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Anotace 
 

Chlebiš, Robert: Řízení rizik v automobilovém průmyslu se zaměřením na prachy, Ostrava 

VŠB-TU, 2008.  

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

praktické. 

V teoretické části jsou popsány negativní účinky prachů na lidské zdraví a 

metody měření jejich koncentrací. 

V praktické části jsou provedeny analýzy možných rizik na výrobních linkách 

společnosti GDX Automotive. Na základě vyhodnocení rizik a výsledků uskutečněných 

měření jsou navržena technická a organizační bezpečnostní opatření. 

 
 
 
 
Annotation 
 
Chlebiš, Robert: Automobile industry risks and management of them with concentration 

on dusts, Ostrava VŠB-TU, 2008.  

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

part. In the theoretical part the ill-effects of the dusts and the concentration-

measurement methods for dusts are described. 

In the practical part the analyses of all possible risks within manufacture in 

the company GDX Automotive are executed. On the basis of these analyses along with 

the results of the measurements that have been realized, technical and organizational 

safety precautions are proposed. 
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Teoretická část 

1 Úvod 

Jednou z charakteristik českého průmyslu je příchod zahraničních investorů, 

s tím související přísun moderních technologií a budování nových průmyslových zón. 

Významnou doménou českého průmyslu je již několik let velice dynamicky se 

rozvíjející automobilový průmysl s vysokými požadavky na standardy a celkovou 

úroveň kvality ve všech úrovních. I přes vysoké nároky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, ročně v tomto odvětví dochází k mnoha pracovním úrazům a poškozování 

zdraví našich spoluobčanů. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří do oblasti 

společenské činnosti zahrnující všechny požadavky, opatření, prostředky a metody 

přispívající k vytváření vhodných podmínek pracovního procesu. Nový směr myšlení 

v řízení BOZP vedoucí od represe k prevenci je měřitelným ukazatelem vyspělosti 

každé firmy. 

Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor a následné řízení možných rizik 

v souvislosti s používáním prachů v pracovním prostředí průmyslového zařízení 

společnosti GDX Automotive s.r.o.  Základním krokem v řízení rizik je stanovení 

dílčích programů (cílů), které budou začleněny do systému řízení v organizaci.  

V teoretické části diplomové práce je provedena rešerše principů a metod, 

kterými jsou prachy v definovaném prostředí stanovovány, za účelem zjištění 

přípustných expozičních limitů poletavého prachu nebezpečných pro zdraví 

zaměstnanců a možnosti vzniku výbušné koncentrace. V této souvislosti jsou popsány 

chronické účinky prachů a akutní účinky explozí na lidské zdraví. 

V praktické části bude provedena analýza možných nebezpečných vlastností 

polyesterových vláken (floků), dále bude provedena identifikace možných nebezpečí     

a  rozbor možnosti vzniku a výskytu výbušné atmosféry za pomocí měření na linkách 

UHF a TPE. Dalším dílčím cílem je vyhodnotit pracovní rizika na těchto linkách 

v návaznosti na výsledky měření expozice poletavého prachu. Ze získaných poznatků 

budou v závěru práce navržena  vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. 

Jako hlavní cíl si diplomant klade osvojit si dovednosti manažera systému BOZP 

při řízení rizik a díky vyhodnoceným výsledkům praktické části přispět k celkovému 

zlepšení úrovně  bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve společnosti GDX 

Automotive s.r.o.  
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2 Hodnocení a výzkum prachů ve světě 

 Pozornost vládních, zdravotních a jiných organizací po celém světě je 

v posledních letech soustřeďována na pracoviště s nebezpečím výbuchu, s expozicí 

prachů a na nepříznivé dopady na zdraví člověka. Tyto pak vytvářejí celkový obraz 

přístupu k ochraně zdraví v pracovním prostředí. Snaha snížit expozici prachem              

a nemocnosti s ní spojenou je prvořadým cílem mnoha bezpečnostních, zdraví 

chránících legislativních předpisů, standardů apod. Předem jakýchkoliv opatřeních 

vedoucím k eliminaci expozice, je nutné její míru nejdříve stanovit. Pro tyto měření jsou 

vhodné metodiky zaručující odběr reprezentativního vzorku prachového aerosolu. 

Jednotlivé metodiky se mohou od sebe lišit s ohledem na místo jejich zpracování. 

Odlišnost spočívá především v samotné aplikovatelnosti na konkrétní odebírané látky    

a podmínky, které jejich výskyt doprovázejí. 

 

Potřeba předcházet výskytu výbuchů a obecně vzniku explozivního hoření při 

práci, včetně omezení důsledků, vedla Evropský parlament a Radu k přijetí závazné 

směrnice. Tato nová směrnice č. 1999/92/EC, známá jako ATEX 137, pojednává o 

minimálních požadavcích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří 

jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu. Zkratka ATEX je v názvu dvou 

evropských norem týkajících se problematiky prostředí s nebezpečím výbuchu.  

Je odvozena z francouzských slov ATmosphére a EXplosive.  

 

Tabulka 1- Směrnice pro prostředí s nebezpečím výbuchu 
Směrnice Název 

1999/92/EC ATEX 137 – o minimálních požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v prostředí s nebezpečím výbuchu 

94/9/EC ATEX 100 – technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro 

použití v prostředí nebezpečí výbuchu 

 

Řadu postupů pro hodnocení prachové expozice předkládá také Manuál 

analytických metod zpracovaný NIOSH v USA [28], který konkrétním polutantům 

přikládá konkrétní metodiku odběru a hodnocení. Další postupy, které mohou 

v některých směrech nabízet výhodu oproti metodikám NIOSH, publikují OSHA, 

MSHA, EPA, ISO a některé komerční společnosti. Také v Evropě je pozornost 

věnována vývoji těchto technik. Významným datem v tomto ohledu byl rok 1993, kdy 
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došlo ke sjednocení standardů pro odběr prachu a aerosolů EN 481 a ISO 7708 [29]           

a který představuje mezník v harmonizovaném přístupu k posuzování prašnosti na 

pracovišti. Toto sjednocení představuje mezník v harmonizovaném přístupu 

k posuzování prašnosti na pracovišti.  

V Německém národním institutu přírodních věd a inženýrství proběhl v roce 

1999 zajímavý výzkum pod vedením pana Ulricha von Pidolla. Studie PTB Report 

ThEx-9 [19]  zhodnotila stávající informace o vznítelnosti polyesterových vloček 

(floků) používaných ve flokovacích strojích a poukázala na nedostačující vědomosti 

v této problematice.  
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3 Hodnocení a výzkum prachů v České Republice 

Český normalizační institut je plnoprávným členem CEN a tudíž se i v České 

republice při odběru a hodnocení výskytu prachů a prachové expozice postupuje podle 

evropských normovaných konvencí. 

 

Základní metodiku pro měření prachových částic různých velikostních frakcí 

předkládá nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[1] Gravimetrická metoda pro odběr prachu 

uvedená v tomto vládním nařízení je rovněž jediným, u nás použitelným                         

a z hygienického hlediska akreditovaným postupem pro měření prašnosti. 

 

Měření prašnosti, stejně jako její hodnocení, zajišťují zdravotní ústavy České 

republiky, které byly zřízeny podle §86, ods. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní ústav je příspěvkovou 

organizací, jehož hlavní činností je vyšetřování a měření složek životních a pracovních 

podmínek a výrobků pro účely státního zdravotního dozoru. Kromě toho poskytuje 

závodní preventivní péči, účastní se lékařských výzkumů, podílí se na výkonu státního 

dozoru, připravuje podklady pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví, atd. 
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4 Legislativní požadavky pro měření a hodnocení prašnosti 

Mezi závazné legislativní požadavky pro průmyslové a jiné provozy 

v podmínkách ČR patří Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, kterými jsou prachy v definovaném prostředí stanovovány za 

účelem zjištění přípustných expozičních limitů poletavého prachu nebezpečných pro 

zdraví zaměstnanců.  

 

Tabulka 2 - Platné technické normy 
Technická norma Název 

ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti – Vymezení velikostí frakcí poletavého prachu 

ČSN EN 482 Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na postupy pro měření 

chemických látek 

ČSN EN 1540 Ovzduší na pracovišti – Terminologie 

ČSN EN 13205 Ovzduší na pracovišti – Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace 

poletavého prachu, a další technické normy, jimiž jsou přesně stanoveny 

podmínky pro měření, techniku a způsob odběru poletavého prachu 

v pracovním prostředí a hodnocení jeho expozice.  

 

 

 Možnosti vzniku výbušné koncentrace a tím ohrožení zdraví zaměstnanců na 

pracovišti se týká Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, Nařízení 

vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy určené pro použití v prostředí nebezpečí výbuchu. Mezi další závazné 

technické normy patří ČSN EN 1127 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti 

výbuchu, ČSN ISO 6184 Systémy ochrany proti výbuchu. 

Uvedená legislativa se dotýká všech podniků, v nichž práce nejen s hořlavými 

látkami může vést ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a k nebezpečí výbuchu. 

Platí pro práci za atmosférických podmínek a zahrnuje výrobu, úpravu, zpracování, 

likvidaci, skladování, přípravu, překládku i vnitropodnikovou dopravu hořlavých látek 

potrubím nebo jinými prostředky. 
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V souladu s článkem 1 směrnice 1999/92/EC neplatí pro: 

• prostory pro lékařské účely, kde je ošetřován pacient, 

• používání plynových spotřebičů podle směrnice 90/396EEC, 

• výrobu, manipulaci, používání, skladování a dopravu výbušnin a chemicky      

   nestabilních látek, 

• úpravárenský průmysl, kde platí směrnice 92/91/EEC nebo 92/104/EEC, 

• používání dopravních prostředků pro pozemní, lodní, leteckou dopravu, kromě 

dopravních prostředků určených k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu (pro ty 

směrnice platí). 

 

Povinnosti zaměstnavatelů v podmínkách ČR:  

Zaměstnavatel je podle platné legislativy NV č. 406/2004 Sb., a směrnice ATEX 

137  povinen vypracovat a do praxe implementovat následující: [2],[23] 

 

1.  Analýzu rizik, která musí zohledňovat pravděpodobnost výskytu výbušné 

atmosféry a dobu jejího trvání, pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, 

používaná zařízení, včetně infrastrukturních, látky, technologické  procesy, 

pracovní postupy a rozsah předpokládaných účinků výbuchu. 

2. Písemnou dokumentaci s názvem ,,Dokumentace pro ochranu proti 

výbuchu“. 

3. Klasifikaci prostor s prostředím s nebezpečím výbuchu včetně označení 

místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu výstražnými značkami  

                                  
4. Opatření k zajištění bezpečnosti, včetně zajištění monitorování, kontroly            

a vyhodnocování výbušnosti atmosféry. 

5. Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 

které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu 

přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

6. Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním 

postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními 

opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu 
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pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení nebo 

zaučení zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich 

pravidelného zaměstnání. 

 

Analýza rizik  
 Hodnocení nebezpečí výbuchu je zaměřeno především na pravděpodobnost 

vzniku výbušné atmosféry a pravděpodobnost přítomnosti zdroje iniciace. Při 

hodnocení je nutné brát v úvahu každou práci nebo výrobní proces a každý provozní 

stav změn stav technologie. Hodnocení musí vedle normálních provozních podmínek, 

včetně údržby, zahrnovat také etapu uvádění do provozu a vyřazování z provozu a stavy 

plynoucí ze selhání a chybného použití, ke kterému může dojít. 

Výstražná značka pro prostory s nebezpečím výbuchu (trojúhelníkový tvar, 

černá písmena na žlutém pozadí s černým okrajem, kde žlutá část musí tvořit nejméně 

polovinu značky). 

Úvahy o účincích mají v procesu hodnocení druhotný význam. Při výbuchu se 

vždy očekává způsobení velkých škod, od velkých materiálních ztrát až po poranění       

a usmrcení osob. 

Vhodné metody pro hodnocení nebezpečí výbuchu v souvislosti s pracovními 

postupy nebo technologií jsou ty, které vedou k systematickému přístupu při kontrole 

technologických zařízení a bezpečnosti procesů. [2],[23] 

 

Dokumentace o ochraně proti výbuchu  
Dokumentaci musí zaměstnavatel (provozovatel technologického zařízení) 

vypracovat před zahájením výkonu práce, při změně pracoviště, zařízení nebo 

organizace práce. Výsledný Dokument pro ochranu proti výbuchu musí obsahovat 

výsledky analýzy rizik, přijatá preventivní a ochranná opatření i informace o klasifikaci 

prostorů. Vedle těchto základních částí v něm musí být obsaženy také identifikační 

údaje společnosti a odpovědné osoby, popis prostorů s nebezpečím výbuchu a procesů, 

které se v nich nacházejí, a informace o přijatých technických a organizačních 

opatřeních. [2],[23] 
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Klasifikace prostorů do zón  
V případě, že se v určitém prostoru může výbušná atmosféry vyskytnout 

v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

jde o prostor s nebezpečím výbuchu. Tyto prostory se dále dělí na zóny, kategorizované 

podle druhu látky, která se v prostoru vyskytuje, a podle četnosti výskytu. Zóna 

s výskytem plynů nebo výparů se klasifikuje jako zóna 0 tam, kde je výbušná atmosféra 

přítomna neustále nebo alespoň po dlouhou dobu. Zóna 1 označuje místa, kde je za 

normálních provozních podmínek pravděpodobný výskyt výbušné atmosféry, a zóna 2 

zahrnuje místa, kde není za normálních provozních podmínek výskyt výbušné 

atmosféry pravděpodobný, a pokud k němu dojde, přetrvává tento stav pouze krátkou 

dobu. Z hlediska nebezpečí spojeného s výskytem prachu a prachových částic jsou 

oblasti klasifikovány jako zóna 20, zóna 21 a zóna 22, s podobnými definicemi (tab. 1). 

[2],[23] 

 

Tabulka 3 - Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu do zón 

Charakteristika Plyny a prachy Prach 

Výbušná atmosféra je přítomna trvale nebo po dlouhou dobu zóna 0       zóna 20 

vznik výbušné atmosféry je pravděpodobný zóna 1       zóna 21 

vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný zóna 2       zóna 22 

 

Směrnice ATEX 1999/92/EC stanovuje, že všechny produkty určené pro použití 

v prostorách klasifikovaných jako prostory s nebezpečím výbuchu musí splňovat 

požadavky směrnice 94/9/EC, známé také jako ATEX 100. Tato směrnice kategorizuje 

vybavení podle stupně ochrany. Uživatel musí specifikovat vybavení vyhovující ATEX 

94/9/EC, jestliže má být použito v nebezpečných oblastech rozdělených na příslušné 

zóny. 
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Opatření k zajištění bezpečnosti  
Opatření k zajištění bezpečnosti se dělí na organizační a technická. 

