnitřního prostředí ve flokovacích kabinách je technologický 

požadavek na konstantní vlhkost vzduchu a teplotu (v ideálním případě 65 % a 21 ˚C) při 

procesu flokování. Ve flokovacích kabinách jsou za sebou umístěny dva flokovací stroje, 

jeden elektrostatický/pneumatický, druhý elektrostatický. Oba druhy flokovacích strojů do 

lepidla „nastřelují“ floky, druhý v pořadí však dokáže nanést floky také na plochy, které 

nejsou kolmé na svislou osu stroje. Flokovací stroje pracují s elektrickým napětím až 

100 000 V a předpokládaným nábojem nižším než 50 000 nC (tj. 350 mJ). Takováto 

energie není nebezpečná pro lidi a není dostatečná pro zapálení PES floků, ale může 

způsobit zapálení par používaného rozpouštědla. Flokovací stroje mají kostru z dutých 

ocelových profilů, boční stěny jsou z PMMA (plexisklo) krytů. Přední obslužná strana má 

nahoru vysouvatelná kryt, který je v kontaktu s vypínačem. Při otevření krytu je okamžitě 

vypnuto vysoké napětí. Profil do stroje vstupuje a vystupuje malými otvory v bočních 

krytech. Přebytečné floky padají do spodní části stroje na vibrační síto, kterým propadají 

do zásobníku. Ze zásobníku se floky dopravují většinou šnekovým dopravníkem, nebo 

pomocí ventilátoru do horní části stoje, odkud se dostávají do elektrostatického pole, 

kterým prochází vyráběný profil. Za těmito dvěma stroji je zařízení pro ofukování 

přebytečných floků z profilu. Součástí zařízení pro flokování je i stroj sloužící k rekuperaci 

floků. Následně profil z flokovací kabiny vystupuje a pokračuje do sušící sekce, kde dojde 

k vytvrzení lepidla. 

Důležitý je fakt, že flokovací stroje používané v GDX Automotive v Ostravě – 

Hrabové nejsou stejného typu, způsob dopravy floků, jejich obsluha ani technická úroveň 

není totožná. Žádný z používaných strojů (mimo stroje na lince UHF 1) není mladší než 

první evropská norma zabývající se problematikou elektrostatického nanášení hořlavých 

vločkových materiálů EN 50223:2001 Automatic electrostatic application equipment for 

flammable flock materials, která má status také české technické normy. 

 



 

 

 
Obrázek 12 - Snímek floků nalepených na profilu (zvětšeno) [21] 

 

 
Obrázek 13 - Velmi vytěžované flokovací stroje ve flokovací kabině na lince TPE 1 

 

 
Obrázek 14 - Moderní flokovací stroje ne flokovací kabině na lince UHF 1 



 

 

7 Experimentální stanovení dolní meze výbušnosti hybridní 

směsi par xylenu, floků a vzduchu 

Kapitola 2 nahoře popisuje, jak jednotlivé složky v různých stavech ovlivňují 

chování hybridní směsi, především její dolní mez výbušnosti. Při hodnocení nebezpečí 

vyplívajícího z používání těkavých hořlavých kapalin je nutné znát, je-li toto nebezpečí 

ovlivňováno přítomností jiných látek. V případě provozu v GDX Automotive je riziko 

spojené s používáním hořlavé kapaliny ovlivňováno současným výskytem vláknitého 

prachu, který sice výrobcem není označen jako látka nebezpečná, přesto je potřeba znát její 

vliv na bezpečnost provozu.  

Požádal jsem proto Fakultu bezpečnostního inženýrství o praktickou pomoc při 

hodnocení nebezpečí výbuchu ve flokovacích kabinách extruzních linek. Pomoc spočívala 

v provedení experimentálního stanovení dolní meze výbušnosti hybridní směsi par xylenu, 

floků a vzduchu. Výstup tohoto experimentu byl ve formě článku publikován ve Sborníku 

přednášek 16. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2007. 

7.1  Metoda a postup měření 

Obsah této kapitoly je čerpán z literatury [21]. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství disponuje zařízením VK – 100, které je vhodné 

pro provedení této zkoušky. Zkoušenou hybridní směsí byla tedy směs par xylenu a floků 

ve vzduchu. Vzorky xylenu a floků potřebné pro provedení zkoušky byly získány ve firmě 

GDX Automotive. 

Nejprve byly ověřeny dolní meze výbušnosti dodaných složek. 

Xylen – vybrané charakteristiky xylenu dle bezpečnostního listu výrobce EURO-

Šarm, spol. s r.o.: LEL = 44 g/m3 neboli 1% obj., hustota = 0,86 g/cm3, bod vzplanutí = 

24˚C, teplota samovznícení = 465˚C, tlak par při 20˚C = 8 hPa. Xylen je hořlavý, jeho páry 

jsou těžší než vzduch a mohou se vzduchem tvořit výbušné koncentrace. 

R-věty: R10 - hořlavý, R20/21 – zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, 

R38 – dráždí kůži. 

Podmínky při měření: Teplota okolí = 20,3 ˚C; vlhkost = 55%; tlak = 1009,6 hPa. 

Stanovené množství látky bylo umístěno do odpařovací nádobky a bylo odpařeno. 

Po dokonalém odpaření látky byla vzniklá směs homogenizována míchadlem, které je 



 

 

součástí zkušebního zařízení. Vytvořená homogenizovaná směs byla iniciována 

chemickým iniciátorem (palníkem). 

Po iniciaci bylo pozorováno, zda došlo k výbuchu a tím k protržení papírové blány, 

která uzavírá výbuchovou komoru a zároveň slouží jako prvek odlehčení výbuchu, nebo 

došlo-li k zahoření směsi alespoň v jedné třetině vnitřního prostoru výbuchové komory. 

Pokud byly splněny výše uvedené podmínky a vytvořená směs byla iniciována, bylo 

množství hořlaviny sníženo a pokus se opakoval. Takto se postupovalo až do okamžiku, 

kdy se už nepodaří odpařené množství látky iniciovat. 

Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tabulka 2 - LEL xylenu. 

Jak je z této tabulky patrné, bylo ověřeno, že LELxylen = 1,2% obj. Dospěli jsem 

tedy ke shodné hodnotě, kterou uvádí zahraniční literatura. 

