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Anotace

Mikulicová, M.: Analýza vlivu lidského činitele na bezpečnost v průmyslovém podniku.

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB TU, 2009.

Bakalářská práce je zaměřena na rešerši principů a metod analýz vlivu lidského činitele

na bezpečnost v průmyslu, a to jak v prostředí České republiky, tak ve světě.

Autorka se pokouší objasnit dlouho diskutované pojmy lidská chyba a riziko.

V druhé části bakalářské práce je vybraná metodika analýzy lidského činitele využita při

návrhu aktualizace bezpečnostní dokumentace prevence závažných havárií spolupracujícího

podniku. Na základě zjištěných výsledků, konzultovaných se zástupci podniku, bylo navrženo

několik bezpečnostních opatření.

Klíčová slova: analýza rizik, chyba, lidský činitel, metodika.

Annotation

Mikulicová M.: Analysis of the influence of the human factor on the safety of industrial

facility.

Bachelor thesis, Technical University of Ostrava, 2009.

Bachelor thesis is focused on the search of principles and methods of analyses of the influence

of human factor on safety at industrial facilities in the Czech Republic as well as in the world.

The author explains long-discussed terms such as human error or risk. In the other part of

bachelor thesis a particular, concrete methodology of  analysis of human factor is used for

updating  of  documentation  of  serious  breakdowns  at  co-operative  plant.  On  the  basis  of

results,  consulted with plant´s representatives, several precautions were suggested.
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1. Úvod

Téma z oblasti managementu jsem si vybrala proto, že sama mám zkušenosti s provozem

a vím, že řízení lidských zdrojů není lehká záležitost.

S pojmem lidský činitel se v poslední době můžeme setkávat čím dál častěji nejen v odborné

literatuře, ale i v médiích. Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí končí zjištěním,

že  při vzniku nežádoucí události v 80 % případů selhal lidský činitel.

Má práce bude rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části

bude představeno několik typů metod pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele, v části

praktické budou vybrané části aktuálního metodického pokynu MŽP ČR [16] aplikovány

na praktickém příkladu. A to s ohledem na možnost dále pokračovat v aplikaci metodiky

HTA.

K práci bude tedy využit metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR, zejména pak

jeho přílohy, které definují rozsah i způsob provedení analýzy spolehlivosti lidského činitele.

Při zpracování tak významného tématu, jakým je posouzení vlivu lidského činitele, by mělo

docházet ke konfrontaci a spolupráci expertů na analýzu rizik s technickým zaměřením

a odborníků na psychologickou stránku hodnocení lidského činitele (psychologové, manažeři

lidských zdrojů, personalisté atd.). Proto se budu snažit ve spolupracujícím podniku zohlednit

i tuto stránku hodnocení lidského činitele.
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2. Rešerše

Bakalářská práce „Analýza vlivu na bezpečnost v průmyslovém podniku“ nese téma, které

je v současné době mnoha otázkami a odpověďmi konzultováno.

Mimo získaných informací z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,

právních předpisů týkajících se prevence závažných havárií a osobním kontaktem

s pracovníky spolupracujícího podniku, jsem čerpala informace z následujících publikací:

BLANCHARD, Kenneth , JOHNSON, Spencer. Minutový Manažer. Ivan Němeček. Praha :

PRAGMA, 1993. 110 s. ISBN 80-7205-542-9.

Publikace srozumitelně vyjadřuje základní principy řízení lidí. Ukazuje jednoduchý návod,

jak zvýšit produktivitu podniku a zároveň, jak jednoduše zlepšit pracovní návyky pracovníků

na pracovišti. Kniha učí nadřízené, jak srozumitelně a jednoduše zadávat pracovní úkoly

svým zaměstnancům, aby je pochopili a nedocházelo tak k omylům, úrazům a ztrátám nejen

na zdraví, ale i na financích. Tato publikace mi pomohla pochopit vazbu management- lidský

činitel.

ŠTIKAR, Jiří, HOSKOVEC, Jiří, ŠMOLÍKOVÁ, Jana. Psychologická prevence nehod: teorie

a praxe. 1.vyd.  Praha: Karolinum, 2006. 218 s. ISBN 80-246-1096-5.

Publikace pojednává o příčinách nehod z psychologického hlediska. Zdůrazňuje význam

prevence, soustřeďuje se na rozbor chyb lidského činitele ve vztahu k technickým systémům.