Organizačními opatřeními jsou školení zaměstnanců, klasifikace způsobilosti 

zaměstnanců, příkaz k provedení prací (tzv. příkaz V), ochranné pomůcky a označování 

prostorů. 

Technická opatření se dále dělí na opatření: 

•  proti vzniku nebezpečné atmosféry (použití náhrady namísto hořlavých 

látek, omezení koncentrací, inertizace, výstražná signalizace 

přítomnosti plynů, zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry 

v okolí technologických zařízení), 

• proti iniciaci nebezpečné atmosféry (klasifikace prostorů a jejich 

kategorizace do zón), 

•  pro snížení účinků výbuchu (konstrukce odolné proti tlaku při výbuchu, 

odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu, zabránění přenosu plamene        

a výbuchu). [2],[23] 

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

který mimo jiné ukládá povinnost zaměstnavatelům provést a předložit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na kategorizaci prací a především vyhláška 

ministerstva zdravotnictví 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. 

 

Kategorizací prací rozumíme zákonem uloženou povinnost zařadit práce do 

jedné ze čtyř kategorií podle stanovených pravidel, přičemž se kategorizace týká všech 

prací (vyjma prací prováděných na pracovištích staveb prozatímně užívaných                

ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok) a povinnost kategorizovat má i ten, 

kdo není zaměstnavatelem, ale vykonává práce sám, nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 

zákona č. 258/2000 Sb.) [15 ]. 

Znalost problematiky ochrany zdraví a správného postupu provádění 

kategorizace prací je nezbytným požadavkem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnavatel povinen zajistit 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 

života a zdraví, které se týkají výkonu práce [16]. 

Návrh na kategorizaci předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby 

v pracovněprávním nebo obdobných pracovních vztazích, a to do 30 kalendářních dnů 

ode dne zahájení výkonu prací, změně podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé 

kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní předpis 

nestanoví jinak (atomový zákon). O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie 

rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní předpis nestanoví 

jinak (atomový zákon). Ostatní práce se považují za práce první kategorie. 

 

V případě každé změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení 

do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrh v kompletním rozsahu. 
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5 Nebezpečné (škodlivé) vlastnosti prachů 

Cílem této kapitoly bylo zmatovat možné nebezpečné vlastnosti prachů 

používaných v automobilovém průmyslu a tím následně vytvořit jistou metodiku pro 

analýzu rizik viz. bod 8.3. a metodiku řešení dané problematiky v rámci diplomové 

práce. Při určování nebezpečných vlastností používaných prachů vycházíme z prostředí, 

ve kterém se nacházejí, samotného druhu prachu a identifikace nebezpečných zařízení 

ve kterých jsou prachy používány. Rozhodně nesmíme opomenout význam lidského 

činitele (zaměstnance) v posuzovaném procesu, jehož ochrana zdraví při práci má tu 

nejvyšší prioritu. V konečné fázi jsou pak navržena opatření k zajištění bezpečnosti tak, 

aby předmětný provoz jako celek byl bezpečný z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých 

prachů, případně jejich hybridních směsí a expozice prachů působící na člověka 

Navržená opatření musí splňovat požadavky současných legislativních předpisů jako je 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů čí Nařízení vlády 

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Primárním zdrojem nebezpečí v průmyslu může být samozřejmě i výbuch, 

požár, selhání lidského činitele a další nebezpečí na těchto pracovištích jakožto zdroje 

pracovních rizik. Zdrojem výbuchu je obvykle hořlavá látka, pokud je jí umožněno, aby 

ve směsi se vzduchem vytvořila výbušnou atmosféru nebo hybridní směs. Samotný 

výbuch může iniciovat zejména při rozvíření této hořlavé látky či hybridní směsi při 

průmyslovém zpracování, přemisťování a skladování, kde může být v daném objemu 

tvořena výbušná směs.  

Možným podnětem k výbuchu jsou vrstvy, usazeniny a hromady hořlavého 

prachu, který může vytvářet výbušnou atmosféru. Usazený hořlavý prach má významný 

potenciál z hlediska výbuchu. V technickém prostoru se může hromadit usazený prachu 

na všech usazovacích plochách. Prvotní výbuch může vést k rozvíření usazeného prachu 

a způsobit řetězovou reakci s dalšími zničujícími účinky. Tvorba těchto vrstev může být 

dána např. netěsnostmi technologie výrobních linek apod.  

 Za klíčové technicko bezpečnostní parametry hořlavé látky, směsi považujeme 

dolní a horní mez výbušnosti, bod vzplanutí, minimální iniciační energie atd. Při 

posuzování vlivů prostředí na zkoumanou směs, musíme sledovat především teplotu          

a tlak prostředí, pohyb prostředí, velikost a tvar prostředí, přítomnost jiných hořlavých 
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látek a jejich fyzikální parametry. Z dalšího hodnocení jsme schopni určit, zda pracho-

vzduchová či hybridní směs je nebo není výbušná. 

Také je důležité zamyslet nad tím, zda je či není množství výbušné směsi 

nebezpečné. Musíme se tedy zaměřit na účinky výbuchu posuzované směsi. Tyto 

účinky určíme z výbuchových parametrů směsi a to z maximálního výbuchového tlaku, 

maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku a možnosti přechodu výbuchu 

k detonaci. 

Působením vnějších vlivů, normální provoz zařízení a očekávané nebo 

výjimečné poruchy mohou mít za následek výskyt iniciačních zdrojů. Některé z nich 

pak mohou mít dostatečnou schopnost iniciovat pracho-vzduchovou nebo hybridní směs 

v daném zařízení či prostoru. 

 

Tabulka 4 - Seznam možných iniciačních zdrojů 
Iniciační zdroj Příčina 

Horké povrchy poruchy tepelné izolace, zadření mechanismů, tření rotujících součástí, … 

Plameny,horké plyny sušení a následné zahoření, práce s plamenem, … 

Mechanicky vznikající 

jiskry 

tření, nárazy, cizí předměty v zařízeních, revize, opravy, …  

Elektrická zařízení zapínání a rozpínání obvodů, uvolnění kontaktů a spojů, elektrické 

oblouky, poruchy osvětlovacích těles, … 

Rozptylové elektrické 

proudy 

zpětné proudy, poruchy izolací VN vedení a zařízení, závady 

v elektroinstalacích, magnetická indukce, … 

Ionizující záření RTG paprsky, mikrovlné záření, … 

Statická elektřina poruchy uzemnění, rychle probíhající oddělovací a třecí postupy, … 

Elektromagnetické vlny soustředěné paprsky a vlny (čočky, reflektory), lasery (včetně měřící 

techniky), zdroje silného záření,… 

 

Dalším nebezpečím, působícím ovšem na lidský organismus, je poletavý prach 

v definovaném pracovním prostředí. Tuto oblast problematiky zpracovává již 

zmiňovaná  kategorizace prací. Hlavním účelem kategorizace prací je předcházení 

vzniku akutního nebo chronického onemocnění způsobeného nadměrnou nebo 

dlouhodobou expozicí prachem v pracovním prostřední přijímáním technických či 

organizačních opatření s ohledem na její závažnost a zařazení do příslušné kategorie. 
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5.1 Dělení prachů 

Prachy dělíme do 5 skupin podle účinku [15] a to na: 

• prachy s převážně fibrogenním účinkem 

• prachy s možným fibrogenním účinkem 

• prachy s převážně nespecifickým účinkem 

• prachy s převážně dráždivým účinkem 

• minerální vláknité prachy 

 

Prachy s převážně fibrogenním účinkem jsou prachy, jenž obsahují fibrogenní 

složku (např. oxid křemičitý, kristobalit, tridymit, popř. gama-oxid hlinitý [15]). 

Naprosto převažující v pracovním prostředí jsou prachy s obsahem krystalického oxidu 

křemičitého, které se vyskytují zejména v hornictví, slévárenství, průmyslu zpracování 

kamene a dalších průmyslových odvětvích, kde se pracuje s látkami, jejichž surovinou 

jsou horniny. 

 

Prachy s možným fibrogenním účinkem jsou prachy, u kterých je výskyt 

fibrogenní složky pravděpodobný. Patří sem slída, talek, saze, amorfní SiO2, svářečské 

dýmy, ferrosilicium či bentonit. V případě obsahu fibrogenní složky se tyto považují 

opět za prachy s fibrogenním účinkem. 

 

Prachy s převážně nespecifickým účinkem jsou prachy, které nemají výrazný 

biologický účinek, např. hnědé uhlí, vápenec, mramor, umělá brusiva (karborundum, 

elektrit apod.), slitiny a oxidy železa, tavený čedič, škvára – popílek, magnezit či 

dolomit. Také v tomto případě se zjišťuje, zda v aktuálním prachu na pracovišti nejsou 

přítomny složky fibrogenní, či toxické. V případě obsahu fibrogenní složky větší než 3 

% se tato směs prachů opět hodnotí jako prach s fibrogenním účinkem. V případě 

obsahu toxické složky musí být dodrženy limitní hodnoty i pro tuto toxickou složku. 
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Prachy s dráždivým účinkem – rozeznáváme 4 hlavní skupiny [30]: 

     •     minerální (oxidy vápenatý, hořečnatý, uhličitany alkálií, cement). 

     •     textilní (bavlna, len, konopí, hedvábí, sisal, juta, kapok a syntetická textilní vlákna). 

     •     živočišné (peří, vlna, srst a ostatní živočišné prachy). 

     •     rostlinné (mouka, tabák, čaj, káva, koření, obilní prach a prachy ze dřeva). 

 

Prach ze dřeva můžeme navíc hodnotit dle původu a z tohoto hlediska rozeznáváme: 

     •     biologicky vysoce účinná dřeva (např. teak, jalovec, santal, tis a řada exotických 

dřev). 

     •     biologicky účinná dřeva (např. akát, balza, borovice, eben, smrk, topol a další). 

     •     biologicky málo účinná dřeva (např. bříza, buk, dub, habr, jasan, javor, jedle, 

jilm a další exotická dřeva). 

 

Minerální vláknité prachy rozdělujeme na přírodní minerální (azbest – chrytozil, 

krocidolit, amfibolit) a na umělá minerální vlákna (např. čedičová, skleněná, strusková, 

keramická apod.). 

 

Tabulka 5 - Hořlavé prachy nebezpečné výbuchem 
Hořlavý prach LEL (gm-3) 

Mouka 28 – 120 

Obilní prach 90 

Prach z krmných směsí 150 

Slamnatý prach 50 

Hnědoúhelný prach 30 

Černoúhelný prach 54 

Cukerný prach 8 – 18 

Škrob, sušené práškové potraviny, práškové farmaceutické suroviny a výrobky, 

dřevní prach 

30 – 47 

Kovové prachy, hliník 16 – 30 

Směsný prach drcený z odpadních hmot (Bavlna, vlna, korek, pryž, plastické 

hmoty) 

18 
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5.2 Hygienické limity pro hodnocení prašnosti na pracovišti 

Hygienické limity prachovou expozicí pro zařazení práce do kategorií [15]: 
 

•         Do 2. kategorie se zařazují práce, kdy je překročeno 30 % PELc (PELτ), 

hodnotu  PELc (PELτ)však nepřekračují. 

•       Do 3. kategorie se zařazují práce, kdy je překročeno PELc (PELτ), není však 

překročen 3 násobek PELc (PELτ). 

•         Do 4. kategorie se zařazují práce, kdy je expozice vyšší než u 3. kategorie. 

 

Hodnoty PELc (PELτ) pro konkrétní prachový aerosol nalezneme v tabulkách č. 

1, 2, 3, 4, 5, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloze 3 části A. 

 

5.3 Akutní účinky explozí na lidské zdraví a zařízení 

Exploze prachu jsou známy víc než 200 let. První záznam exploze prachu 

pochází z roku 1785, kdy v Turíně explodoval mlýnský prach ve skladišti. .V důsledku 

prudkého růstu industrializace v předchozím století docházelo k velkým explozím 

s rozsáhlými následky a také četnými úmrtími. V bývalém Československu 

v osmdesátých letech došlo k dvěma velkým explozím v obilných silech a cukrovaru. 

Důsledkem tohoto účinku exploze na lidské zdraví zahynulo 10 lidí. Je zcela 

pravděpodobné, že v průmyslu v kterémkoliv zařízení, v němž je alespoň částečně 

produkován nebo používán hořlavý prach, hrozí nebezpečí výbuchu s vážnými dopady 

na výrobní zařízení a lidské zdraví[30]: 

 

5.3.1 Základní poznatky o výbuchu 

Aby mohlo dojít k výbuchu, je potřeba k dispozici prostor, ve kterém se 

vyskytuje v potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním 

prostředkem za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. 

Hořlavou látku může být hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, 

rozvířený hořlavý prach nebo kombinace těchto látek nazývána hybridní směsí. 

Nejběžnější kombinací bývá směs hořlavého plynu a hořlavého prachu.  
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Po iniciaci výbušné směsi v důsledku exotermické reakce hoření vybíjí větší 

množství tepla než je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví 

zvýšením tlaku. Časový průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase se 

znázorňuje výbuchová křivka. 

Tvar výbuchové křivky, a tím také hodnoty pvýb a (dp/dt)výb se výrazně mění 

s koncentrací výbušné směsi, jak ukazuje obr. 1. Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku 

a rychlosti narůstání výbuchového tlaku dosaženo při optimální koncentraci copt. Tyto 

hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak ( pmax ) a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku (dp/dt)max. Optimální koncentrace je u plynů a par o málo větší než 

stechiometrická, u prachů je : 

 

copt = ( 2-3 ) . cstech                            [11] 

 

Se zvyšováním nebo snižování, koncentrace od copt se výbuchový tlak a rychlost 

narůstání výbuchového tlaku snižují až ke mezím výbušnosti LEL a UEL. Dolní a horní 

meze výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samotné 

šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL představuje nedostatek hořlavé 

látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Naopak horní mez výbušnosti UEL 

představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. Proto UEL silně závisí na 

podílu kyslíku ve vzduchu. [11] 

 
Obrázek 1 - Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem. [11] 
 

Dalšími důležitými poznatky mající vliv na samotný výbuch je ovlivnění mezí 

výbušnosti, které dále ovlivňuje mnoho vlivů. 
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5.3.2 Charakteristika laboratorní výbuchové komory VK-100 

Pro stanovování výbuchových parametrů posuzovaných látek můžeme využít 

výbuchové komory VK – 100. Ta je zhotovena z nerezového plechu o tloušťce 3mm. Je 

konstruována jako kulovitá, aby bylo dosaženo co nejmenšího povrchu k objemu. Jedná 

se tedy o válcovitou komoru s průměrem s výškou zhruba D/H = 1 a to kolem 50 cm, 

objem komory je 100 litrů. Vrchní část bývá otevřená a na toto místo se při zkoušce 

umisťuje průtržná membrána (papír), který tvoří jednu z úspěšných podmínek výbuchu 

při samotné zkoušce. Spodní uzavřenou částí je komora umístěna na kovové skříni o 

rozměrech 80*80*80 cm. Skříň obsahuje přídavné a obslužné prvky komory (tlakovou 

nádobu na 10 litrů, systém rozvodného potrubí s elektroventily, ručně ovládané ventily, 

nanometry…). Ovládací prvky jsou vyvedené buď na přední část skříně nebo pomocí 

kabelu pro ovládání z bezpečné vzdálenosti. Skříň je vybavena kolečky a tvoří tak 

s komorou mobilní posuvný systém. 