 
Tabulka 2 - LEL xylenu 

 pokus navážka (ml) % obj. výsledek poznámka 

xylen 

1 10 2 ano  
2 8 1,6 ano  
3 6 1,2 ano LEL 
4 7 1,4 ano  
5 5 1 ne  

Vysvětlivky k tabulce: ano – homogenizovaná směs byla iniciována; ne – 

homogenizovanou směs se nepodařilo iniciovat 

  

Polyesterové floky – vybrané charakteristiky floků dle bezpečnostního listu 

výrobce Velutex S.A. – Španělsko: LEL = 100 g/m3, tj. 1% obj., hustota = 1,3 – 1,4 g/cm3, 

bod vzplanutí – není stanoven, teplota samovznícení = 510˚C. Jde o hořlavou látku, 

z hlediska stavu se jedná o pevnou látku ve formě vláknitého prachu. V rozvířeném stavu 

může tvořit výbušnou směs. 

Podmínky při měření: Teplota okolí = 21,4˚C; vlhkost = 55%; tlak = 1010,3 hPa. 

Floky jsou jemná textilní polyesterová vlákna o tloušťce několik mikrometrů a 

délce cca 2 mm.  

Navážené množství floků bylo umístěno rovnoměrně do čtyř rozviřovacích 

nádobek. Na ovládacím panelu VK-100 byl nastaven čas rozviřování, což je doba, po 

kterou prochází vzduch rozviřovacími nádobkami a čas zpoždění iniciace, tedy čas mezi 

ukončením rozviřování prachu ve výbuchovém prostoru a iniciací palníkem. Vyhodnocení 



 

 

zkoušky je shodné jako v předchozím případě zjišťování LEL xylenu. Sleduje se, jestli 

došlo k protržení papírové blány, nebo zda došlo k zahoření směsi alespoň v jedné třetině 

výbuchového prostoru. Pokud je pokus pozitivní, navážka se snižuje a pokus se opakuje. 

Po každém pokusu byly z výbuchového prostoru odsáty všechny nečistoty a zbytky floků. 

 

Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tabulka 3 - LEL PES floků. Z této 

tabulky je patrné, že LEL floků = 90 g/m3 (v tabulce je uvedena hodnota 9 g, jelikož se 

pracuje v nádobě o objemu 0,1 m3). 

 
Tabulka 3 - LEL PES floků 

 pokus navážka 
(g) 

doba 
rozviřování 

(ms) 

doba 
zpoždění 

(ms) 

tlak 
rozviřování 

(Bar) 
výsledek poznámka

floky 

1 13 300 100 2 ne  
2 13 300 200 2 ano  
3 13 300 300 2 ano  
4 10 300 200 2 ano  
5 8 300 200 1,5 ne  
6 9 300 200 2 ne LEL 
7 9,5 300 200 2 ano  

Vysvětlivky k tabulce: ano – homogenizovaná směs byla iniciována; ne – 

homogenizovanou směs se nepodařilo iniciovat 

 

Hybridní směs vzduch – páry xylenu – floky - podmínky při měření: teplota okolí 

= 22,1˚C; vlhkost = 55%; tlak = 1010,6 hPa 

Do rozviřovacích nádobek byla umístěna navážka floků o stanovené hmotnosti a do 

odpařovací nádobky bylo umístěno odměřené množství kapalného xylenu. Následně byl 

výbuchový prostor zatěsněn papírovou blánou. 

Po dokonalém odpaření kapaliny byla směs vzduchu a par xylenu homogenizována 

míchadlem. Po homogenizaci bylo aktivováno rozvíření floků a následně po uplynutí doby 

zpoždění dochází k automatické iniciaci vzniklé hybridní směsi vzduchu par xylenu a floků 

palníkem. Pokusy byly opakovány s dalšími navážkami tolikrát, až bylo získáno dostatečné 

množství hodnot pro sestrojení závislosti LEL floků na LEL xylenu. Tato závislost je 

zaznačena v grafu dole. 

 



 

 

 
Obrázek 15 - Vliv xylenu na DMV floků [21] 

 

Optimalizovaná křivka 
pro danou hybridní směs. 
(floky - xylen) 

Křivka naměřených 
hodnot pro danou hybridní 
směs. (floky - xylen) 



 

 

8 Identifikace rizikových procesních jednotek na extruzních 

linkách z hlediska výskytu těkavých hořlavin 

Páry těkavých hořlavin se v různých množstvích při výrobě na extruzních linkách 

vyskytují vždy. Ať už se jedná o páry vznikající při zasychání laků, primerů nebo lepidel, 

vždy je potřeba počítat s možností, že se tyto hořlavé páry mohou nahromadit a po iniciaci 

mohou způsobit požár. V případě, že se nahromaděné hořlavé páry budou vyskytovat 

v koncentracích přesahujících jejich dolní mez výbušnosti, může po iniciaci dojít 

k výbuchu, který ohrozí jak samotné výrobní zařízení, tak zdraví osob vyskytujících se na 

pracovišti v dosahu účinků výbuchu. V extrémním případě by mohlo dojít k porušení 

pláště výrobní haly nebo k narušení statiky její konstrukce. 

Ve výrobě GDX Automotive se vyskytuje mnoho různých druhů laků či lepidel, 

které se s dalšími zakázkami obměňují. Snahou zákazníků i výrobců v automobilovém 

průmyslu všeobecně je nahrazovat hořlavé materiály méně hořlavými, eliminovat 

používání materiálů, které při hoření produkují toxické spaliny a jejichž používání je šetrné 

k životnímu prostředí. Na extruzi se proto používají i ekologické, vodou ředitelné laky, 

ovšem ve většině případů se stále využívají materiály nebezpečné pro životní prostředí, 

toxické pro vodní organismy, velmi často vysoce hořlavé. 

Na lince TPE 1 se na profil jako první kapalná hořlavina nanáší tenká vrstva 

podkladového nátěru označovaného jako Sika primer 206 GP, který obsahuje 50 – 100% 

vysoce hořlavého ethylacetátu. Tenká vrstva primeru však po nanesení velmi rychle 

zaschne už v lakovacím boxu nebo následně v odsávaném sušícím tunelu. Dále se na této 

lince na profil pomocí několika štětců a tlakových nádob nanáší vrstva lepidla FLOCKSIL 

1506T které obsahuje 40 – 60% xylenu.  Xylen začne ihned po nanesení z vrstvy lepidla 

vytěkávat do vnitřního prostoru lakovací kabiny a uvolňuje se i dále ve flokovací kabině. 