Ukazuje metody analýzy nehod a různé teorie efektivních způsobů prevence nehod .   Ve své

práci jsem ji využila k rozeznání druhů  chyb u lidí, jejich typizaci a postižení vzájemné vazby

mezi nimi.
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ŠTIKAR, Jiří, HOSKOVEC, Jiří, ŠMOLÍKOVÁ, Jana. Pražské sociální vědní studie:

Analýza lidských chyb vedoucích k nehodám. 1.vyd . Praha: Fakulta sociálních věd. Universita

Karlova, 2006. 24 s. ISBN 1801-5999.

V první části se publikace zaměřuje na historii vývoje psychologického posuzování

spolehlivosti lidského činitele, ve druhé pak na samotné psychologické techniky  hodnocení

spolehlivosti lidského činitele. Značná část textu je totožná s předešlou publikací.

Věstník ministerstva životního prostředí: Březen 2007, Ministerstvo životního prostředí., Roč.

XVII. ISSN: 0862-9013.

Metodika doporučuje způsob zpracování dokumentu analýzy a hodnocení rizik závažné

havárie dle zák. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Popisuje, co je to analýza rizik

závažných havárií, jak ji zpracovat a jaké jsou její druhy. Nalezneme zde objasnění, co jsou to

scénáře příčin a následků závažných havárií, hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií

aj.. Teoretické příklady mi pomohly pochopit problematiku.
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3. Teoretická část

3.1 Pojem lidská chyba

Bakalářská práce „Analýza vlivu na bezpečnost v průmyslovém podniku“ nese téma, které je

v současné době mnoha otázkami a odpověďmi konzultováno.

Mimo získaných informací z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,

právních předpisů týkajících se prevence závažných havárií a osobním kontaktem

s pracovníky spolupracujícího podniku, jsem čerpala informace z následujících publikací:

Necelá dvě staletí si velká řada odborníků počínaje Jamessem Sullym (1881) a Williamem

Jamesem (1880), který je pokládán za autora téměř ucelené teorie chyb, přes Sigmunda

Freuda (1904,1922) až po Jense Rasmussena (1974) klade otázku, jaké chyby lidé dělají, proč

chyby dělají a jak jim lze zabránit. Přesto, že pojem lidská chyba zní jednoduše, trvalo

dlouho, než byl definován. [13]

James Reason (1990), definoval lidskou chybu jako: “ obecně použitelný výraz, který zahrnuje

všechny události, kde plánovaný sled událostí mentálních nebo fyzických činností nedosahuje

zamyšleného výsledku a jestliže tato selhání nemohou být připsána na vrub intervenci

nějakého náhodného působení,“ a provedl základní taxonomii lidských chyb. [14]

3.1.1 Typy chyb podle Jamese Reasona

· Kiks (slip): stane se, pokud se člověk snaží udělat správně úkol a udělá jej nesprávně.

Př. Lékárník v lékárně podá zákazníkovi přehmatem špatnou krabičku léků (i když ví,

kterou má podat).

· Opomenutí (lapse): jsou to vnitřnější události, jde obvykle o výpadky paměti.

Už ze samotného názvu typu chyby vyplývá, že jde o vynechání nějaké činnosti.

Př. Lékárník pacientovi řekne, jak má lék brát se sdělením, že mu to napíše

na krabičku, krabičku s léky ale nepopíše.
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· Omyl (mistake): jedná se o volbu špatné akce. Jednoduše o chybu.  Jestliže pracovník

nepochopil nějaký pracovní postup, nebo jej zapomněl, je pravděpodobné špatné

rozhodnutí. Z toho je zřejmé, že omyly se odehrávají na vyšší úrovni, než je vjem.

Akci můžeme povést bezchybně, ale není to akce, která měla být provedena, tudíž se

nedosáhne žádoucího výsledku.