Ve stěně komory se nacházejí 4 otvory jimiž prostupují dva páry elektrod. Jeden 

pár je tvořen jiskrnou elektrodou, která se používá jako iniciační zdroj pro zapálení 

směsi. Druhý pár je určen pro umístění chemické rozbušky. 

Rozviřovací systém výbuchové komory VK-100 je umístěn ve spodní části 

komory. Zhruba v polovině výšky je komora na protějších stranách opatřena otvory o 

rozměrech 22*10 cm, které jsou tvořeny silnostěnným plexisklem a také otvory 

umožňující vizuální pozorování procesu rozviřování a také výbuchu. 

 

 
Obrázek 2 - Schéma pneumatického obvodu komory VK-100 s fotografií komory 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 25 - 

 
Obrázek 3 - Fotografie výbuchové komory VK-100 

 

5.3.3   Stanovení dolní meze výbušnosti 

Měřící hodnota je založena na schopnosti rozvířené disperzní směsi prach – 

vzduch explozivně hořet po vznícení dostatečným iniciačním zdrojem. Jestliže iniciací 

disperzní soustavy dané koncentrace uvolní menší množství tepla energie než soustava 

obdržela z iniciačního zdroje, reakce rychle slábne a k výbuchu nedochází. Uvolní – li 

se ze soustavy stejné a větší množství tepla a energie, reakce se rozvíjí, dalším 

zvýšením koncentrace nabývá vícenásobný řetězový charakter, t. j. dochází k výbuchu. 

[12] Veškerý teoretický základ uvedený v tab. č. 5 , potřebný pro stanovení dolní meze 

výbušnosti byl čerpán z literatury SPBI SPEKTRUM 8. Protivýbuchová prevence. [11]   

  

Tabulka 6 - Přehled základních poznatků o výbuchu 
Ovlivnění mezí výbušnosti Ovlivnění průběhu výbuchu Splnění látkových 

předpokladů 
Velikost iniciační energie Velikost objemu a tvar nádoby Možnost výskytu výbušné směsi u 

prachů a mlh 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace Počáteční tlak v okamžiku iniciace Hořlavé prachy 

 

Počáteční teplota Počáteční teplota 

Vlhkost Turbulence směsi 

Obsah kyslíku Iniciační energie 

Ovlivnění mezí výbušnosti 

vytvořením hybridních směsí 

Vliv obsahu kyslíku v oxidační 

atmosféře 

Vliv velikosti částic u prachu  

Ovlivnění mezí výbušnosti 

vytvořením hybridních směsí 
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Pro stanovování dolní meze výbušnosti námi posuzovaných směsí, byla použita 

výbuchová komora VK – 100, která je součástí laboratorního vybavení Fakulty 

bezpečnostního inženýrství. Vzorky potřebné pro provedení zkoušky byly dodány 

společností GDX Automotive s.r.o. 

Při zjišťování dolní meze výbušnosti se umístí stanovené množství látky do 

komory, kde dochází za přesných podmínek k jejímu rozvíření za pomocí rozvířovacího 

míchadla. Tímto způsobem vytvořená homogenizovaná směs je iniciována chemickým 

iniciátorem (palníkem). Následně se pozoruje, zda dojde k protržení papírové blány 

uzavírající výbuchovou komoru. Jestliže k výbuchu nedojde, sleduje se zahoření směsi 

aspoň v jedné třetině výbuchové komory VK – 100. Dojde-li k pozitivnímu výbuchu, 

množství látky se snižuje. Celý pokus se opakuje do okamžiku, kdy se nepodaří 

stanovené množství směsi iniciovat.  

Přesný postup a výsledky stanovení dolní meze výbušnosti námi posuzovaných 

látek je popsán v bodech 9.1. a 9.2. praktické části diplomové práce.   

5.3.4  Hybridní směsi 
Problematika hybridních směsí je velmi aktuálním tématem, ať už v zemědělství, 

při důlní činnosti nebo nových výrobních technologiích. Hybridní směs je směs 

vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů. [18] Je tedy vhodné si 

uvědomit, že 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.  

Nebezpečnost hybridních směsí spočívající v tom, že již při malém množství 

hořlavého prachu i hořlavého plynu může dojít k výbuchu, i když množství daných 

látek může být pod dolní mezí výbušností obou látek. 

Stanovení dolní meze výbušnosti hybridních směsí ve výbuchové komoře VK – 

100 probíhá podle stejného postupu pospaného v předchozím bodě teoretické části. 

Opět tedy dojde k vložení a rozvíření zkoumané látky míchadlem. Po uplynutí doby 

zpoždění dochází k automatické iniciaci vzniklé hybridní směsi palníkem a sleduje se 

zda došlo k protržení papírové blány či zahoření v jedné třetině výbuchového prostoru. 

Celý pokus se opakuje při snižování obsahu hybridní směsi do okamžiku, kdy nedojde 

k iniciaci stanoveného množství směsi.  
Přesný postup a výsledky stanovení dolní meze výbušnosti hybridní směsi je 

popsán v bodě 9.2. praktické části diplomové práce.   

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 27 - 

5.4 Chronické účinky prachů na lidské zdraví 

Zdravotní dopady spojené s prachovou expozicí jsou vzhledem k nemocem, 

které způsobují velmi závažné, proto je třeba právě jim věnovat náležitou pozornost. Za 

škodlivý se pokládá každý prach, jehož koncentrace v dýchací zóně překročí adaptační 

možnosti organismu. Při hodnocení zdravotních rizik souvisejících s expozicí prachu je 

třeba vzít v úvahu koncentraci, expoziční dobu a specifické nepříznivé účinky daného 

prachu. Z hlediska pronikání částic do organismu má důležitou úlohu nejen jejich 

velikost, hmotnost a povrch, ale i průměr dýchacích cest ve vztahu k prachům. 

Fyziologickými procesy se asi 90 % inhalovaného deponovaného prachu posouvá do 

hrtanu, přičemž se část vyloučí kašláním a kýcháním. Část alveolárního vzduchu však 

proniká až do plicního intersticia anebo do fagocytů. Při vyšší koncentraci prachu se 

zvyšuje i produkce hlenu, který se spolu s prachem odstraňuje z dýchacích cest 

kašláním. Při zvýšené produkci hlenu a jeho zadržování v dýchacích cestách vznikají 

podmínky na usazování baktérií a virů, jež podněcují rozvoj a vznik infekce. 

Spolupůsobením dalších faktorů (např. chemických škodlivin, nebo cigaretového dýmu) 

se poškozuje řasinkový epitel dýchacích cest, který je nahrazován méněcenným 

epitelem a postupně se zhoršuje samočisticí schopnost plic. Tyto změny se projevují 

nejprve prostým zánětem průdušek se zvýšeným vykašláváním hlenu, později se rozvíjí 

obstrukční zánět průdušek s poruchami plicních funkcí. Částice prachu, které se 

nezachytili v průduškách pronikají do plicních sklípků. Eliminace prachu z plicních 

sklípků probíhá na rozdíl od eliminace z vyšších částí cest dýchacích velmi pomalu. 

Koncové (terminální) průdušky už nejsou vystlány rašinkovým epitelem a neobsahují 

pohárkovité buňky produkující hlen. Odstraňování prachu je tedy velmi ztížené. Částice 

od 0,1 µm nesedimentují a špatně se vdechují do vyšších částí dýchacího systému. 

Tento proces nepříznivě ovlivňují částice obsahující křemen, který usmrcuje alveolární 

fagocyty. Poškozené buňky ztrácejí schopnost pohybu a eliminace prachu z plic se 

zhoršuje. Ukládání minerálního prachu v plicích se označuje jako zaprášení plic neboli 

pneumokonióza. Podle reakce plicní tkáně na retinovaný (uložený) prach je možno 

hovořit o kolagenní (netvora vaziva) nebo nekolagenní pneumokonióze. 

 

Při expozici dýchacího traktu je podstatné a určující velikostní rozložení 

prachových částic [31]. Větší částice se po několika minutách od jejich vzniku nebo 

rozvíření usazují v místě svého zdroje, tudíž ve vznosu zůstávají především částice, 
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které spadají do velikostního rozsahu 1 až 2,5 µm a mohou tak penetrovat (pronikat) 

hluboko do dýchacích cest, a to až do plicních sklípků. Částice o velikosti kolem 2,5 µm 

a větší se z velké části zachytí v nose mechanismem zvaným impakce, kdy větší a těžší 

částice ulpívají na stěnách nosní dutiny a částice menší a lehčí pronikají hlouběji. 

V plících se zachytí asi 50 % částic o velikosti 1 µm a necelých 40 % částic o velikosti 

0,2 až 0,5 µm. S klesajícím rozměrem částic tak roste dráha jejich průniku až do 

velikosti částic o 0,2 µm, kdy jsou menší částice zachycovány vlivem přirozeného 

pohybu molekul, tzv. Brownova pohybu [31]. 

Přirozenou ochranou proti expozici prachem je samočisticí schopnost plic. 

Samočištění plic od pevných polutantů má dvě složky. V horních dýchacích 

cestách spočívá v hlenovitém povlaku sliznice s transportem zajišťovaným řasinkovým 

(ciliárním) pohybem. Řasinky mají frekvenci asi 1300 pohybů za minutu a umožňují 

pohyb hlenové vrstvy silné 5 µm rychlostí 15 až 18 mm za minutu. Druhá, alveolární 

(sklípková) ochrana, spočívá v pohyblivém krycím filmu a ve fagocytóze (pohlcování 

částic bílými krvinkami). Tyto fyziologické mechanismy transportují asi 90 % 

vdechnutého prachu do hltanu [31]. 

 

5.4.1 Nemoci z povolání dýchacích cest, plic, pohrudnice 

a podbříšnice 

Přehled nemocí z povolání způsobených expozicí prachem [32]: 

1.   Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu                                                                                                                               

      křemičitého 

ο Silikóza plic s přihlédnutím k dynamice a vývoje onemocnění 

ο Silikóza plic s typickými rtg znaky prašných změn 

ο Silikóza plic komplikovaná 

ο Silikotuberkulóza 

ο Pneumokoióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje 

onemocnění 

ο Pneumokoióza uhlokopů s typickými rtg znaky prašných změn 

ο Pneumokoióza uhlokopů komplikovaná 

ο Pneumokoióza uhlokopů ve spojní s tuberkulózou 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 29 - 

2. Nemoc plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu 

 • Azbestóza 

 • Hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 

 • Mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice 

 • Rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou plic 

3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů 

4. Pneumokonióza ze svařování 

5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, 

grafitu    gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titančitého 

6. Rakovina plic z radioaktivních látek 

7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 

8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejší dutin nosních (prach dřeva) 

9. Exogenní alergická alveolitida 

10. Astma bronchilia a alergická onemocnění horních cest dýchacích 

• Bronchiální astma 

• Jiná alergická onemocnění dýchacího traktu 

• Bronchiální astma kombinované s alergickými onemocněními dýchacího 

traktu 

11.      Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, 

juty, sisalu, cukrové třtiny 

 

    
zdravá plíce azbestóza

silikóza

pneumokonióza

 
Obrázek 4 - Fotografie možných následků po expozici prachem 
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6 Metody pro měření prašnosti 

V České republice je pro měření prašnosti v pracovním prostředí z hlediska 

hygienické praxe, akceptováno za akreditované tzv. Gravimetrické hodnocení prašnosti. 

Toto hodnocení vychází z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, kterými jsou prachy v definovaném prostředí stanovovány za 

účelem zjištění přípustných expozičních limitů poletavého prachu nebezpečných pro 

zdraví zaměstnanců. 

Jako další metodu můžeme zmínit tzv. Fotometrické stanovení prašnosti, kde 

k měření světelně technických veličin je používán vědecký přístroj Microdus od 

americké společnosti Casella Cel. Microdus je vysoce citlivé zařízení určené pro 

hodnocení kvality vnějšího i vnitřního ovzduší z hlediska jeho zatížení prachovými 

aerosoly a je vhodný pro rychlé orientační měření při odhalování možných zdrojů 

expozic v reálném čase. [33] 

 

6.1 Izokinetické gravimetrické hodnocení prašnosti 
Pomocí izokinetické gravimetrické soupravy můžeme provádět odběry vzorků 

tuhých znečišťujících látek z proudícího plynu za izokinetických eventuálně přibližně 

izotermických podmínek, dle ČSN ISO 9096 Stanovení hmotnostní koncentrace              

 a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí – Manuální gravimetrická metoda a ČSN 

EN 13284-1 Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hodnot hmotností 

koncentrace prachu – Manuální gravimetrická metoda. 

Tuhé částice jsou z dílčího proudu plynu kvantitativně odlučovány rovinným 

externím filtrem s filtračním materiálem vyrobených ze sklených vláken ze 100 % 

borosilikátového skla s garantovanou účinností 99,97 % (pro částice 0,5 – 0,3 µm). 

Navíc s možností instalace patronového interního nebo cyklónového externího 

předodlučovače. 

Souprava v základní sestavě je určena pro rutinní odběry vzorků tuhých látek. 

Zdroj sání s maximálním výkonem 16 m3 h-1 (pracovní oblast soupravy cca 3 – 12 m3 

h-1) umožňuje získání potřebného množství vzorků v optimálním časovém úseku. 

Možnost variabilního nasazení dvoustupňového odlučování (interní a externí 

zachycovač) umožňuje použití soupravy v širokém rozmezí koncentrací tuhých látek. 
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Kompaktnost provedení umožňuje měření potřebných veličin jedinou kombinovanou 

sondou. Teploty a tlaky jsou měřeny speciálním zařízením, které je součástí soupravy. 

Vlhkost dílčího proudu plynu může být stanovena variabilně kondenzační metodou 

nebo psychometriky.  

 

 

 
Obrázek 5 - Schéma aparatury pro Izokinetické gravimetrické hodnocení 

prašnosti 
 

1. Odběrová sonda 

2. Externí zachycovač 

3. Chladič 

4. Zdroj sání s regulovaným obtokem dílčího proudu plynu 

5. Řídící systém  

 

6.2 Gravimetrické hodnocení prašnosti 
Podstatou tohoto hodnocení je stanovení hmotnosti inspirabilní nebo respirabilní 

frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší, aparaturou s odběrovou hlavicí 

vyhovující technické normě ČSN EN 481. 