Na linkách UHF 1, UHF 2, UHF 3 a UHF 4 se v lakovacích kabinách nanáší 

nejrůznější laky buď rozpuštěné ve vodě, nebo v hořlavých rozpouštědlech. Vzhledem 

k procentuálnímu obsahu hořlavých složek a k aplikovanému množství je zde 

nejnebezpečnějším nanášeným přípravkem Emralon TW 400. Používá se v maximální 

spotřebě 25 g na metr výrobku, což je 10 – 100 násobek maximální spotřeby jiných 

přípravků. Ve flokovacích sekcích UHF linek 1 - 4 se používá přípravek Parflock P11 

obsahující 30 – 60% xylenu, který se podobně jako na lince TPE1 uvolňuje v nanášecí 



 

 

kabině, ve flokovací kabině i v samotných flokovacích strojích. Na lince UHF 5 není 

flokovací kabina. 

Míru rizika zahoření nebo výbuch na jednotlivých flokovacích sekcích bude 

ovlivňovat mnoho faktorů, především: 

- množství lepidla nanášeného na profil (profily s největší spotřebou lepidla jsou 

vyráběny na lince TPE1) 

- tvar profilu (je-li profil při výrobě orientován svým járkem směrem nahoru, tj. 

tvar písmene „U“, uvolněný xylen z profilu „neztéká“ a tvoří v járku vysoké 

koncentrace)  

- technické vybavení flokovací kabiny (na lince UHF 1 jsou instalovány nové 

moderní flokovací stroje, které odsávají svůj vnitřní prostor, směs odsátých 

floků, vzduchu a xylenu je filtrována a floky jsou po rekuperaci vraceny do 

výroby. Mezi všemi stroji i mezi stroji a stěnami kabiny, kudy profil prochází, 

jsou odsávané kryty, díky kterým je minimalizováno množství xylenu 

v prostorách pohybu obsluhy linky.  Určitým paradoxem je, že tato 

nejmodernější flokovací sekce je poměrně málo vytěžovaná) 

- počet po sobě jdoucích směn, při kterých probíhá flokování (v tomto ohledu je 

nejkritičtější opět linka TPE 1 na které se vyrábí pouze flokované výrobky, 

stává se proto, že flokovací sekce na této lince bývá v provozu i několik dní 

nepřetržitě) 

- četnost vstupů obsluhy do flokovací kabiny (technologickým požadavkem je, 

aby byly dveře kabiny neustále zavřeny, ovšem neexistuje-li nucené větrání, je 

přirozené větrání jediný způsob snižování koncentrace xylenu v kabině) 

- kvalita uzemnění jak všech strojů ve flokovací kabině, tak vyráběného profilu 

 

Posouzením uvedených parametrů usuzuji, že z hlediska možného výbuchu, nebo 

závažného požáru nejrizikovější procesní jednotkou na extruzních linkách GDX 

Automotive v Ostravě – Hrabové je flokovací kabina na lince TPE 1. Stejné mínění 

zastávají také technologové a odborníci z GDX Automotive. Dne 29. 3. 2008 došlo 

k vážnému zahoření ve flokovací sekci na lince TPE 1. Událost je podrobněji popsaná 

v kapitole: 10.1.  

 

 



 

 

8.1 FMEA pro výčet a ohodnocení rizik spojených s výskytem 

hořlavých kapalin na extruzních linkách 

FMEA (Failure mode and effects analysis) je dnes zřejmě nejpoužívanější 

systematickou metodou při oceňování možných rizik, která se mohou objevit v průběhu 

návrhu výrobku nebo výrobního procesu. Požadavky standardů řízení kvality pro 

dodavatele v automobilovém průmyslu (QS-9000, VDA 6.1) ji zahrnují mezi povinně 

používané nástroje v různých fázích vzniku výrobku. 

Při hodnocení se přihlíželo na zkušenosti z provozu, provedená měřené koncentrace 

xylenu (měření jsou popsána v kapitole 9) a floků a parametry naznačené v předchozí 

kapitole. Pro ohodnocení míry rizika byl použit vztah: R = P x N x H podle následujícího 

diagramu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P – Pravděpodobnost vzniku rizika 
1. Nahodilá 
2. Nepravděpodobná 
3. Pravděpodobná 
4. Velmi pravděpodobná 
5. Trvalá 

 
N – Závažnost následků 
1. Poranění bez pracovní neschopnosti / událost bez vzniku škody 
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) / událost s následným 

úklidem, odstranění drobných škod 
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci / významné škody  

na zasaženém zařízení 
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky / velké škody  

na zasaženém zařízení (nutná náhrada zařízení) 
5. Smrtelný úraz / totální zničení zařízení 

 
H – Názor hodnotitele 
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
3. Větší a nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 

ohrožení a nebezpečí 
  

R – Míra rizika 
0 – 3: Bezvýznamné riziko 
4 – 10: Akceptovatelné riziko 
11 – 50: Mírné riziko 
51 – 100: Nežádoucí riziko 
101 – 125: Nepřijatelné riziko 

 



 

 

Tabulka 4 - FMEA pro linku TPE 1 

 



 

 

 

Analýza byla provedena ve dnech 15. 4. 2008 - 20. 4. 2008 pracovním týmem ve 

složení Jiří Kovács, Bc. Robert Chlebiš a Ing. Marek Fajkoš. 

Tabulka protokolu FMEA byla vhodně upravena, skládá se ze sloupců pro označení 

nebo popis linky, posuzovaného objektu, rizikového faktoru, kódu rizika (použilo se 

stávající kódové označení rizik v GDX Automotive, např. 7.06 – NL vysoce hořlavé, 7.09 

– NL výbušné), dále jsou sloupce pro popsání možných následků, datum provedeného 

měření a pro výpočet míry rizika, navrhovaná opatření, provedená opatření, opětovný 

výpočet míry rizika a stav posuzovaného systému (vyhovuje / nevyhovuje). 