· Vědomá porušení: jsou akce, které jsou nesprávné a jsou učiněny záměrně. Tento typ

chyb je nejobtížněji potlačitelný, protože nedodržování pravidel bývá často

managementem tolerováno a občas i k našemu překvapení vyžadováno. K vědomému

porušování pravidel často také dochází, když si pracovníci chtějí práci ulehčit. [9][14]

Lidská chyba byla a je rozsáhle studována i pro mnoho přispívajících faktorů a příčin. Avšak

absolutní predikce a eliminace lidské chyby je prchavá a zřejmě vždy bude a zůstane. Ale ať

už se jedná o kiks, opomenutí, omyl nebo vědomé porušení pracovního příkazu musíme vždy

uvažovat, jak je omezit, j vymítit, anebo jak alespoň snížit jejich následky. Obecně lze říci,

že následek snížíme, podaří-li se nám odstranit příčinu.

Při analýze chyb, nehod a skoronehod rozlišujeme tři druhy příčin:

· Bezprostřední příčiny - příčiny vedoucí přímo k chybě, skoronehodě či nehodě.

Považují se za příčiny hlavní.

· Přispívající příčiny – příčiny, díky kterým došlo k příčinám bezprostředním. Velmi

často přispívají k problémům. Kdyby došlo k jejich odstranění, nemuselo by dojít

např. k úrazu. Za přispívající příčinu se považuje např. velká hlučnost, monotónnost,

malá osvětlenost pracoviště aj.

· Kořenové  příčiny  –  často  jsou  skryty  za  přispívajícími  příčinami.  Velmi  často

vycházejí přímo od vedení podniku, které na úkor bezpečnosti upřednostňuje produkci

(Černobyl). Dojde-li pak k nehodě, je vina sváděna na pracovníka, kterému se nehoda

přihodila, nehledě na příkazy, které dostal. [4][9][13][14]
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3.2 Pojem riziko

Podle slovníku slovem riziko označujeme vysokou pravděpodobnost nezdaru. Jde o situaci,

kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny možné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit

pravděpodobnost každého tohoto rozhodnutí. Důsledky musí být vzájemně nezávislé a součet

jejich pravděpodobnosti je za daných předpokladů roven jedné. [19]

V inženýrských oborech je riziko srozumitelně definováno: např. takto:

„Riziko je možnost výskytu nežádoucích následků z neovládané (neřízené) události“

„Jakákoli možnost způsobit škodu je předpokládána jako riziko, jestliže existuje nejistota

o tom, zda tyto škody budou nebo nebudou realizovány“. [18]

Dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, §2 je riziko definováno jako:

„Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité

doby nebo za určitých okolností“. [20]

Ve výše uvedených pokusech definovat riziko, se objevují dvě hlavní složky:

· výskyt nežádoucích následků,

· nejistota (pravděpodobnost) s jakou tyto následky nastanou. [18]

Nežádoucí následky a nejistota s nimi spojená jsou považovány za hlavní složky rizika.

Aby mohlo být určeno riziko technologického systému nebo nebezpečné činnosti, je důležité

vyhodnotit oba parametry. Pokud jedna z obou složek neexistuje, neexistuje riziko. [18]

Př. 1. Sázková kancelář:

Zakoupíme si los a očekáváme, že v blížící se loterii vyhrajeme, bezpochyby jsme v nejistotě.

Avšak těžko lze říci, že jsme konfrontováni s rizikovou situací. [18]

Co zde chybí, to jsou nežádoucí následky. Bez nežádoucích následků neexistuje žádné riziko.

Na druhé straně neexistuje riziko bez nejistoty. [18]

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%E8%EDt%E1n%ED
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Př. 2. Zemětřesení:

Jestliže víme, že zítra určitě nastane rozsáhlé zemětřesení a že základy našeho domu se zřítí,

můžeme bezpochyby učinit nezbytná opatření k vyloučení nežádoucích následků této události

(přinejmenším tím, že tento den nebudeme pobývat v domě). Tudíž lze konstatovat,

že v takovém případě riziko na životě neexistuje, ale riziko na majetku nadále zůstane

(dům přestěhovat nemůžeme). Riziko na majetku lze považovat jinými slovy za jisté. [18]

Riziko je tedy kombinace nejistoty a nežádoucích následků, což může být shrnuto

do symbolické rovnice:

RIZIKO = NEJISTOTA x NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY [18]

neboli
RIZIKO = PRAVDĚPODOBNOST x ZÁVAŽNOST.

3.2.1 Obecné rozdělení analytických metod
Na hodnocení rizika se můžeme dívat z pohledu kvalitativního a kvantitativního. Svůj

specifický pohled má pak analýza semikvantitativní.