Gravimetrická metoda je založena na prosávání vzduchu zařízením s filtrem, u 

něhož předpokládáme zachycení určité velikosti frakce poletavého prachu, zvážení 

vzorku a určení koncentrace dané frakce poměrem jeho hmotnosti a celkového objemu 

prosátého vzduchu odběrovým zařízením. [1] 
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Aparatura pro gravimetrický odběr 

Aparatura pro gravimetrický odběr v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 

se sestává z: 

 

Odběrové čerpadlo 

Odběrové čerpadlo slouží k prosávání vzduchu celou aparaturou. Musí splňovat 

normativní požadavky uvedené v ČSN EN 1232 Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro 

osobní odběr vzorků chemických látek: požadavky a zkušební metody, pro osobní 

odběry a také požadavky pro stacionární odběry dle ČSN EN 12912 Ovzduší na 

pracovišti – Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem 

5l/min: požadavky a zkušební metody. 

Pro měření v praktické části diplomové práce bylo používáno univerzální 

odběrové čerpadlo SKC PCXR4. Toto čerpadlo nasává vzduch odběrovým médiem 

pomocí automatického řídícího obvodu a tedy odpadá kalibrace čerpadla před 

samotným měřením, s maximální odchylkou ± 5 %. Ovládací panel obsahuje LCD 

display pro kontrolu stavu akumulátoru, celkového času od spuštění, doby chodu 

čerpadla, kontrolu nastavených parametrů, chodu přístroje a klávesnici pro nastavení 

vzorkovacích parametrů. Dále se skládá z řídícího obvodu motoru, akumulátoru, 

tlumiče pulsů a regulátoru CPC pro nízké vzorkovací průtoky. 

 

 

 
Obrázek 6 - Univerzální průtokové čerpadlo SKC PCXR4 [34] 
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Hadičky 

Pro průchod odebíraného kontaminovaného vzduchu z odběrové hlavice přes 

odběrové čerpadlo používáme hadičky z vhodného materiálu. Ty by měli zaručit stálost 

vnitřního průřezu při podtlakovém či přetlakovém prosávání vzdušiny a mít tepelnou 

stálost. Pro měření v praktické části byly používány hadičky Tygon s hladkou vnitřní 

stěnou. 

 

 

 

Odběrové médium 

V odběrovém médiu se vzorek prachu z ovzduší při nasávání zachycuje na 

vhodný filtr. Odběrové hlavice se rozlišují podle velikosti frakcí a podle velikosti 

požadovaného průtoku. V praktické části této práce byli použity IOM hlavice, vhodné 

při průtoku do 2l/min a které navíc umožňují selekci vdechovatelné frakce na thorakální 

a respirabilní. 

 

 

 

Obrázek 7 - IOM odběrová hlavice [34] 
IOM odběrová hlavice umožňuje odběr 

vdechovatelné frakce z pracovního ovzduší a s využitím 

selektivních polyuretanových filtrů také frakce thorakální 

a respirabilní. IOM dobře simulují chování prachových 

částic při dýchání ústy, nosem a proto se upevňují 

prostřednictvím připínacího mechanismu do dýchací zóny 

pracovníka, u kterého expozici sledujeme. [34] 

 

 

Filtry 

Filtry zabezpečují kvantitativní zachycení konečné frakce prašného vzorku před 

jejich zvážením. Volba vhodného druhu filtru se musí přizpůsobit podmínkám odběru, 

mikroklimatickým činitelům, druhu prachu apod. Pro odběry se běžně používají 

membránové filtry, vláknité filtry nebo polyuretanová pěna. Pro praktickou část měření 

byly použity membránové filtry. 
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7 Hodnocení a řízení (management) pracovních rizik 

Podle současné platné legislativy je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti           

 a ochrany zdraví při práci a je dále povinen přijímat opatření k prevenci rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplívající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. [35] 

Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které 

umožní zaměstnavateli stanovit opatření, která jsou nutná pro ochranu a zdraví 

zaměstnanců. Cílem je předcházet rizikům a odstraňovat je nebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik. 

 

Ke stanovení pracovních rizik můžeme postupovat v těchto sedmi krocích: 

1. Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností (časový snímek) 

2. Vyhledat nebezpečí a ohrožení  

3. Stanovit a hodnotit rizika (určit míru velikosti rizika) 

4. Přijmout opatření k ochraně před jejich působením  

5. Vyhodnotit zdravotní rizika (kategorizace prací) 

6. Informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 

7. Dále pravidelně vyhodnocovat rizika a přijatá opatření  

 

Řízení rizika je proces, který na základě podkladů získaných při hodnocení 

rizika, přijímá opatření pro snížení rizik na únosnou míru resp. pro jejich udržení na 

únosné míře. V praxi to znamená přednostně určit řešení konkrétních rizik a přijmout 

vhodná opatření, která umožní snížit popř. zcela odstranit výskyt rizika. [35][21] 

 

Management rizika zahrnuje tato rozhodnutí: 

• Označení nepřijatelných rizik, výběr racionálního postupu při jejich prevenci 

nebo omezení. 

• Hodnocení úspěšnosti nápravných opatření. 
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Tento proces musí integrovat všechny výsledky hodnocení rizika spolu s dalšími 

aspekty typu ekonomických analýz, vnímání rizik veřejností, dostupnost alternativních 

technologií, zajištění práv zaměstnanců na zdravé životní a pracovní podmínky, 

přiměřenost zvolených opatření k jiným rizikům apod. [35] 

Velice podstatnou součástí při řízení rizik bezpečnostním managementem je 

komunikace a vnímání rizik. Komunikace rizik je intenzivní, nepřetržitý a otevřený tok 

informací o průběhu, výsledcích hodnocení a řízení rizika mezi všemi složkami 

společnosti. Vnímání rizika je vyjádření složek, mezi kterými probíhá komunikace 

rizika, na výsledky hodnocení a řízení rizika.  

 

 

 
Obrázek 8 - Schéma řízení rizik 

 

Pro hodnocení rizik můžeme vyházet z matematického vztahu: 

R = P x E x N 
R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku negativního jevu 

E – expozice ( frakce a doba expozice osob identifikovaného druhu nebezpečí ) 

N – následek ( závažnost následku, úrazu či onemocnění ) 

 

Skupiny zdrojů rizik se obvykle člení různými způsoby. Níže jsou uvedeny tři 

postupy členění nebezpečí použité dále v praktické části. 

• nebezpečí pracovního prostředí 
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• nebezpečí mechanického poškození zdraví a dalších pracovních 

podmínek 

• ostatní nebezpečí 

Nebezpečí pracovního prostředí 

Jedná se o zdroje rizik nebo rizikové faktory, které mohou způsobit poškození 

zdraví zaměstnanců (zejména nemoci z povolání nebo jiné poškození práce) jejich 

dlouhodobým působením. Mezi tyto rizikové faktory řadíme prach, hluk, vibrace, 

chemické látky, neionizující záření a elektromagnetické pole, ionizující záření, fyzickou 

zátěž, zátěž teplem a chladem,  pracovní polohu, psychickou zátěž, zrakovou zátěž             

 a práci s biologickými činiteli. 

 

Nebezpečí mechanického poškození 

• použité pracovní zařízení (nedostatečná ochrana rotujících a pohyblivých 

součástí, pohyb strojů a dopravních prostředků, nebezpečí požáru                    

a exploze apod.), 

• pracovní zvyklosti a uspořádání pracovišť (nebezpečné povrchy, omezené 

prostory, pracovní techniky a metody, znečištění nepořádek apod.), 

• používání elektřiny (elektrické vypínače strojů, přenosná elektrická 

zařízení, nadzemní elektrická vedení apod.),  

• vztah pracovního místa a lidského faktoru (vhodnost OOPP, znalosti a 

schopnosti personálu, nedostatek motivace apod.), 

• organizace práce (řízení BOZP, faktory pracovního procesu apod.), 

• psychologické a sociální faktory (reakce v krizových situacích apod.), 

 Čím více faktorů máme při hodnocení pracovních rizik k dispozici, tím je 

samotné hodnocení přesnější. Na druhé straně je hodnocení náročnější na úroveň 

hodnotitelů a jejich znalostí, získávání informací a čas potřebný pro hodnocení. 

 

Pro hodnocení pracovních rizik byla použita metoda FMEA: 

 Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo 

podnik. FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat 

k havárii, ale nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno použitelná při 

změnách a modifikacích procesu. Může být provedena jedním analytikem, ale měla by 

být zkontrolována jiným. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, 
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jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů 

následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení 

bezpečnosti. [36] 
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Praktická část 

V úvodu praktické části diplomant seznamuje čtenáře s výrobní společností 

GDX Automotive. V další kapitole analyzuje nebezpečné vlastnosti používaných floků 

při výrobě profilů. Pomocí analýz vyhledává a vyhodnocuje potenciální rizika na 

výrobních linkách. Popisuje způsoby měření zkoumaných látek a vyhodnocení 

výsledků. V záběru praktické části navrhuje vhodná bezpečnostní opatření. 

8 GDX Automotive s.r.o. 

Popis této kapitoly byl koncipován poněkud obšírněji, protože autor diplomové 

práce řešil v praxi jak rizika související s možným požárem či výbuchem floků, tak i 

problematiku vyhledávání a hodnocení pracovních rizik na uvedených zařízeních. 

Společnost GDX Automotive s. r. o., Na Rovince 875 CT Park Ostrava – 

Hrabová, zde vyrábí od září r. 2007, kde se přestěhovala výroba ze závodu v Odrách, 

pryžové a plastové výrobky pro automobilový průmysl. Hlavní výrobní program tvoří 

těsnění karosérie a jednotlivých dílů, například těsnění dveří, těsnění přední i zadní 

kapoty, vedení okenních skel apod. Odběrateli jsou montážní závody pro automobily 

ŠKODA, AUDI, SAAB, OPEL, SUZUKI a další.  

Společnost GDX Automotive s.r.o. získala v roce 2007 povolení ke zkušebnímu 

provozu výroby a během tohoto období měla splnit veškeré legislativní požadavky pro 

kolaudační řízení konané v druhém čtvrtletí roku 2008. Vedení společnosti v roce 2007 

požádalo Fakultu bezpečnostního inženýrství  o spolupráci a praktickou pomoc při 

hodnocení nebezpečí výbuchu  ve flokovacích kabinách extruzních linek. Tato 

spolupráce vznikla z obav provozovatele z možného překročení provozně 

bezpečnostních limitů na posuzovaném pracovišti. Jedná se o znovu nainstalované starší 

zařízení, které bylo  již v minulosti používáno. Důvodem byla potřeba provést kontrolní 

měření ve flokovacích kabinách extruzních linek a experimentálně stanovit dolní meze 

výbušnosti hybridních směsí par xylenu, floků a vzduchu. Také probíhala spolupráce na 

postupném splnění legislativních požadavků v oblasti BOZP, popsaných v teoretické 

části diplomové práce.   
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8.1 Popis technologie výroby 

Extruze 

V oddělení Extruze bude probíhat příprava směsí a vlastní výroba pryžových 

prvků zahrnující: 

 • 6 linek UHF (ultra high frequench – mikrovlné neviditelné záření) 

 • 2 linka TPE (termoplastichý elastomer) 

Vstupní materiál pro extruzní linky bude dopravován do vstupního skladu 

materiálu a odtud bude distribuován do navazující haly extruze. Poté je přepravován do 

haly konfekce a dále do skladu expedice. 

Podle aktuálních potřeb zákazníků společnosti lze na těchto linkách vyrábět 

těsnění různých tvarů, s různou povrchovou úpravou, těsnící profily vyztužené 

hliníkovými nebo ocelovými výztužemi či skelným vláknem. Výrobní linky jsou 

sestaveny z mnoha strojů a zařízení na kterých se dle dané technologie vyrábí 

nekonečně dlouhý profil (polotovar), určený pro výrobu pryžových těsnících systému 

v oddělení konfekce.  

 

 

  
Obrázek 9 - Těsnící profil bez výztuže a těsnící profil s hliníkovou výztuží 

         

 

Technologie UHF linek 

Vstupní materiál je nakupován ve formě již hotových syntetických kaučukových 

směsí na bázi EPDM (ethylen propylen dienový kopolymer) ve formě granulí, které se 

dávkují centrálním vakuovým dávkováním nebo ve formě vytlačovaných pásku, které 

se dávkují do vytlačovacích strojů přímo z manipulačních jednotek. 
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Pro vytlačování (extruzi) se používají 1 až 3 šnekové vytlačovaní stroje (duplex, 

triplex) na jeden výrobek (dle počtu druhu a směsí). Směs se ve vytlačovacím stroji 

postupně zahřívá od 50 do 80°C, homogenizuje na plastický stav a je vytlačována přes 

vtlačovací hlavu specifickou pro každý typ výrobku. 

Tvarová fixace výrobku z plastického materiálu na elastický se provádí 

vulkanizací za působení tlaku a teploty. K vulkanizaci dochází v soustavě uzavřených 

tunelů, profil je unášen na teflonovém pásu pomocí následujících technologických 

procesů: 

 •šokový tunel vytápěný plynovým hořákem (teplota 250 až 300°C), 

• UHF tunel, kdy je energie dodávána mikrovlnným zářením magnetony a             

plynovým hořákem (teplota kolem 250°C), 

• horkovzdušný tunel vytápěný plynovým hořákem (teplota 250 až 280°C) 

Povrchové úpravy výrobku jsou prováděny v boxech nanášecích sekcí, kdy po 

zvulkanizování profilu jsou na těsnění stříkáním nanášeny vodou ředitelné laky nebo 

primery z důvodu snížení koeficientu tření vyrobených těsnicích systémů. Vlastní 

dávkování nanášených  přípravků bude prováděno pomocí peristaltických, 

membránových čerpadel nebo tlakových zařížení. 

Vysušení a vytvrzení naneseného laku je pak prováděno v sušící sekci, která je 

tvořena uzavřenými horkovzdušnými tunely (vytápěnými plynovými horáky) s pracovní 

teplotou 200 až 220°C 

Ve flokovací sekci linky je profil buď mechanicky nebo výbojem aktivován 

s cílem zvýšit povrchové napětí profilu. V další operaci je na profil aplikováno 

adhesivum (lepidlo), jehož účelem je zajistit dostatečnou soudržnost mezi profilem a 

floky (PES vločky). V poslední fázi jsou do adhesiva pneumaticky a elektrostaticky 

nastřelovány PES vločky. 

Po nanesení vrstvy floků je povrch stabilizován v uzavřených infračervených 

tunelech při teplotě 220°C v sušící sekci. 