Jak je patrné z kompletního FMEA protokolu v příloze číslo 3 (zkrácený protokol 

viz v tabulce: Tabulka 4 - FMEA pro linku TPE 1) největším nebezpečím spojeným 

s používáním těkavých hořlavin na extruzi GDX Automotive je koncentrace par xylenu ve 

vnitřním prostředí flokovací kabiny na lince TPE 1. Riziko iniciace směsi xylen – floky – 

vzduch bylo ohodnoceno mírou 80 bodů z maximálních 125. Navrženými opatřeními jsou: 

- Instalace zařízení na odsávání vzdušiny z vnitřního prostoru flokovací kabiny 

- Instalace SHZ do obou flokovacích strojů 

- Instalace ofukovacího zařízení mezi nanášecí kabinu a 1. flokovací stroj 

k ofoukávání par xylenu z járku profilu 

- Provádění občasných měření koncentrace xylenu pro kontrolu vyhovujícího 

stavu 

 



 

 

9 Měření koncentrací xylenu na flokovacích sekcích extruzních 

linek 

Je zřejmé, že z technologických důvodů nelze xylen ve výrobním postupu na 

extruzních linkách snadno nahradit jinou z hlediska tvorby výbušných směsí bezpečnější 

látkou, ani nelze odstranit oxidační prostředek a zcela nemožné je vyloučení prostoru, ve 

kterém se výbušná směs může tvořit. Účinné proti-výbuchové ochrany v takovém případě 

dosáhneme větráním, kterým udržíme koncentraci hořlavé látky v bezpečných hodnotách, 

tj. pod nebezpečnou koncentrací [16].   

Aby bylo možné správně navrhnout technické provedení ventilace, je potřeba vědět, 

kde na flokovacích sekcích extruzních linek vznikají místa se zvýšenou koncentrací 

xylenu, jakých koncentrací xylenu se v těchto místech dosahuje, popřípadě jak probíhá 

nárůst koncentrací v čase po najetí linky. Pro měření koncentrace xylenu byl zvolen 

následující postup. 

 

9.1  Postup měření 

Měřenou látkou je xylen (směs izomerů p-xylen, o-xylen, m-xylen), používaný v 

GDX Automotive, jehož výrobcem je firma EuroŠarm. Bezpečnostní list této látky je 

v příloze číslo 2. 

Měření se provádí pomocí osobního analyzátoru hořlavých plynů Ex – Meter II P, 

jehož distributorem na českém trhu je firma MSA Auer Czech, s.r.o., Pikartská 1377/7; 

716 07 Ostrava – Radvanice, dle platného dokumentu - Technické podmínky a návod na 

provoz a údržbu, vydaného výrobcem. Tento přístroj byl zvolen, jelikož poskytuje měřící 

rozsah od 0 – 100 % objemových metanu a je vhodný také pro měření v prostředí 

s výskytem polétavého prachu. Pomocí kalibrační křivky lze snadno přepočítat okamžitou 

koncentraci xylenu v ovzduší. Měření s tímto přístrojem není významně ovlivňováno 

změnami teploty, ani vlhkosti.  

Používá se 1. měřícího rozsahu přístroje, tj. 0 – 100% DMV CH4 (0 – 5%obj. CH4). 

Přístrojem zobrazené hodnoty se přepočítávají podle kalibrační křivky pro xylen na 

koncentraci [g.m-3] nebo na % DMV xylenu. Kalibrace použitého přístroje byla provedena 

na pracovišti VVUÚ, a.s. Ostrava – Radvanice dne 1. 3. 2007. 

 



 

 

 
Tabulka 5 - Kalibrační hodnoty 

Koncentrace Xylenu [g.m-3] [% DMV Xylen] Údaj na EX-MERER II P [% VOL] 
0 0 0 

8,8 20 0,31 
22 50 0,79 

35,2 80 1,14 
 

 

 
Obrázek 16 - Kalibrační křivka pro xylen EX-METER IIp 

 

Osobní ochranné prostředky 

Pro osobní ochranu před škodlivými účinky xylenu je zapotřebí použít předepsaná 

OOP: 

Ochrana dýchacích cest:  Ochranná polomaska /R40 /R60 /filtr A  

Ochrana očí:    Ochranné brýle 

Ochrana rukou:   bavlněné dlouhé vulkanizační rukavice. 

Ochrana kůže:   Výběr ochranného oděvu závisí na koncentraci, se kterou se 

pracuje. Po práci odložit kontaminovaný oděv, umýt se a použít ochranný krém na ruce 

[17]. 

 



 

 

 

Odhad míst se zvýšenou koncentrací xylenu: 

Koncentrace par xylenu v nanášecích kabinách bude závislá na momentálním 

výkonu ventilace vnitřních prostor a na množství nanášeného lepidla. Ventilace musí 

zajistit, aby koncentrace hořlaviny nepřekročila bezpečnou mez podle příslušné normy, ale 

zároveň je vhodné, aby nespotřebovávala více elektrické energie, než je nezbytně nutné. 

Dle údajů zástupce německého výrobce flokovacích strojů Maag Flockmaschinen 

se z vrstvy lepidla uvolní 50 % těkavého rozpouštědla v době, za kterou profil urazí 4 až 5 

metrů. To znamená, že většina xylenu z lepidla vytěká dříve, než profily vystupují 

z flokovacích kabin. Páry xylenu jsou těžší než vzduch, proto lze očekávat, že budou klesat 

k podlaze.  

Vnitřní prostředí flokovacích kabin je sice klimatizováno, ale odsátý vzduch je po 

úpravě jeho vlhkosti opět do kabiny vracen. Vnitřní prostor flokovací kabiny je tak 

ventilován pouze přirozeně netěsnostmi a otvory v plášti kabiny. Obsluha extruzních linek 

navíc nepravidelně do kabiny vstupuje za účelem doplnění floků do flokovacích strojů, 

úklidu floků usazených mimo flokovací stroje, ofouknutí floků usazených na vnitřních 

stěnách flokovacích strojů pomocí tlakového vzduchu, atd. Dá se říci, že vzdušina ve 

flokovacích kabinách spíše proudí ať už vlivem přirozeného větrání, klimatizace, pohybu 

obsluhy nebo činností rekuperačního stroje, který pro pohyb floků využívá ventilátor. Je 

možné, že toto proudění zabrání klesání a usazování par xylenu v dolních částech kabiny a 

že tak budou páry rozřeďovány do celého objemu flokovací kabiny. Rozmíchání složek 

plynné směsi je děj nevratný, opětovné klesání těžší složky se neděje. 

Výměna vzdušiny mezi vnitřním prostředím flokovacích strojů a prostředím 

flokovacích kabin je omezena na malé otvory pro vstup a výstup pryžového profilu do a ze 

stroje a na jiné netěsnosti stroje. Proto je pravděpodobné, že koncentrace par xylenu uvnitř 

flokovacího stroje bude vyšší, než koncentrace mimo tohoto stroje. 

Vyšší koncentrace budou zřejmě také zjištěny v blízkosti profilu s vrstvou lepidla a 

to jak uvnitř flokovacích strojů, tak i mimo ně ve volném prostoru kabin. 

Mezi lakovací kabinou a flokovací kabinou je cca 30 cm široká mezera. Páry, které 

se v tomto místě z vrstvy lepidla uvolní, budou buď nasáty do lakovací kabiny vlivem její 

ventilace, nebo se rozptýlí do prostředí výrobní haly.  

 



 

 

Jak už bylo řečeno, koncentrace xylenu v uvažovaných prostorech bude velmi 

ovlivňována množstvím lepidla, které se na vyráběný profil nanáší. GDX Automotive s.r.o. 

ve svém provoze v Ostravě – Hrabové vyrábí mnoho různých profilů, na 29 z nich se 

nanášejí floky. Velikost plochy, na kterou mají být floky naneseny, určuje množství 

nanášeného lepidla a potažmo množství xylenu, který z lepidla vytěká. Množství 

nanášeného lepidla se pohybuje v rozmezí od 5 do 28 kilogramů za 8 hodinovou pracovní 

směnu. Profily, na jejichž výrobu se spotřebovávají největší množství lepidla, se vyrábějí 

převážně na lince TPE 1, proto se dá očekávat, že koncentrace xylenu naměřené v lakovací 

i flokovací kabině této linky, budou dosahovat vyšších hodnot, než koncentrace na linkách 

UHF. 

 

9.2 Měření na lince TPE 1 

Na flokovací sekci linky TPE 1 byla provedena měření koncentrace xylenu ve 

dnech 6. 12. 2007, 29. 1. 2008 a 4. 2. 2008. Celkově bylo provedeno 54 záznamů 

naměřených hodnot, kompletní zápisy z měření jsou v příloze číslo 1. Měřením byly 

zjišťovány především a) koncentrace xylenu v zepředu otevřené lakovací kabině, kde je na 

profil nanášena vrstva lepidla pomocí štětců, b) koncentrace ve vnitřním prostředí 

flokovací kabiny včetně vnitřního prostředí samotných flokovacích strojů. 

Koncentrace v lakovací kabině 

Měření ze dnů 6. 12. 2007 a 29. 1. 2008 ukázalo, že v lakovací kabině za štětci, 

které nanášejí na profil lepidlo, se udržují vysoké koncentrace xylenu, který se 

bezprostředně po nanesení z lepidla začíná vypařovat. V těchto dnech bylo odsávání 

v tomto lakovacím boxu nastaveno na 20 % svého maximálního výkonu. Maximální 

naměřená koncentrace xylenu v blízkosti posledního nanášecího štětce byla 56 g.m-3, to je 

128 % LEL xylenu.  

Měřením ze dne 4. 2. 2008 nebyly zjištěny koncentrace přesahující LEL xylenu. 

Odsávání v lakovací kabině bylo tohoto dne nastaveno na 40 % svého maximálního 

výkonu a maximální naměřená koncentrace xylenu byla 18 % LEL xylenu.  

Koncentrace ve flokovací kabině 

Většina artiklů vyráběných na lince TPE1 má konvexní tvar, tzn. tvar profilu tvoří 

dlouhý žlab (járek), ve kterém byly zjištěny koncentrace xylenu až 38 g.m-3, to je 87 % 



 

 

LEL xylenu. Bereme-li v úvahu možný vznik hybridní směs xylen – floky – vzduch, 

mohlo dojít k překročení LEL této směsi v těsné blízkosti kolem profilu. 

Uvnitř 1. elektrostatického flokovacího stroje ve vzdálenosti cca 30 – 40 cm od 

profilu byly zjištěny hodnoty koncentrace xylenu 12 g.m-3, to je 28 % LEL xylenu, což 

může znamenat, že tok floků v okolí profilu pravděpodobně rozptyluje koncentraci 

xylenových par v blízkosti profilu a celkově tak dochází k nárůstu koncentrace xylenu ve 

flokovacích strojích. 

Koncentrace xylenu v prostorech, ve kterých se běžně pohybuje obsluha linky, 

dosahovaly hodnot až 4 g.m-3. V těchto místech je překročena nejvyšší přípustná 

koncentrace pro expozici pracovníků touto látkou NPK –  P, která činí 400 mg.m-3. 

 

  

9.3  Měření na lince UHF 2 

Měření na lince UHF 2 proběhlo dne 5. 4. 2007. Celkově bylo provedeno 16 

záznamů naměřených hodnot, kompletní zápisy z měření jsou v příloze číslo 1. Měřením 

byly zjišťovány především  koncentrace ve vnitřním prostředí flokovací kabiny včetně 

vnitřního prostředí samotných flokovacích strojů. 

 

Měření ze dne 5. 4. 2007 

Měření bylo ovlivněno provedením úklidu flokovací kabiny na konci pracovní 

směny. Úklid proběhl v době 13.40 – 13.50 a spočíval ve vysátí floků usazených na zemi 

ve flokovací kabině, po tuto dobu se flokovací kabina intenzivně větrala (měření proběhlo 

v době 13.50 – 14.25 a 15.10 – 15.13). Uvažujeme fakt, že stav zředění významné 

koncentrace plynu ve vzduchu během úklidu a větrání uvnitř flokovací kabiny, je nevratný.  

Bylo provedeno 16 měření, nejčastěji naměřenou hodnotou je hodnota 1,14 [g.m-3] 

Xylenu, dále pak hodnota 2,56 [g.m-3] xylenu. 

Maximálními dvěma naměřenými koncentracemi xylenu byly hodnoty 8,8 a 5,11 

[g.m-3], což představuje 20 a 11,6 % DMV xylenu. Lze konstatovat, že provedeným 

měřením nebyla zjištěna výbušná směs (vzduch – xylen). 

 

 



 

 

9.4 Měření na lince UHF 4 

Měření na lince UHF 4 proběhlo dne 28. 5. 2007.  Bylo provedeno 11 měření, 

nejčastěji naměřenou hodnotou je hodnota 0,00 [g.m-3] xylenu, dále pak hodnota 

koncentrace 1,14 [g.m-3] xylenu. Maximální naměřenou koncentrací xylenu je hodnota 

2,56 [g.m-3], což představuje 5,8 % DMV xylenu. Lze konstatovat, že provedeným 

měřením nebyla zjištěna výbušná směs (vzduch – xylen). Kompletní zápis z měření je 

v příloze číslo 1. 