Hotový profil je pak dokončován v poslední sekci linek kde je: 

 • mechanický čištěn polyamidovými kartáči 

 • chlazen na teplotu 50°C 

 • sekán na před délky polotovaru 

 • operátorem ukládán do manipulačních jednotek 
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Obrázek 10 - Vnitřní prostor flokovací kabiny na lince UHF 2 

 

Technologie TPE linek 

Vstupní suroviny jsou termoplasty ve formě granulí – termoplastické elastomery 

(TPE), polypropylen (PP). Suroviny jsou vysušovány v horkovzdušných silech při 

teplotě 80°C po dobu 3 hodin. Po vysušení jsou granule dopravovány do vytlačovacích 

strojů vakuovým dávkovacím systémem. 

Vlastní vytlačování se provádí na 1 až 3 šnekových vytlačovacích strojích 

(duplex, triplex) na jeden výrobek (dle počtu a druhu směsí), kdy se směs ve 

vytlačovacím stroji postupně zahřívá k dosažení plastického stavu od 170°C do 210°C. 

Tvar výrobku je vytvářen přes vytlačovací hlavu na konci extruderu – hubicí 

specifickou pro jednotlivé tvarové typy výrobku.  

Chlazení a kalibrace výrobku je prováděna v 1 až 4 ks kalibru, které dávají 

profilu finální tvar. Po kalibraci ses profil chladí v chladící vaně. Následně je povrch 

profilu aktivován s cílem zvýšit povrchové napětí buď výbojem nebo primerem (pro 

tuto aplikaci je nutno profil předehřát na cca 80°C a po nanesení opět zahřát na tuto 

teplotu – sušení primeru ). Pro nanášení primeru jsou používány tlakové nádoby. 

Ve flokovací sekci se na profil aplikuje adhesivum (lepidlo) jehož funkcí je 

zajistit dostatečnou soudržnost mezi profilem a floky (PES vločky), v poslední fázi se 

do adhesiva nastřelují pneumaticky a elektrostaticky PES vločky. 

V sušící sekci linky se pak povrch po nanesení vrstvy floků povrch stabilizuje 

v uzavřených infračervených tunelech při teplotě 100 ž 110°C. 

Na konci linky je již hotový pás profilu mechanicky čištěn polyamidovými 

kartáči a sekán na před délky polotovaru. Operátor linky pak ukládá hotové profily do 
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speciálních manipulačních jednotek. Profily se následně suší při kondicionaci 

v horkovzdušné peci po dobu 30 min. při teplotě 120°C. 

 

 
Obrázek 11 - Vnitřní prostor flokovací kabiny na lince TPE 1 

 

Detailní popis flokovací sekce 

Před flokovací kabinou v otevřených lakovacích boxech je na tažený profil 

nanášeno adhesivum s obsahem xylenu. Toto adhesivum se nanáší pomocí pistolí nebo 

štětečků. Vnitřní prostory těchto lakovacích kabin jsou odsávány a výkon odsávání lze 

podle potřeb upravit. Tažený profil pak vstupuje do klimatizované flokovací kabiny. 

Vzduch v těchto kabinách je z důvodu technologických požadavků odsáván, zvlhčen 

a zpět vracen do kabiny.  Při procesu flokování je kladen vysoký požadavek na 

konstantní vlhkost vzduchu a teploty (v ideálním případě 65 % a 21°C). Tažený profil 

dále prochází přes dva flokovací stroje, kde jsou do lepidla floky ,,nastřelovány‘‘. První 

stroj je elektrostatický/pneumatický a druhý elektrostatický. Důvodem pro používání 

dvou strojů je ten, že elektrostatický na rozdíl od prvního nedokáže nanést floky na 

plochy taženého profilu, které nejsou kolmé na svislou osu stroje. V obou strojích se 

pracuje s elektrickým napětím až 100 000 V a nábojem nižším než 50 000 nC (tj. 350 

mJ). Podle výrobce flokovacích strojů není tato energie nebezpečná pro obsluhu a není 

dostatečná pro zapálení PES floků. Může však způsobit zapálení par používaného 

rozpouštědla. Přebytečné floky, které se neuchytí na profilu, dále padají do spodní části 

stroje na vibrační síto, kterým propadají do zásobníku. Odtud se pomocí šnekového 

dopravníku a ventilátoru přepravují zpět do horní části flokovacího stroje a znovu 

propadají elektrostatickým polem. Těsně za flokovacími stroji je umístěno zařízení na 
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ofukování floků a poté profil vystupuje z kabiny dále do vysušovací sekce, kde dochází 

k vytvrzení naneseného lepidla. 

 

 
Obrázek 12 -  Flokovací stroje ve flokovací kabině na lince TPE 1 

 

 
Obrázek 13 - Vnitřní prostor elektrostatického flokovací stroje na lince TPE 1 
 

Konfekce 

V montážní (konfekční) části provozu jsou před délky polotovaru z extruze 

nasekány na přesné délky a výseky nutné pro zástavbu na karoserii. Používána jsou 

jednoúčelová pneumatická vysekávací zařízení. Následně se pak nasekané díly 

vulkanizují v rozích (těsnění vedení skel) nebo se vulkanizují koncovky (stírací těsnění) 

na hydraulických vstřikolisech. Na bočních dveřích je těsnění spojeno do uzavřeného 

profilu na spojovacích svařovacích automatech (používány jsou infračervené zářiče). 

Poslední operací je začišťování přetoků, kontrola dílů a balení již hotových výrobků do 

zákaznických palet. 
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8.2 Analýza nebezpečných vlastnosti floků 

Pro výrobu těsnících profilů na linkách UHF a TPE dle výše popsaného 

technologického postupu, používá výrobce floky dvou zahraničních dodavatelů. 

Přesný název floků, dle bezpečnostního listu výrobce, je „Polyester (PET) – 

sekaná střiž (vločky)“. Jedná se o sekaná polyesterová vlákna o průměru 10 µm až 45 

µm a délce 0,3 až 3 mm. Dle bezp. listu floky spadají do třídy výbušnosti 1 a lze se 

tedy domnívat, že mohou vytvořit zvířený oblak. Jsou dostatečně lehké a tudíž 

setrvávají po rozvíření dostatečně dlouho ve vzduchu. V uzavřeném prostoru a při 

výskytu zdroje iniciace (plamen, el. jiskra ,…) může dojít k iniciaci a následnému 

zahoření / výbuchu. Z důvodů malé velikosti a nízké hustoty (hmotnosti částic), 

relativně dlouho setrvávají ve vzduch. Jsou proto také nebezpečné  z hlediska možnosti 

vdechnutí zaměstnanci.  

Teplota tání (oC): 250 – 26O                             Teplota vznícení (oC): cca 420 

Bod vzplanutí (oC): 350 – 400                           Tepelný rozklad (oC): od cca 350 

Hustota (g.cm3): 1,38 – 1,42                              Sypná váha (kg.m3): 80 – 200 

 

Jako rozhodující limity z hlediska bezpečnosti byly vybrány požárně-technické 

parametry floků (DMV, bod vzplanutí, teplota vznícení) a také hygienický limit pro 

koncentrace polétavého prachu v pracovním prostředí (PEL), viz. kapitola 8.3.2. 

Meze výbušnosti: Směsi střeže (vloček) se vzduchem jsou při dostatku zápalné 

energie výbušné (třída výbušnosti 1, hodnota KO > 0 = 200 bar.m.s-1
 ). Na 

elektrostatických vločkovacích zařízeních s energií vločkovacího výboje > 500 m.J je 

dolní mez zápalnosti při > 125 g střiže /m3 vzduchu. [viz. bezpečnostní list, příloha č.4] 

 Toto tvrzení uvádí dodavatel floků na základně publikovaného článku z roku 

1983, který není dle bezpečnostního listu ani dohledatelný pro ověření DMV floků. 

Navíc je toto tvrzení v bezpečnostním listu v rozporu se studií PTB Report ThEx-9 pana 

Ulricha von Pidoll v rámci výzkumného projektu Německého národního institutu 

přírodních věd a inženýrství publikovaného v roce 1999 [19].  

Výrobce v bezpečnostním listu dále uvádí, že podle současného stavu znalostí 

není tento produkt při použití odpovídajícím způsobem jeho určením zdrojem žádného 

nebezpečí pro člověka.  Dále uvádí, že vlákna jsou při manipulaci bezpečná, pokud se 
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dodržují obvyklé standarty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (maska 

proti prachu, ochranné brýle). [Příloha č. 4] 

Polyesterové floky – vybrané charakteristiky floků dle bezpečnostního listu 

výrobce Velutex S.A. – Španělsko:  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, která může tvořit výbušnou koncentraci. 

Dodavatel v bezpečnostním listu, který je v rozporu s legislativou platnou v ČR 

není v češtině a patřičně aktualizován, neuvádí ani DMV floků.[38] Lze se tedy 

domnívat, že jde o porušení legislativy platné v ČR. Jak již bylo naznačeno, jsou pro 

potřeby diplomové práce informace z bezpečnostních listů výrobce floků ne zcela 

akceptovatelné. Výrobcem je uváděna na elektrostatických vločkovacích zařízeních 

s energií vločkovacího výboje > 500 m.J DMV 125 g střiže /m3 vzduchu. Dle studie 

PTB Report ThEx-9 [19], se ukázalo, že tato minimální energie vznícení závisí na 

průměru vlákna, délce vlákna, materiálu vlákna, druhu a množství chemického 

přípravku a barvě vlákna. Minimální energie vznícení průměrného floku je kolem 150 

mJ, nejnižší hodnotou může být přibližně 80 mJ. [19] Energie potřebná při flokování ve 

flokovacích kabinách provozovatele se pohybuje kolem 350 m.J.  

Dle staršího výrobce a dodavatele floků pro potřeby GDX Automotive 

v minulosti, budeme pro zkoumání nebezpečnosti floků vycházet z nejnižší udávané 

DMV střiže, a to    100 g střiže /m3 vzduchu. 

Z těchto důvodů bylo zapotřebí ověřit a zjistit dolní mez výbušnosti floků a také 

dle analýzy rizik (kapitola 8.3.1.) ve flokovacích kabinách zjistit dolní mez výbušnosti 

hybridní směsi (floky, páry xylenu, vzduchu).  
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Obrázek 14 - Fotografie floků nalepených na gumovém profilu [27] 

 

 
Obrázek 15 - Floky používané v GDX Automotive 
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9 Rizika plynoucí z provozu na výrobních linkách GDX 

Při posuzování potenciálních rizik ohrožujících zaměstnance a zařízení podniku 

na linkách UHF a TPE v nové výrobní hale GDX Automotive, bylo nejdříve zapotřebí 

si vytýčit jednotlivé okruhy možných zdrojů nebezpečí.  

Okruhy zdrojů nebezpečí jsou definovány v checklistu, vytvořeném pro potřeby 

analýzy rizik v GDX Automotive (viz. příloha č. 5). V praxi je tento checklist používán 

v kombinaci  s metodu FMEA.  

Posuzování částečně vycházelo z již stávající úrovně řízení rizik zpracované 

zaměstnanci GDX Automotive v předchozích výrobních prostorech společnosti.    

Povinnost provozovatele provést návrh zařazení pracovní činnosti do kategorie 

vychází z platné legislativy. [13] Zařazení se stanovuje dle výsledků z akreditovaného 

měření, které prováděli zaměstnanci Zdravotního Ústavu Ostrava. Účast na jednotlivých 

měřeních byla nedílnou součástí v rámci spolupráce provozovatele a Fakulty 

bezpečnostního inženýrství.  

Jako další prioritní úkol již v samém počátku výroby v nových prostorech 

společnosti bylo stanoveno nové vyhodnocení pracovních rizik. Tato rizika byla 

průběžně vyhodnocována na všech pracovištích provozovatele (hala konfekce a extruze, 

vstupní a výstupní sklad surovin apod.). Pro potřeby diplomové práce jsou v bodě 8.3.3. 

vyhodnocena pracovní rizika na linkách UHF a TPE. 

V důsledku technologie výroby nekonečného profilu na výrobních linkách 

docházelo v horkovzdušných tunelech již na předchozích pracovištích k zahoření 

profilu a tím ke vzniku požáru. Možnost zahoření a rozšíření požáru musí být tedy  

vnímána jako další rizikový faktor. V posuzované hala je stanoveno průměrné požární 

zatížení p= 68,44 kg.m-2 a požární úsek byl zařazen do II. stupně požární bezpečnosti, 

což vedlo k zabezpečení haly požárně bezpečnostními zařízeními (EPS, SHZ  a SOZ). 

[37]  

Při hodnocení vzniku zahoření na linkách vycházíme z požárů vzniklých na 

UHF kanálech, které již byly v minulosti dovybaveny zhášecím zařízením GRECON. 

Zaměstnanci na těchto linkách jsou členy preventivních požárních hlídek a pravidelně 

školeni. Níže je popsána událost, která napomohla k identifikaci nebezpečí vzniku 

požáru a navržení nových potřebných opatření. 
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Případ zahoření ve flokovací sekci linky TPE 1  

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

profilu 31.9319, tento profil má 2. největší spotřebou lepidla. Při výrobě spotřebuje přes 

3 litry lepidla za hodinu. Příčinou vzplanutí byla iniciace nahromaděného xylenu v járku 

vyráběného profilu. 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 a rozhodli se hasit. V okamžiku otevření krytu flokovacího stroje 

došlo k mohutnému rozhoření floků usazených na dně násypky. Zvolili hašení 

sněhovým přenosným hasícím přístrojem. Toto však nebylo účinné a museli použít 

k hašení práškový přenosný hasící přístroj. Až poté se jim podařilo plameny uhasit. 

Důvodem požáru bylo ofukovací zařízení umístěné na konci lakovací kabiny, 

které nebylo v danou chvíli v provozu. Zařízení pro ofuk bylo na linku TPE 1 

instalováno po zjištění vysokých koncentrací xylenu v járku některých profilů tak, aby 

vyfoukávalo plyn ze žlábku profilu. 

Následně po vyšetření  události byla přijata okamžitá opatření uvedená v bodě 

10. 
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9.1 Analýza možného nebezpečí výbuchu floků metodou 

FMEA 

FMEA (Failure mode and effects analysis – analýza selhání a následku) je jednou 

z možných metod analýzy rizik. Jde o kvalitativní metodu, ke které byly pro potřeby GDX 

stanoveny jednoduchá kvantitativní kritéria. Při posuzování možnosti vzniku požáru a 

výbuchu ve flokovacích kabinách byl použit deterministický přístup k riziku. Byla tedy 

položena otázka: „Co nejhoršího se může stát?“. Lze konstatovat, že diskuze o možných 

rizicích probíhala také ve smyslu analytické metody  „What-If“. 

Analýza byla provedena ve dnech 15. 9. 2008 - 19. 9. 2007 pracovním týmem ve 

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

Pro ohodnocení míry rizika v praktické části 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 
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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. To znamená, 

že při výrobě zařízení nebyly vzaty v úvahu požadavky této normy. Zařízení proto 

postrádá řadu dnes již běžných bezpečnostních konstrukčních prvků (chybí 

elektroinstalace v nevýbušném provedení, omezení energie možného výboje  na 

hodnotu menší než 0,7 mA, atd). 

Hodnocení možného nebezpečí výbuchu je zaměřeno především na 

pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry a pravděpodobnost přítomnosti zdroje 

iniciace. Primárním nebezpečím při flokování  byla určena syntetická vlákna textilní 

neboli floky. Nastala otázka zda mohou vytvořit výbušnou směs (floky-vzduch), 

případně výbušnou hybridní směs s jinými hořlavými látkami (floky-xylen-vzduch) 

běžně používanými v technologii výroby. Ke spojení vrstvy floků k taženému profilu je 

používáno lepidlo, které obsahuje těkavé rozpouštědlo Xylen, jehož nebezpečné 

vlastnosti jsou popsány v bodě 9.3.  

Dílčím cílem je ověření možnosti vzniku vrstvy prachu, která se může za jistých 

podmínek rozvířit a vytvořit výbušnou atmosféru vně flokovacích strojů. Tato výbušná 

atmosféra může být následně iniciována např. elektrickým výbojem, elektrickou nebo 

mechanickou jiskrou ve flokovací kabině apod.   

Největším rizikem je zde výbuch floků, par xylenu a vzduchu ohodnoceno mírou 

80 bodů z maximálních 125 bodů a je klasifikováno jako RIZIKO NEŽÁDOUCÍ viz. 

tab. č. 7. 
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Tabulka 7 - Analýza nebezpečných vlastností floků metodou FMEA 
LINKA TPE 1 

Syntetická vlákna textilní a jiné hořlavé látky  

 

Linka 

 

Posuzovaný 

objekt 

 

Rizikový faktor 

 

Kód 

rizika 

 

Možný následek P N H R 

 

Navržená opatření 

TPE 1 

 
 

Flokovací 
kabina 

 
Vrstvy floků usazené 
mimo flokovací stroje 

 
7.09 

 
Možná iniciace usazeného 

prachu po rozvíření 3 3 4 36 

 
 

Provést měření 

TPE 1 

 
 
 

Flokovací stroje 

 
Volný spád floků  v 
prostředí vysokého 

elektrického napětí (až 
100000V) 

 
7.09 

 
 

Možná iniciace prachu 4 4 4 64 

 
Provést měření a 

ověřit DMV 
uváděnou 

dodavatelem v 
bezpečnostním listu 

 

TPE 1 

 
 
 

Flokovací 
kabina 

 
 

Koncentrace par 
xylenu ve vnitřním 

prostředí kabiny 

7.06 

7.09 

 
Iniciace par xylenu, vznik 

požáru, jeho rozšíření na další 
zařízení výrobní linky                                  

Výbuch směsi (floků) par 
xylenu a vzduchu 

  

4 
4 5 80 

 
Provést měření a 

určit DMV hybridní 
směsi (xylen floky, 

vzduch) 

TPE 1 

 
 

 
 

Flokovací 
kabina 

 
Vznik elektrického 
náboje profilu na 
hlavním odtahu z 

válečků před 
přeměřováním (napětí 

kladky vodítka) 

 
 

7.09 

 
 

Iniciace par xylenu, vznik 
požáru, jeho rozšíření na další 

zařízení výrobní linky 

3 3 4 36 

 
 

Kontrola uzemnění 
a potažení teflonem 

válečků 

 

 
Tabulka 8 - Možné zdroje iniciace dle ČSN EN 1127-1 [18] 

 

Zařízení 

 

Posuzovaný 

prostor 

Horké 

povrchy 

Mechanicky 

vznikající jiskry 

Elektrická 

zařízení 

Statická 

elektřina 

 

Plamen 

Prostor odlučování 

ve flokovacích 

boxech 

Nanášení floků 

v boxech 

 

Flokovací 

kabina 

UHF 

Vnitřní prostor 

kabin 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

NE 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

Prostor odlučování 

ve flokovacích 

boxech 

Nanášení floků 

v boxech 

 

Flokovací 

kabina 

TPE 

Vnitřní prostor 

kabin 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

NE 

 

 

ANO 

 

 

ANO 
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9.2 Hodnocení expozice prachem (syntetická vlákna textilní) 

Hodnocení expozice popisuje zdroje, cesty, velikost a trvání expozice 

pracovníků sledovanému faktoru.[21] Toto hodnocení vychází z povinnosti 

zaměstnavatele zařadit pracovní činnost zaměstnanců výrobních linek UHF a TPE do 

příslušné kategorie dle kategorizace prací. Návrh zařazení do příslušné kategorie je 

proveden v bodě 10. 

Hodnocení expozice se provádí na základě porovnání zjištěných koncentrací 

prachu v pracovním ovzduší a výsledků expozičních testů s limitními hodnotami 

stanovenými v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,[1] a vyhlášce č. 432/2003 Sb.[13] 

Metodika měření prachů v pracovním prostředí provozovatele vychází z akreditované 

Gravimetrické metody popsané v bodě 6.2. za použití aparatury pro gravimetrický 

odběr.Při účasti na odběrech vzorků se diplomant naučil provádět gravimetrický odběr 

poletavého prachu pro určování výše expozice zaměstnanců na výrobních linkách. 

Použití výsledků měření pro diplomovou práci bylo zaměstnanci ZŮ Ostrava povoleno.    

 

 

Stanovení koncentrací prachu v pracovním ovzduší se skládá ze dvou kroků: 

• odběr vzorků pracovního ovzduší v hale Exstruze 

• analýza odebraných vzorků v laboratoři ZÚ Ostrava 

 
Profese řídící linky UHF 

Pro stanovení expozice byl vybrán řídící linky, který provádí kontrolu parametrů 

při výrobě nekonečného profilu, seřizování linky a zajištění provozu jednotlivých částí 

(lakovací box, flokovací kabina, pila na řezání předdílů atd.). Provádí odběr kontrolních 

vzorků a koordinuje pracovní činnost všech členů linky. 

Pracovní doba:  480 min – směna 

Popis expozice: 450 min – pracovní činnost 

                            30 min – přestávka  
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Tabulka 9 - Časový snímek dne - profese řídící linky UHF a TPE 

Směny 

Počet 

pracovníků 

směny 

Od - do              Činnost 

6:00 – 10:30 obsluha linky  
10:30 – 11:00 Přestávka Ranní 4 
11:00 – 14:00 obsluha linky  
14:00 – 18:30 obsluha linky  
18:30 – 19:00 Přestávka Odpolední 4 
19:00 – 22:00 obsluha linky  
22:00 – 2:30 obsluha linky  
2:30 – 3:00 Přestávka Noční 4 
3:00 – 6:00 obsluha linky  

 

 

Výsledky měření  v období leden a únor 2008 

Tabulka 10 - Koncentrace syntetických vláken textilních [20] 
Profese řídící 

linky 

číslo 

vzorku 

čas měření od – do 

[hod.min] 

expozice 

[min] 

Prach – syntetická 

vlákna textilní [mg/m3] 

p. Marteček Pavel 

obsluha linky 3 a 4 

3484 22.1.2008 

08:24 – 11:36 

 
1,9 

p. Till Oto 

obsluha linky 3 

5248 1.2.2008 

08:52 – 12:16 

 

 
450  

O,9 

Předpokládaná nulová expozice 30  

celosměnový časově vážený průměr 22.1.2008   480 1,7 

celosměnový časově vážený průměr 1.2.2008   480 0,84 

PEL 4 

Nejistota měření ± 14% 

Použité metody stanovení požadavky Nařízené vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na správnost a mez detekce měřících přístrojů. [1] 

 

Odborné stanovisko [20] 

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

Profese řídící linky UHF, 22.1.2008 

PEL pro prach – syntetická vlákna textilní – inhibiční frakci je pro den odběru 

prokazatelně dodržen. 

Odborná interpelace [20] 

Profese řídící linky UHF, 22.1.2008 
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Celosměnová expozice prachu syntetických vláken textilních byla zjištěna v rozsahu 

0,2 – 0,4 PEL. 

Profese řídící linky TPE 

Pro stanovení expozice byl vybrán řídící linky, který provádí kontrolu parametrů 

při výrobě nekonečného profilu, seřizování linky a zajištění provozu jednotlivých částí 

(lakovací box, flokovací kabina, pila na řezání předdílů atd.). Provádí odběr kontrolních 

vzorků a koordinuje pracovní činnost všech členů linky. 

Pracovní doba:  480 min – směna 

Popis expozice: 450 min – pracovní činnost 

                            30 min – přestávka  

 

 

Tabulka 11 - Koncentrace syntetických vláken textilních [20] 
Profese řídící linky číslo 

vzorku 

čas měření od – do 

[hod.min] 

expozice 

[min] 

Prach – syntetická vlákna 

textilní [mg/m3] 

p. Bystřičan       

Rostislav 

obsluha linky 1 

 
3481 

22.1.2008 

08:14 – 11:17 

 

450 

 
0,33 

Předpokládaná nulová expozice 30  

celosměnový časově vážený průměr 22.1.2008   480 0,31 

PEL 4 

Nejistota měření ± 14% 

Použité metody stanovení požadavky Nařízené vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, na správnost a mez detekce měřících přístrojů. [1] 

 

Odborné stanovisko [20] 

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

Profese řídící linky UHF, 22.1.2008 

PEL pro prach – syntetická vlákna textilní – inhibiční frakci je pro den odběru 

prokazatelně dodržen. 

Odborná interpelace [20] 

Profese řídící linky UHF, 22.1.2008 

Celosměnová expozice prachu syntetických vláken textilních byla zjištěna v rozsahu 

0,1 PEL. 
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9.3 Hodnocení pracovních rizik metodou FMEA 

Hodnocení pracovních rizik vychází z povinností zaměstnavatele dle zákoníku 

práce [16] vyhodnotit rizika na daném pracovišti. Vzhledem k tomu, že došlo k přesunu 

celé výroby do nových prostor, byla nutnost tato rizika vyhodnotit znovu a to za pomocí 

již používané metody FMEA. Při posuzovaní možnosti výskytu pracovních rizik použil 

diplomant kvantitativní přístup, tedy se ptal: „Co vše nežádoucího se může stát“. 

V tabulce č. 10 jsou vyhodnocena pracovní rizika na linkách TPE a v příloze 

diplomové práce jsou včetně znázorněných výpočtů dle maticové metody vyhodnocena 

rizika na linkách UHF. 
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Tabulka 12 - Pracovní rizika na linkách TPE 
 

Závažnost rizika 
H

al
a Středisk

o 

Posuzovaný  

objekt 

Rizikový faktor Riziko P N H R Bezpečnostní 

opatření 

KÓD 

OOPP 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

stříhání profilu 
stříbrnými 
nůžkami 

 

1.02 
3 2 2 12 Školení BOZP na 

pracovišti 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

umístění palet v 
okolí extruderu 

 

1.05 
3 2 2 12 Školení BOZP na 

pracovišti 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

jehla pro 
odstraňování 

materiálu 
 

1.06 
2 2 1 4 Školení BOZP na 

pracovišti 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

ofoukávání 
hubice pistolí 

tlakového 
vzduchu 

 

1.08 
3 3 3 27 Školení BOZP na 

pracovišti 

C15 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

manipulace s 
hubicí 

 

1.09 
3 2 1 6 Školení BOZP na 

pracovišti 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

obsluha pistolí 
nanášecích 

systémů 
 

1.10 
3 2 3 18 Školení BOZP na 

pracovišti 

C15 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

statický náboj 
generovaný 
odtahem při 

průchodu 
profilu 

 

2.04 
4 1 1 4 Školení BOZP na 

pracovišti 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

teplota hubice 
při manipulaci 

 

3.01 
3 2 2 12 Školení BOZP na 

pracovišti 

G6 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

teplota palety po 
kondicionaci 

 

3.01 
3 2 2 12 Školení BOZP na 

pracovišti 

G6 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

vytahování 
krytů z 

předehřevu 
 

3.01 
3 3 2 18 Školení BOZP na 

pracovišti 

G6 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

ředidlo Ink Jetu 
5152 

 

7.03 
2 3 2 12 

Nakládání s 
chemickými látkami a 

přípravky 

C16 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

ředidlo Ink Jetu 
5152 

 

7.04 
2 3 2 12 

Nakládání 
s chemickými látkami 

a přípravky 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

primer Cuvertin 
8536 

 

7.03 
2 3 2 12 

Nakládání 
s chemickými látkami 

a přípravky 

C16 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 
Flocksil 1506 T 

 

7.03 
2 3 2 12 

Nakládání s 
chemickými látkami a 

přípravky 

C16 

EX
T 80 4000 

 

řídící linky 

 

tlaková nádob 
nanášecích 

systémů 
 

5 
2 4 2 16 

Obsluha tlakových 

nádob 
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10 Realizace měření, příprava a odběr vzorků 

V následujících kapitolách se zkoumání věnuje pouze flokovacím kabinám 

provozovatele, ve kterých dochází k poflokování a primerování při výrobě nekonečného 

profilu. Jedná se o kabiny na linkách TPE1, UHF1, UHF2, UHF3 a UHF4. 

 Měřenou látkou jsou sekaná polyesterová vlákna o průměru 10 µm až 45 µm        

a délce 0,3 až 3 mm, dodávané dvěmi evropskými výrobci viz.bod 8.2. 

 V kapitole jsou popsány postupy a výsledky experimentálního měření ze dvou 

flokovacích kabin na lince UHF 4 a TPE1. Zbývající výsledky měření, již bez shodných 

popsaných postupů měření, jsou zpracovány v příloze.  

Zvolený postup pro odběr floků vychází z Gravimetrické metody  měření 

prašnosti za použití již popsané odběrové aparatury v teoretické části, bod 6.2. 

  Vždy, před každým měřením bylo zapotřebí nejdříve vysušit malé filtry (d= 25 

mm) v exsikátoru, v laboratoři je zvážit na digitální váze (s přesností +- 0,0001 g)          

a označit. Tuto hodnotu pak zapsat spolu s hmotností velkých označených filtrů (d= 110 

mm) do tabulky. 