 

 

 

 



 

 

10 Protivýbuchová ochrana flokovací sekce 

Ve flokovacích kabinách se při výrobě nachází hořlavina (xylen, floky), oxidační 

prostředek (vzdušný kyslík) i potencionální zdroj iniciace (vysoké napětí). V případě, kdy 

bude poměr i množství jednotlivých složek směsi tvořit výbušnou směs, může dostatečná 

iniciační energie tuto směs iniciovat. 

 

Možné iniciační zdroje 

Případnou výbušnou hybridní směs (vzduch + xylen + flokový prach) může 

iniciovat například: 

- výboj vysokého napětí uvnitř flokovacích strojů 

- výboj statické elektřiny na vodivých částech flokovacích strojů 

- mechanická jiskra způsobená obsluhou zařízení nebo poruchou 

- může také dojít ke vtažení hořícího profilu do flokovací sekce 

 

Už bylo řečeno, že xylen nelze z technologických důvodů nahradit žádnou jinou 

látkou, která by se vzduchem netvořila výbušnou směs. Prostor, ve kterém by k tvorbě 

výbušné atmosféry mohlo docházet, také nelze odstranit. Iniciační zdroj také nelze 

vzhledem k povaze výrobního procesu vyloučit a odstranění oxidačního prostředku nebo 

inertizace prostředí není vhodným opatřením, neboť do prostoru pro nanášení vloček i do 

vnitřního prostoru lakovacího boxu musí být umožněn přístup obsluze linky.  

Potřebné proti-výbuchové ochrany zařízení ve flokovací sekci dosáhneme 

dostatečným ventilováním vnitřního prostředí těchto zařízení, čímž je zabráněno vzniku 

nebezpečné koncentrace par rozpouštědel obsažených v lepidlech používaných pro 

flokování. 

 

10.1 Případ zahoření ve flokovací sekci linky TPE 1 

Nutnost okamžitého řešení protipožární a proti-výbuchové ochrany na extruzních 

linkách (především na lince TPE 1) ukázala i událost, při které došlo k požáru, který sice 

nezpůsobil materiální ztráty, ale znamenal nebezpečí pro zařízení i obsluhu linky, jejíž 

členové se jali požár hasit. Celá událost je dále podrobněji popsána.  



 

 

Dne 29. 3. 2008 došlo k zahoření ve flokovací kabině linky TPE 1 při výrobě 

profilu 31.9319, to je profil s 2. největší spotřebou lepidla. Při výrobě tohoto profilu se 

spotřebuje přes 3 litry lepidla za hodinu. Příčinou vzplanutí byla iniciace nahromaděného 

xylenu v járku vyráběného profilu. Jeho zapálení bylo iniciováno v pneumatickém 

flokovacím stroji pravděpodobně zkratem elektrody budící elektrostatické pole. Dále se 

požár rozšířil v járku proti směru výroby až do zepředu otevřené lakovací kabiny, kde 

došlo k zapálení štětců nanášejících lepidlo na profil. 

Dva pracovníci obsluhující linky zjistili vzniklý požár po výpadku obou 

flokovacích strojů. Rozhodli se požár uhasit. Po otevření krytu flokovacího stroje došlo 

k mohutnému rozhoření floků usazených na dně flokovacího stoje. Hašení pomocí 

sněhového přenosného hasícího přístroje nebylo úspěšné, požár se povedlo uhasit až 

použitím práškového přenosného hasícího přístroje, přičemž šťastnou okolností bylo, že 

požár natavil vrstvu floků, čímž došlo k jejich „spečení“. Proud hasiva tedy nezvířil 

usazené floky a nedošlo tak k jejich výbuchu. 

Při vzniku požáru nebylo v provozu ofukovací zařízení umístěné na konci lakovací 

kabiny, které bylo na linku TPE 1 instalováno po zjištění vysokých koncentrací xylenu 

v járku některých profilů tak, aby vyfoukávalo plyn ze žlábku profilu. 

Po vyšetření této události byla přijata následující okamžitá opatření: 

1. Je nutné vždy při flokování mít spuštěné ofukovací zařízení 

2. V případě porušení uzemnění je nutné neprodleně zajistit opravu 

Obsluha extruzních linek byla okamžitě proškolena z následujících postupů při 

vzniku požáru: 

Co dělat při požáru flokovací kabiny: 

1. Uvědomit dalšího člena obsluhy voláním „HOŘÍ“ 

2. POZOR: Nevypínejte hlavní odtah ani nevstupujte do prostoru flokovací 

kabiny, pokud ano, pak neotevírejte flokovací stroje, musí být maximálně 

zabráněno zvíření floků 

3. Vypnout flokovací sekce a rekuperaci floků 

4. Zastavit nanášení lepidla na profil 

5. Přestřihnout profil před flokovací kabinou 

 

 

 



 

 

V případě zahoření v kabině nanášení lepidla: 

1. Přestřihnout profil mezi stříkací kabinou a flokovací kabinou a vytáhnout profil 

z předehřevu 

2. Vypnout nanášení lepidla 

3. Zahájit hašení uvnitř kabiny 

10.2  Lakovací boxy  

Cílem je dosáhnout klasifikace prostoru zepředu-otevřených lakovacích kabin jako 

zóny 2 podle normy ČSN EN 12215 – Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických 

tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky. Pro zónu 2 platí: při koncentracích 

vyšších než 10% DMV může provoz probíhat pouze za neustálého monitorování okamžité 

koncentrace hořlaviny. Je-li očekávaná koncentrace nižší než 10% DMV, není kontinuální 

měření koncentrace hořlaviny nutné, ale musí být garantován neustálý provoz ventilace. 

V případě, kdy je koncentrace nižší než 1% DMV, není nutné toto prostředí klasifikovat 

jako žádnou zónu s nebezpečím výbuchu. 

10.3  Flokovací kabiny 

Cílem je dosáhnout klasifikace prostoru flokovacích kabin jako zóny 2. Pro 

elektrostatické flokovací kabiny je platná evropská norma ČSN EN 50223 – Automatická 

elektrostatická pracoviště pro nanášení hořlavých vločkových materiálů. Tato norma platí 

pro automatická elektrostatická pracoviště nanášení vloček, která byla vyrobena po datu 

publikace této normy, tj. únor 2001 a ve kterých se používají hořlavé látky. Všechna 

flokovacích strojů používaných v Ostravském provoze GDX Automotive jsou ale starší, 

než tato norma. 

Účinné proti-výbuchové ochrany dosáhneme větráním, kterým udržíme koncentraci 

hořlavé látky na bezpečných hodnotách, tj. pod nebezpečnou koncentrací. Přirozeným 

větráním lze dosáhnout výměny vzduchu v místnosti jednou za hodinu [16]. Technické 

(umělé) větrání umožní ve srovnání s přirozeným větráním větší přísun vzduchu a to cíleně 

s umístěním do míst chráněného prostoru, kam je to nejvhodnější. Vhodnějším řešením je 

odsávání nebezpečné látky. Sací trubici je nutno umístit pokud možno do místa vzniku 

nebo úniku hořlavé látky. Je-li odsávání z místa úniku z jakéhokoliv důvodu nevhodné, 

pak je nutné použít odsávání celého prostoru. Těžké páry je nutné odsávat z dolní části 

prostoru, lehké a teplem nadlehčené páry pak z horní části prostoru. Odsátý vzduch je 



 

 

nahrazen přisátým čerstvým vzduchem. Potřebné množství odsávaného resp. přisávaného 

vzduchu se stanoví na základě znalostí množství unikající nebo vznikající hořlavé látky: 
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kde 

 Q potřebné množství přisávaného vzduchu [m3/h], 

 Qm,i celkové množství všech hořlavých látek unikajících nebo vznikajících [g/h], 

 cdov přípustná koncentrace hořlaviny ve vzduchu [g/m3], 

 co koncentrace hořlaviny v přisávaném vzduchu [16] 

Pan Ulrich Büttel, zástupce německého výrobce flokovacích strojů Maag 

Flockmaschinen doporučuje dimenzovat ventilaci flokovací kabiny tak, aby koncentrace 

rozpouštědla ve vzduchu nepřekročila hodnotu 10% DMV. Toho je možno dosáhnout 

použitím běžných ventilátorů. Činnost těchto ventilátorů je možné ovládat jednoduchým 

regulátorem průtoku. Je také nezbytné navrhnout elektronické blokování umožňující 

spuštění flokovacích strojů pouze při zapnuté ventilaci.  

 

Výpočet intenzity výměny vzduchu ve flokovací kabině pro její klasifikaci do 

zóny 2 s koncentrací pod 10% DMV 

Maximální spotřeba lepidla při výrobě na extruzních linkách v GDX Automotive 

(provozovna v Ostravě - Hrabové) je 75 g/min. Počítáme-li s relevantní hodnotou 50% 

obsahu rozpouštědla (xylenu) v lepidle je maximální spotřeba rozpouštědla 37,5 g/min. 

Xylen se do prostoru začne uvolňovat od chvíle nanesení vrstvy lepidla na profil 

v lakovacím boxu a jeho uvolňování pokračuje v průběhu celého následujícího procesu, 

tzn. Ve flokovací kabině i dále v sušící sekci. Podle slov zástupce Maag Flockmaschinen 

ukázaly zkoušky na jiných projektech, že 50% těkavého rozpouštědla se z lepidla uvolní 

v době, za kterou profil urazí 4 až 5 metrů.  

Délky flokovacích kabin v provoze GDX Automotive v Ostravě – Hrabové jsou 

v rozmezní 5,3 až 6 metrů. Na základě výše zmíněné spotřeby 37,5 g xylenu za minutu 

můžeme říct, že v prostředí flokovací kabiny přibude maximálně 23 g xylenu za minutu. 

Podle bezpečnostního listu xylenu (směsi jeho izomerů) dodaného výrobcem 

EURO – Šarm, spol. s r.o. a také podle NV 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, je DMV xylenu ve vzduchu 1 % objemových. To odpovídá 

množství 44 g xylenu v 1 m3 vzduchu. Aby bylo dosaženo klasifikačního požadavku pro 



 

 

zónu 2, musíme počítat s 50% DMV – dostaneme 22 g/m3. V případě, kdy se v daném 

prostředí nachází také potencionální zdroj zapálení, což je při použití vysokého napětí 

v elektrostatických flokovacích strojích nevyhnutelné, musíme počítat s bezpečnostním 

koeficientem 3. Výsledkem je 7,4 g xylenu v 1 m3 vzduchu. 

Do vnitřního prostředí flokovací kabiny se za 1 hodinu uvolní 1400 g xylenu. Při 

požadavku maximální koncentrace xylenu 50 % DMV je potřebný výkon ventilace 

vnitřního prostředí flokovací kabiny 190 m3/h. 

Pro dosažení výše stanoveného cíle tj. klasifikace do zóny 2 a koncentrace xylenu < 

10% DMV, potřebujeme výměnu 950 m3 vzduchu za 1 hodinu. Aby byla ve vnitřním 

prostředí flokovací kabiny trvale zajištěna maximální koncentrace par xylenu pod 10% 

DMV doporučuji dimenzovat ventilaci na 1000 m3/hod.  

V případě že odsávání bude navrženo takovým způsobem, že bude možno umístit 

trychtýře ventilačního potrubí přímo do míst, kde dochází k uvolňování xylenu do 

prostředí, bude možné doporučené množství odsávaného vzduchu přiměřeně snížit. Tato 

alternativa pochopitelně nesmí být v rozporu s technologickými požadavky, např. nesmí 

docházet k nežádoucímu vysychání lepidla a její účinnost musí být prověřena měřením 

koncentrace xylenu v prostředí. 



 

 

Diskuse 

Při výrobě pryžových těsnících prvků pro automobilové závody v provozovně 

GDX Automotive v Ostravě – Hrabové, se v hale extruze vyskytuje mnoho hořlavých 

kapalin používaných převážně jako přísady laků a lepidel. Tyto hořlaviny znamenají jisté 

nebezpečí pro výrobní technologii i pracovníky obsluhy linek.  

Na všech 6 výrobních linkách je instalována lakovací kabina, ve které se stříkacími 

pistolemi nanáší laky nebo primery. Z těchto přípravků je vzhledem k jejich hořlavosti 

a používanému množství nejnebezpečnější přípravek s obchodním názvem  Emralon TV 

400. Hořlavina je však z vnitřního prostředí kabiny intenzivně odsávána. Měření 

provedená pomocí analyzátoru hořlavých plynů a par EX-METER IIp neprokázala výskyt 

zvýšeného množství hořlaviny ve vnitřním prostředí těchto lakovacích boxů. 