 

Tabulka 13 - Přehled termínů měření v jednotlivých flokovacích kabinách 
Výrobní linka Datum měření 

UHF 2 22.3.2007 

UHF 4 28.5.2007 

UHF 1 3.11.2007 

TPE 1 6.12.2007 

UHF 3 5.3.2008 

 

 
Obrázek 16 - Odběrová aparatura 
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Stanovení koncentrace floků na výrobní lince UHF 4 

        K zjištění koncentrace polétavých a usazujících se flokových vláken ve flokovací 

kabině byly použity dva níže popsané způsoby: 

§ krátkodobé odběry na malé filtry pomocí jednoduché měřicí trasy  
§ usazovací gravitační zkouška na velké filtry během dlouhé doby 

 

Datum měření: 28.5.2007, od: 12.30 hod do: 16.30 hod. 

         Teplota vzduchu v hale: 28.1 °C  / tlak: 1013  hPa / relativní vlhkost: 38.6 % 

Průměrná teplota uvnitř flokovací kabiny:  30.5  °C. 

Průměrná relativní vlhkost uvnitř flokovací kabiny: 39.1% 

 

 

 
 

 

 
Obrázek 17 - Půdorysné schéma odběrových míst pro flokovací kabiny UHF a 
TPE 

 

Popis obrázku č. 16: 

1. - zepředu otevřená kabina (nanášení lepidla na profil) 

2. - 1. flokovací stroj (přibližně 2 x 2m3) 

3. - 2. flokovací stroj (přibližně 2 x 2m3) 

4. -  flokovací kabina 

5. - sušení profilu v horkovzdušném tunelu 

6. - profil    

 

 

   9 

1 

4 a 
  3 

 4 b 

    6 

6 5 

  7  2 8 10 
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Stanovená místa odběru, vždy stejná na všech linkách 

1. na vstupu profilu do prostoru 1. flokovacího stroje 

2. uprostřed 1 flokovacího zařízení, poblíž proudu floků a elektromagnetickém poli 

3. ústí násypů floků (s poklopem) do zásobníku floků (pro filtry- d= 110mm) 

4. a) na výstupu z 1. flokovacího stroje 

      b) u motoru vedle flokovací kabiny (pro filtry- d= 110mm)         

5. na vstupu profilu do prostoru 2. flokovacího stroje 

6. na výstupu z 2. flokovacího stroje 

7. uprostřed 2 flokovacího zařízení, poblíž proudu floků a elektromagnetickém poli 

8. odpovídá přibližně podmínkám 7 

9. odběrové místo mezi flokovacími zařízeními (pro filtry d= 110mm) 

10. v prostoru nad vrchní stěnou flokovacího stroje (pro filtry d= 110mm) 

 

 

Postup měření:  

Sestavit měřící aparaturu pomocí silikonových hadiček, všechny prvky musí 

vzájemně těsnit. Správně bez netěsností vložit do zachycovače filtr-papír ( d= 25 mm 

s plochou filtru S= 0.00049063 m2). Nastavit výkon čerpadla  na průtok 2 l vzdušiny za 

minutu. Odebírat vzdušinu s floky ze zařízení při takto nastaveném konstantním průtoku 

po dobu 15 min.  

Poté zastavit čerpadlo, opatrně rozebrat zachycovač částic, omést štětečkem 

floky ze zachycovače na filtr, vyjmout papírový filtr a vložit již s označením  do nádoby 

pro přenos. Pokud bude za 15 minut odebráno málo floků na filtr – je možno dobu 

odběru prodloužit – např. na 30 minut. 

Velké filtry, vložené vždy do jedné z části Petriho misky (S= 0.011304 m2), 

rozmístit po flokovací kabině pro zachycení volného spádu floků gravitačním 

usazováním. Filtry byly rozmístěny po dobu uvedenou v tabulce. 

Odebrané vzorky byly převezeny do laboratoře, kde došlo k jejich převážení se 

zachycenými polyesterovými floky. Hmotnosti filtrů po odběru a zvážení byly 

zaznamenány do tabulek.  
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Obrázek 18 - Filtry (d = 110mm) rozmístěné ve flokovací kabině 

 

 
Obrázek 19 - Aparatura při odběru vzdušiny z flokovacího stroje 

 

Obrázek 20 - Filtry (d= 25 mm) po odběru určené k vážení 
 

 

 

 

 

Obrázek 21 - Filtr po odběru (d= 110 mm) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 61 - 

Tabulka 14 - Odběr floků na malé filtry (d= 25 mm)  ve vybraných kritických 
bodech flokovací kabiny UHF 4 

 

 

Číslo 

měření/ 

filtru 

 

 

Označení 

místa 

měření 

 

 

Počátek 

a konec 

odběru 

 

 

Délka 

odběru   

[mm] 

 

 

Hmotnost 

laboratorního 

filtru před 

odběrem [g] 

 

Hmotnost 

laboratorního 

filtru po 

odběru [g] 

 

Hmotnost 

odebraných 

floků [g] 

Přepočet, 

hrubý odhad 

koncentrace 

rozptýlených 

floků m 

vzdušiny ve 

flok. kabině 

[g/m3] 

Přepočet, 

hrubý odhad 

koncentrace 

rozptýlených 

floků m3 

vzdušiny ve 

flok. kabině 

[g/0,1m3] 

1_1 

 

1 14:09 – 

14:24 

15 0,0257 0,026 0,0003 0,0115 0,0012 

2_2 

 

2 14:30 – 

14:40 

10 0,0262 O,O267 0,0005 0,0227 0,0023 

3 3 

 

4a 14:46 – 

15:20 

30 0,025 0,0255 0,0005 0,0094 0,0009 

4 3 

 

6 15:40 – 

15:55 

15 0,0262 0,0264 0,0002 0,0080 0,0008 

5 5 

 

5 16:20- 

16:50 

30 0,0262 0,0334 0,0072 0,1440 0,0144 

6 6 

 

6 17 – 

17:10 

10 0,0267 0,0273 0,0006 0,0316 0,0032 

7 7 

 

7 17:18 – 

17:28 

10 0,0259 0,0329 0,0007 0,4118 0,0412 

8 8 

 

8 15:22 – 

15:32 

10 0,0256 0,0295 0,039 0,3545 0,0355 

 

Tabulka 15 - Odběr floků na velké filtry (d= 110 mm) ve vybraných kritických 
bodech flokovací kabiny UHF 4 
 

 

Místo 

odběru 

 

 

Délka 

odběru 

[hod.] 

 

Hmotnost 

skleněné 

Petriho 

misky před 

odběrem 

[g] 

 

Hmotnost 

misky 

s odebranými 

floky [g] 

 

Hmotnost 

odebraných 

floků [g] 

Přepočet 

usazených 

floků na 

misku 

d=120 mm 

za hodinu 

Přepočet 

usazených 

floků na 

misku 

d=110 mm 

za směnu  

(8 hodin) 

Přepočet / 

stanovení 

usazených 

floků na 

1m2/hod 

[g] 

Přepočet / 

stanovení 

usazených 

floků na 

1m2/4hod 

[g] 

9 19 40,0851 40,1177 0,0326 0,0027 0,0217 4,1610 16,6 

10 19 37,8301 37,8703 0,0402 

 

0,0033 0,0268 3,3743 13,4 

3 19 39,7176 39,8578 0,1402 

 

0,0117 0,0935 0,9576 3,8 

4b 19 38,6578 38,9278 0,27 

 

0,0025 0,0204 2,5411 10,16 
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Stanovení koncentrace floků na výrobní lince TPE 1 

K zjištění koncentrace polétavých a usazujících se flokových vláken ve 

flokovací kabině byly použity dva níže popsané způsoby: 

§ krátkodobé odběry na malé filtry pomocí jednoduché měřicí trasy  
§ usazovací gravitační zkouška na velké filtry během dlouhé doby 

 

Datum měření: 6.12.2007, od: 7 hod do: 15.30 hod. 

Teplota vzduchu v hale: 30°C  / tlak: 1012  hPa / relativní vlhkost: 37.3 % 

Průměrná teplota uvnitř flokovací kabiny:  29,7  °C. 

Průměrná relativní vlhkost uvnitř flokovací kabiny: 38.7 % 

 

Postup měření:  

Sestavit měřící aparaturu pomocí silikonových hadiček, všechny prvky musí 

vzájemně těsnit. Správně bez netěsností vložit do zachycovače filtr-papír ( d= 25 mm 

s plochou filtru S= 0.00049063 m2). Nastavit výkon čerpadla  na průtok 2 l vzdušiny za 

minutu. Odebírat vzdušinu s floky ze zařízení při takto nastaveném konstantním průtoku 

po dobu 15 min.  

Poté zastavit čerpadlo, opatrně rozebrat zachycovač částic, omést štětečkem 

floky ze zachycovače na filtr, vyjmout papírový filtr a vložit již s označením  do nádoby 

pro přenos. Pokud bude za 15 minut odebráno málo floků na filtr – je možno dobu 

odběru prodloužit – např. na 30 minut. 

Velké filtry, vložené vždy do jedné z části Petriho misky (S= 0.011304 m2), 

rozmístit po flokovací kabině pro zachycení volného spádu floků gravitačním 

usazováním. Filtry byly rozmístěny po dobu uvedenou v tabulce. 
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Tabulka 16 - Odběr floků na malé filtry (d= 25 mm)  ve vybraných kritických 
bodech flokovací kabiny TPE 1 

 

 

Číslo 

měření/ 

filtru 

 

 

Označení 

místa 

měření 

 

 

Počátek 

a konec 

odběru 

 

 

Délka 

odběru   

[mim] 

 

 

Hmotnost 

laboratorního 

filtru před 

odběrem [g] 

 

Hmotnost 

laboratorního 

filtru po 

odběru [g] 

 

Hmotnost 

odebraných 

floků [g] 

Přepočet, 

hrubý odhad 

koncentrace 

rozptýlených 

floků m3 

vzdušiny ve 

flok. kabině 

[g/m3] 

Přepočet, 

hrubý odhad 

koncentrace 

rozptýlených 

floků m3 

vzdušiny ve 

flok. kabině 

[g/0,1m3] 

1_1 

 

1 10:05 – 

10:28 

15 0,038 0,068 0,030 0,0115 0,0012 

2_2 

 

2 10:25 – 

10:40 

15 0,038 0,057 0,019 0,0227 0,0023 

3 3 

 

4a 13:47 – 

14:02 

15 0,038 0,072 0,034 0,0164 0,0039 

4 3 

 

6 14:07 – 

14:22 

15 0,038 0,064 0,026 0,048 0,054 

5 5 

 

5 14:25 – 

14:40 

15 0,038 0,287 0,247 0,8440 0,7146 

6 6 

 

6 14:53 – 

15:08 

15 0,038 0,.064 0,026 0,0516 0,042 

7 7 

 

7 15:11 – 

15:26 

15 0,038 0,062 0,024 0, 0418 0,0312 

8 8 

 

8 15:30 - 

1545 

15 0,038 0,192 0,154 0,2545 0,0255 

 

Tabulka 17 - Odběr floků na velké filtry (d= 110 mm) ve vybraných kritických 
bodech flokovací kabiny TPE 1 
 

 

Místo 

odběru 

 

 

Délka 

odběr

u 

[hod.] 

Hmotnost 

laborator

ního 

filtru 

před 

odběrem 

[[g] 

Hmotnost 

laboratorníh

o filtru po 

odběru [g] 

Hmotnost 

odebraných 

floků [g] 

Přepočet 

hmotnosti 

usazenýc

h floků 

na filtr 

d=110 

mm za 

hodinu 

Přepočet 

hmotnosti 

usazenýc

h floků  

filtr 

d=110 

mm za 

směnu (8 

hodin) 

Přepočet / 

stanovení 

usazených 

floků na 

1m2/hod 

[g] 

Přepočet 

/ 

stanovení 

usazenýc

h floků 

na 

1m2/8hod 

[g] 

9 8 0,078 0,84 0,0326 0,06 0,48 0,53 6,24 

10 8 0,076 0,083 0,0402 0,07 0,56 0,69 5,89 

3 8 0,078 0,083 0,1402 0,05 0,4 0,56 7.02 

4b 8 0,074 0,080 0,27 0,06 0,48 0,62 7,68 
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10.1  Stanovení dolní meze výbušnosti u pracho-vzduchové 

směsi 

Pro zjištění dolních mezí výbušnosti vybraných látek, byl dán podnět na Katedru 

bezpečnostního managementu, s požadavkem stanovení DMV, účasti při měření             

a použití výsledků. Tato katedra přistoupila na spolupráci  

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. Sleduje se, 

jestli došlo k protržené 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. Vyhodnocení zkoušky je shodné jako v následujícím případě zjišťování 

LEL xylenu. 

 

 
Obrázek 22 - Navážené množství 100 g floků odpovídající hodnotě DMV floků (pro      
představu: šířka dna Petriho misky na obrázku je 12 cm.) 
 

Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce.  

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. 
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Tabulka 18 - Výsledky zkoušky floků 

 pokus navážka 
(g) 

doba 
rozviřování 

(ms) 

doba 
zpoždění 

(ms) 

tlak 
rozviřování 

(Bar) 
výsledek poznámka 

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 

floky 

7 9,5 300 200 2 ano  
 
Vysvětlivky k tabulce: ano – homogenizovaná směs byla iniciována; ne – 

homogenizovanou směs se nepodařilo iniciovat. 
 

10.2  Stanovení dolní meze výbušnosti u hybridní směsi floků, 

par xylenu a vzduchu 
Nejprve byla ověřena dolní meze výbušnosti adhesiva používaného při 

flokování. 

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. 

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

tedy ke shodné hodnotě, kterou uvádí zahraniční literatura. 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 66 - 

Tabulka 19 - Výsledky zkoušky xylenu 
 pokus navážka (ml) % obj. výsledek poznámka 

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

xylen 

5 5 1 ne  
 

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. 

 

 
Obrázek 23 - Závislost LEL u hybridní směsi 
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10.3  Vyhodnocení měření 
Záměrem kontrolních měření bylo získat přesnější představu o množství prachu 

(floků) skutečně při výrobě rozptýlených ve flokovací kabině a dále se usazujících na 

plochách a podlaze uvnitř flokovací kabiny.  

V grafu č. 2 je zeleným šrafováním vyznačena oblast koncentrací, které byly 

zjištěny měřením koncentrací floků při běžném provozu flokovací kabiny. 

Červenou šrafou je vyznačena oblast, odpovídající havarijnímu stavu, kdy budou 

rozvířeny floky (prach) nahromaděné na podlaze kabiny. 

 

 

Hybridní směs (Xylén - floky)
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Obrázek 24 - Výsledná křivka pro hybridní směs s vyznačenou rozšiřující 
nebezpečnou oblastí zpusobenou výskytem hybridní směsi 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že na dosud měřených flokovacích kabinách 

extruzních linek (TPE1, UHF1, UHF2, UHF3, UHF4) GDX Automotive s.r.o. nejsou za 

běžných podmínek dosahovány takové koncentrace samostatných látek i hybridní 

směsi, které jsou z hlediska možnosti vzniku výbuchu nebezpečné a nebezpečnými se 

mohou stát kombinací s parami xylenem. 