V 5 výrobních linkách je zařazena tzv. „flokovací sekce“ která se skládá z 

odsávané nanášecí kabiny (aplikace lepidla s 50% obsahem xylenu) a klimatizované 

neventilované flokovací kabiny ve které jsou elektrostatické nanášecí flokovací stroje. Ty 

na výrobek nanášejí drobný vláknitý materiál (floky).  

Nejvytěžovanější flokovací sekcí je ta na lince TPE 1. Na této lince probíhá výroba 

s největší spotřebou lepidla, dne 29. 3. 2008 zde došlo k vážnému zahoření ve flokovací 

i nanášecí kabině. Zkušenosti technologů GDX Automotive i další skutečnosti zmiňované 

v tomto textu výše vedly management společnosti k přednostnímu řešení protipožární a 

proti-výbuchové ochrany právě na lince TPE 1. V případě, že se realizovaná opatření 

prakticky osvědčí, bude se dále hledat vhodná ochrana ostatních linek. O praktickou 

výpomoc při hledání vhodného řešení byla požádána Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Proběhlo vyhledání kritických procesních jednotek na výrobní lince TPE 1, 

hodnocení míry nebezpečí a návrh opatření vedoucích ke snížení zjištěných rizik. Při 

ohodnocení rizik se vycházelo z provedených měření koncentrací par xylenu a floků 

v prostředí flokovacích sekcí, z parametrů výroby (množství používaných látek), z průběhu 

dřívějších událostí zahoření, atp. 

 

 

 



 

 

Byla doporučena následující opatření ke snížení rizika výbuchu nebo zahoření 

směsi xylen – vzduch nebo hybridní směsi xylen – floky – vzduch: 

  

 

Pro nanášecí kabinu TPE 1  

- Zvýšení centrálního odtahu nanášecích kabin z 20% na 40% maximálního výkonu 

- Nahrazení vysokých nádob pro zachycení okapů v nanášecí kabině plytkými 

širokými nádobami 

 

Pro flokovací kabinu TPE 1 

- Výběr a instalace vhodného SHZ pro oba flokovací stroje 

- Navržení postupů činností obsluhy při vzniku požáru 

- Návrh a instalace vhodného odsávání vnitřního prostředí kabiny 

- Instalace ofukovacího zařízení před vstup do flokovací kabiny pro sfoukávání par 

xylenu z járku profilu 

 

Z těchto doporučených opatření byly v průběhu zpracovávání této práce 

realizovány tyto: 

Pro nanášecí kabinu TPE 1  

- Trvalé zvýšení centrálního odtahu nanášecích kabin z 20% na 40% maximálního 

výkonu 

 

Pro flokovací kabinu TPE 1 

- Výběr a instalace vhodného SHZ pro oba flokovací stroje 

- Navržení postupů činností obsluhy při vzniku požáru 

- Návrh a instalace vhodného odsávání vnitřního prostředí kabiny 

- Instalace ofukovacího zařízení před vstup do flokovací kabiny pro sfoukávání par 

xylenu z járku profilu 

 

Problematika hybridních směsí je stále aktuálním tématem, ať se jedná o 

zemědělství, důlní činnost nebo výrobní technologie, zvláště pro to, že je stále opomíjená, 

ačkoliv znamená nebezpečí, které je třeba řešit a omezovat, protože v opačném případě 



 

 

může dojít ke značným škodám na majetku a v horším případě i ztrátám na zdraví a 

životech exponovaných lidí. 

Dalším poznatkem je fakt, že v evropské direktivě „ATEX“ [28] tak v české 

implementaci této direktivy [2] není pojem „hybridní směs“ výslovně definován a 

komentován. Navíc je známo, že pro výrobce elektrostatických zařízení pro nanášení 

vločkových materiálů je tato norma příliš obecná a nepočítá s nutností současného výskytu 

hořlavých prachů i par hořlavých kapalin v elektrostatickém poli. Výrobci tedy bezpečnost 

svých výrobků podkládají praktickými pokusy a měřeními a de facto tím obchází 

požadavky zmíněné normy.  

 



 

 

Závěr 

Cíle pro teoretickou i praktickou část diplomové práce byly splněny, práce ve své 

první části představuje výčet používaných metod detekce hořlavých plynů a par hořlavých 

kapalin a možnosti měření jejich koncentrace. Teoretická část také představuje možnosti 

analýzy plynných směsí pomocí GC nebo IR analyzátorů. 

V praktické části je představeno nebezpečí vyplývající z výskytu par hořlavé 

kapaliny a hořlavého prachu ve vzduchu při výrobě gumových těsnících prvků pro 

automobilový průmysl na extruzních linkách společnosti GDX Automotive. Byla 

experimentálně stanovena dolní mez výbušnosti hybridní směsi, na základě provedeného 

měření koncentrací xylenu byla metodou FMEA posouzena míra rizika této technologie. 

Některá z navržených opatření jsou již nyní v provoze GDX Automotive implementována 

a snížila zjištěné riziko. 

Spolupráce Fakulty bezpečnostního inženýrství s firmou GDX Automotive bude 

dále pokračovat. 
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Seznam použitých zkratek 

LEL, DMV  (lower explosion limit) dolní mez výbušnosti 

IR   (infra red) infra červená 

GC   (gas chromatography) plynová chromatografie 

GC/MS  (gas chromatograph/mass spectrometer) hmotnostní spektrometr 

FID   (flame ionization detector) snímače využívající ionizaci plamene 

PID   (photo-ionization detector) foto-ionizační snímač 

GSI (general survey instruments) přístroje vhodné pro souhrnné 

zjišťování hořlavin v atmosféře 

CGI  (combustible gas indicator) indikátor hořlavých plynů 

PC (personal computer) osobní počítač 

CTP Central Trade Park 

PA polyamid 

TPE termoplastický elastomer 

PP polypropylen  

PES polyester 

PMMA poly (metylmetakrylát) – plexisklo 

FMEA (Failure mode and effects analysis) analýza chyb a jejich následků 

ČSN EN česká státní norma, evropská norma 

OOP osobní ochranné prostředky 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

NL nebezpečná látka 

 

Seznam použitých jednotek 

C Coulomb 

J Joule  

V  Volt 

kg kilogram 

m metr 
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