 

Oblast, kde se směs pohybuje pod LEL 

jednotlivých komponent, ale společně 

tvoří výbušnou koncentraci. O tuto 

plochu se rozšiřuje oblast nebezpečí, 

která je jinak dána plochou nad oběmi 

hranicemi LEL. 

OBLAST HODNOT, KTERÉ BY MOHLY NASTAT 

ROZVÍŘENÍM USAZENÝCH FLOKŮ. 

BĚŽNÝ PROVOZ 
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Výsledky těchto měření, byly průběžně vyhodnocovány, předkládány 

provozovateli a posloužily jako průkazný materiál pro hasiče HZS Moravskoslezského 

kraje. Ti v rámci svých pravomocí k rozhodnutí o udělování povolení ke zkušebnímu 

provozu GDX Automotive mohli vydat záporné stanovisko. Na základě předložených 

výsledků shledali výrobní linky z pohledu PO za bezpečné a vydali kladné stanovisko 

pro povolení zkušebního provozu.  
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11 Návrh technických a organizačních bezpečnostních 

opatření 
Při návrhu těchto opatření, musíme také vycházet s výsledků diplomové práce 

Posouzení nebezpečí na extruzních linkách GDX Automotive s.r.o. se zaměřením na těkavé 

hořlaviny.Výsledky měření byly vyhodnocovány dalším diplomantem FBI, současně 

v rámci již zmiňované spolupráce mezi touto fakultou a GDX Automotive.  

 Z technologických důvodů nelze nahradit žádnou používanou látku jinou , 

vhodnější, 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. Tímto bude zabráněno 

vzniku nebezpečné koncentrace par rozpouštědel obsažených v lepidlech používaných 

pro flokování. 
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Hodnocení expozice a návrh zařazení do příslušné kategorie 

Z výsledků měření viz. bod 8.3.2. je zcela patrné, že není překročen PEL 

syntetických vláken textilních po celou dobu expozice zaměstnance řídící (obsluha) 

linky.   

Pro návrh zařazení do příslušné kategorie vycházíme s nejvyšší hodnoty celo -

směnové expozice v rozsahu 0,2 – 0,4 PEL, což nepřekračuje 30% PEL potřebných pro 

zařazení do kategorie druhé. [13] 

Můžeme tedy tvrdit, že z pohledu hygieny práce a expozice poletavého prachu 

působící na zaměstnance, jsou flokovací linky UHF a TPE bezpečné a nemají tyto 

frakce poletavého prachu nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců. 

Toto zhodnocení je pouze částečnou, ale nedílnou součástí dalších výsledků 

měření a vyhodnocení,  potřebných pro zařazení pracovní činnosti profese řídící linky 

UHF a TPE do příslušné kategorie. 

 

 Technická opatření 
V prostorách s nebezpečím výbuchu vyměnit elektroinstalaci, která musí 

vyhovovat podmínkám ATEX 100a, což vyžaduje legislativa ČR ve znění nařízení 

vlády č. 23/2003 Sb. [24]  

Prostor pro nanášení vloček musí být větraný a/nebo konstruovaný tak, aby bylo 

zabráněno úniku vloček do okolí. Odsávací větrací systém musí být navržen tak, aby 

střední koncentrace vloček ve vzduchu nepřekročila 50 % dolní meze výbušnosti. [4] 

 U. Büttel, zástupce německého výrobce flokovacích strojů Maag 

Flockmaschinen doporučuje dimenzovat ventilaci flokovací kabiny tak, aby koncentrace 

rozpouštědla, xylenu 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. [19] 

Dle normy ČSN EN 50223 musí výrobce dodávat výstražné plakáty v jazyku, 

kterému rozumí obsluha.Tyto plakáty musí být umístěny na vhodném místě v blízkosti 

prostoru pro nanášení vloček. Musí obsahovat shrnutí postupů a ochranných opatření, 

které musí obsluha dodržovat.Musí být jasně uvedena nebezpečí, které by mohla 

vzniknout při nesprávném postupu čištění.  
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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 

- vyvěšení bezpečnostních a výstražných tabulek  na flokovací kabiny 

 

 Organizační opatření a školení zaměstnanců 
Automatické elektrostatické pracoviště pro nanášení vloček musí být určeno pro 

používání pouze vyškoleným personálem, který musí být dobře seznámen s požadavky 

v normě ČSN EN 50223 [4]. 

Nastavený systém školení zaměstnanců a průběžného doškolování na základě 

vyhodnocení nových rizik v GDX Automotive je na velmi dobré úrovni. Diplomantem 

byly vytvořeny podklady a osnovy školení, postupů činností při vzniku požáru pro členy 

preventivních požárních hlídek, vedoucích zaměstnanců z PO apod. Školení 

zaměstnanců pracující na výrobních linkách bude prováděno jednou ročně dle 

stanovených osnov školení. 

Podle platné legislativy, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. a směrnice 1999/92 ES 

(ATEX 137), při provádění činností v prostoru technologie s nebezpečím výbuchu 

(údržba, opravy) musí být vypsán tzv.“Příkaz V“. Je určen pro provádění a povolování 

práce se zdroji iniciace v prostorách s nebezpečnou výbušnou atmosférou. [2] [23] 

 Níže je pro názornost uvedena součást školení zaměstnanců TPE linek. 

 

Případ zahoření TPE 1 

1. Je nutné vždy při flokování mít spuštěné ofukovací zařízení 

2. V případě porušení uzemnění je nutné neprodleně zajistit opravu 

 

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 
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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 

 

Dalším organizačním navržením bylo, že v rámci bezpečnostních opatření 

začaly být prostory flokovacích kabin v GDX čištěny od floků vysavačem do prostředí 

s nebezpečím výbuchu – cca 2x za 8-hodinovou směnu.  

 

 Systém povolování práce 

 Pokud má být v blízkosti nebo v prostoru s nebezpečím výbuchu prováděna 

práce, která může způsobit výbuch, musí být povolena osobou odpovědnou za tuto 

činnost v organizaci. To platí také pro činnosti, které mohou souviset s jinými prácemi 

způsobujícími nebezpečí. 

Systém povolování prací v prostorách s nebezpečím výbuchu je zaveden pomocí 

formuláře - příkazu k provedení prací (dále jen „Příkaz V“). 

Písemný příkaz k provedení prací Příkaz V je zpracován a vydáván odpovědnou 

osobou s oprávněním dle vnitřního předpisu firmy.  

Písemný příkaz k provedení prací Příkaz V se vydává i pro zaměstnance cizích 

firem. Písemný Příkaz V je zpracován vždy před zahájením práce. Po řádném 

seznámení pracovníků provádějících práce (stvrdí podpisem) s jeho obsahem je tento 

příkaz předán, proti podpisu pracovníkovi zodpovědnému za provedení práce 

(vedoucímu prací). Po provedení pracovního úkonu včetně dozoru a po vyplnění 

termínu ukončení prací je Příkaz V předán odpovědnému pracovníkovi. O ukončení 

práce jsou informování všichni zúčastněni. 
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 Osobní ochranné pracovní prostředky 
Stávající systém přidělování OOPP u provozovatele je zpracován na vyhovující 

úrovni a nebyl zjištěn důvod pro jeho přepracování.  

V rámci pro aktivního přístupu k BOZP bylo navrženo používání respirátoru po 

celou dobu vysávání flokovacích kabin. 

Osoby pohybující se v prostředí s nebezpečím výbuchu musí používat 

antistatické osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 

Údržba, revize , opravy 

Údržba, revize, zařízení je zajišťována prostřednictvím osob odborně 

způsobilých dle vnitřních předpisů firmy GDX Automotive. Při opravách lze 

předpokládat účinnost iniciačních zdrojů a proto je nutno vždy vyhodnotit předem 

rizika, stanovit opatření a náležitě seznámit pracovníky s těmito riziky. Pro tyto práce  

v prostorách s nebezpečím výbuchu je nutno vždy zpracovat „Příkaz V“.  

Opravy v prostorách s nebezpečím výbuchu lze provádět až po důkladném 

odvětrání nebo vyčištění zařízení a jsou prováděny s měřením detekce plynu po celou 

dobu oprav detekčním přístrojem. 

 Práce se zdroji iniciace (svařování, pájení, broušení, řezání, el. zařízení 

s neodpovídajícím krytím, atd.) se provádí pouze na základě písemného příkazu 

k provedení prací „Příkaz V“. 

V případě provádění oprav, údržby, revizí pracovníky cizích firem v prostorách 

s nebezpečím výbuchu se před započetím práce vyhodnotí rizika vyplývající z této 

činnosti a přijmou se opatření pro zajištění bezpečnosti práce v prostorách s nebezpečím 

výbuchu v souladu s NV č. 406/2004 Sb.,[2].  

Dále je nutno pro práce se zvýšeným rizikem iniciace vystavit písemný příkaz 

k provedení prací „Příkaz V“. 

Po ukončení oprav je nutno se přesvědčit, že před opětovným uvedením do 

provozu jsou splněna ochranná opatření vyžadovaná pro normální provoz. 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 74 - 

Zhodnocení 
 

12 Diskuse 

Výsledky experimentální měření nemůžeme vnímat jako silný argument proti 

výbuchových opatření, ale při vyhodnocování možných zdrojů nebezpečí nám výsledky 

potvrdily domněnky o výskytu výbušné koncentrace. Navíc posloužily jako orientační 

informace při vypracování potřebné dokumentace v souvislosti s nařízením vlády č. 

406/ 2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. [2] 

Dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.,[38] je stanovena povinost pro výrobce floků 

uvádět PEL této látky do bezpečnostního listu, což je z mého pohledu předem 

nesplnitelné a výrobce může uvádět pouze orientační PEL. Tento předpoklad je navíc 

potvrzen tímto chybějícím údajem v bezpečnostních listech floků. Je tedy v zájmu 

zaměstnavatele, aby ve svých výrobních provozech při používání technologie s 

využitím floků PEL prověřil a stanovil následná opatření. I přes tuto domněnku, 

dodavatel floků nesplňuje další legislativní podmínky ČR.  

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

implementaci této direktivy  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.  

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, v horším případě i 

ztrátám na zdraví a životech exponovaných lidí. 

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 
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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.  

Proběhlo vyhledání kritických a nebezpečných míst na  výrobních linkách GDX, 

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

ohodnocení rizik se vycházelo z provedených měření koncentrací floků v prostředí 

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

dřívějších událostí zahoření, apod. 

Při řízení rizik v ČR se bezpečnostní manager v každé velké společnosti setká 

s nepřeberným spektrem legislativy, což mu při vyhodnocování a řízení rizik rozhodně 

práci neusnadňuje. Z mého pohlednu výhodnějším a přehlednějším způsobem jsou 

zpracovány směrnice Evropské Unie pro oblast BOZP, ve kterých řeší tuto 

problematiku v celé šíři. Nedělí se na směrnice pro bezpečnost práce a na směrnice pro 

ochranu zdraví při práci. Tradičně je problematika BOZP v ČR dělena na část tak 

zvanou zdravotní (škodlivé faktory jako je hluk, prach, vibrace, chemikálie, atd.) 

v kompetenci ministerstva zdravotnictví a na takzvanou bezpečnost práce (pracovní 

podmínky, pracovní zátěž, OOPP, bezpečnostní značky apod.) v kompetenci 

ministerstva práce a sociálních věcí. 
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13 Závěr 

Diplomová práce v teoretické části popisuje  výsledky rešerše zaměřené na 

možnosti zkoumání a odběr vzorků polétavého prachu. Zejména je popsán normativní 

postup - tzv. "gravimetrická metoda", pomocí které byly prachy v definovaném 

prostředí provozovatele určovány. Teoretická část také popisuje způsoby stanovení 

dolní meze výbušnosti pracho- vzduchových směsí a hybridních směsí. V teoretické 

části byly také pro účely další aplikace popsány způsoby hodnocení a řízení  pracovních 

rizik.  

V praktické části byly určeny a zhodnoceny nebezpečné vlastnosti 

polyesterových  vláken (floků), která jsou používána pro výrobu gumových těsnících 

prvků na extruzních linkách GDX Automotive s.r.o. Pomocí analýzy FMEA                  

a kontrolních Check-listů diplomant vyhodnotil rizika možného vzniku požáru a/nebo 

výbušné atmosféry na linkách UHF a TPE. V návaznosti na výsledky této analýzy byla 

provedena měření na extruzních linkách provozovatele: Cílem kontrolních měření bylo 

získat přesnější představu o množství prachu (floků) skutečně při výrobě rozptýlených 

ve flokovací kabině a dále se usazujících na plochách a podlaze uvnitř flokovací kabiny. 

Porovnáním s DMV floků bylo zjištěno, že rozptýlené koncentrace floků v prostoru 

flokovací kabiny při normálních provozních podmínkách nedosahují výbušné 

koncentrace. Pokud by v kabině byl zanedbán pravidelný úklid podlahy a dalších ploch 

s usazenými floky, mohlo by rozvířením těchto usazených floků například v důsledku 

tepelného vznosu při požáru v kabině dojít v nejhorším ke vzniku výbušné koncentrace 

(předpokládá se vznik hybridní směsi floky-xyleny). Uvnitř samotného flokovacího 

stroje, kde dochází k rozviřování floků a k nanášení floků v elektrostatickém poli, 

měření podpořila tvrzení, že tento prostor je správně zařazen  dle normy ATEX do zóny 

22.  

Na základě zjištění, že v jednom z bezpečnostním listů floků chybí stanovená 

dolní mez výbušnosti, byli o pomoc s ověřením této požárně-technické charakteristiky 

požádáni odborníci z VŠB-TUO, FBI. V rámci spolupráce a pro účely této diplomové 

práce byly stanoveny DMV prachovzduchové směsi, DMV směsi xylen-vzduch a DMV 

hybridní směsi xyleny-floky. Na základě výsledků měření a zkoušek diplomant navrhl 

vhodná technická a organizační bezpečnostní doporučení. Tato doporučení a opatření 

byla přijata také na základě vyhodnocování pracovních rizik, na kterém se diplomant 
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aktivně podílel v  rámci projektu PARTNERSTVÍ mezi Fakultou bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TUO a GDX Automotive s.r.o. 

Dílčí výsledky této práce jsou v praxi využívány firmou GDX Automotive. 

Hlavní cíl diplomanta, tedy osvojení si dovedností manažera BOZP, byl z jeho pohledu 

splněn. Získané dovednosti při řízení rizik se diplomant bude snažit v průběhu své další 

praxe prohlubovat a rozšiřovat o nové poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Neustálé zlepšování úrovně BOZP a celkové snižování výskytu pracovních 

úrazů v GDX Automotive potvrzuje správné nastavení systému řízení rizik, k čemuž 

doufejme napomohla i tato práce.  
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