· Kvalitativní analýza rizika [Qualitative Risk Analysis] - Analýzy rizika, kde

se používá kvalitativní odhad rizika určité události, tj. nečíselný popis skládající se

z identifikace a popisu zdrojů rizik, poměrného ocenění závažnosti zdrojů rizik,

identifikace, sestavení a popisu scénářů havárií až do kroku vytvoření scénářů. [12]

Pokládáme si otázky: Proč? Jaké následky? Jak by k tomu mohlo dojít?

· Kvantitativní analýza rizika [Quantitative Risk Analysis] – Analýza rizika, kde je

použit systematický postup numerického vyčíslení očekávané frekvence a následků

případných havárií spojených se zařízením nebo provozem založeným na inženýrském

odhadu, vyhodnocení a matematických metodách. [12]

Pokládáme si navíc otázky: Jak moc? Jak často? A také proč?

Skládá se obvykle z těchto základních úloh:

• Identifikace a definice možných nebezpečných událostí (scénářů havárií) a jejich

možných konečných stavů.
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• Odhad pravděpodobnosti výskytu každého možného konečného stavu každé

nebezpečné události.

• Výpočet následků každého možného konečného stavu každé nebezpečné události.

• Kombinace pravděpodobností a následků pro odhad individuálního

a společenského rizika. [12]

· Semikvantitativní analýza rizika [Semiquantitative Risk Analysis] – kategorie

frekvencí a následků jsou vyjádřeny slovně i kvantitativně (např. číselným rozpětím).

Míra rizika je pak vyjádřena obdobně jako u kvantitativní analýzy rizika s upřesněním

kategorií závažnosti následků a frekvencí scénářů. [12]

Další dělení metod

· Deterministické – založené na kvantifikaci následků havárie (nejhorší možný scénář)

· Probabilistické – založené na pravděpodobnosti nebo frekvenci havárie (hodnoceny

jsou všechny možné scénáře)

· Kombinace deterministického a probabilistického přístupu. [1]

Obecně můžeme konstatovat, že deterministické metody se používají pro analýzu celého

průmyslového podniku. Probabilistické metody pak pro analýzu vybrané části podniku

vyžadující podrobnější a tím i náročnější analýzu.

Novým přístupem při hodnocení rizik celých průmyslových podniků je nejprve výběr

závažných zdrojů rizik a až v druhé fázi detailní kvantitativní hodnocení rizik takto vybraných

nejzávažnějších zařízení. Cílem je omezit počet detailně hodnocených zařízení

v průmyslovém podniku, zjednodušit tak celou analýzu rizik a soustředit pozornost především

na nejzávažnější zdroje rizika. Je potřeba poznamenat, že doposud neexistuje jedinečná

metoda pro realizaci celé analýzy rizik, v praxi je nezbytné kombinovat několik metod. [1]

3.2.2 Metody používané v oblasti spolehlivosti hodnocení lidského
činitele pro potřeby PZH v ČR

 Podle významu můžeme metody rozdělit do dvou hlavních kategorií. Do každé z kategorií

jsou pak přiřazeny konkrétní druhy používaných metod, které jsou níže podrobněji rozepsány.
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1. Metody pro zajištění spolehlivosti LČ

· Kategorizace systémů a subsystémů

· Task Analysis (TA)

· Hierarchical Task Analysis (HTA)

2. Metody pro zvyšování spolehlivosti LČ

· Poka-Yoke

· 5-S

 3.2.2.1 Metody pro zajištění spolehlivosti LČ

Doporučený postup zjištění spolehlivosti lidského činitele je podrobně popsán

v Metodickém pokynu odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí

k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo

zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci

závažných havárií z března 2007, ročník XVII, Příloha č. 1.

· Kategorizace systémů a subsystémů

Kategorizace systémů vychází z výsledků provedených analýz a spočívá v přiřazení

odpovídajícího stupně složitosti níže uvedeným kritériím. Obvykle bývá východiskem

semikvantitativní analýza, jejímž účelem je posouzení složitosti oboustranně probíhající

interakce mezi člověkem a technologií. Výstupy a výsledky analýzy jsou podkladem

pro stanovení kategorií. Kategorizace se provádí především s ohledem na systém, který je

ovlivňován jednáním pracovníků na kritických pracovních pozicích. Nezbytností je důkladná

charakteristika a popis systému a identifikace kritických míst a možností, při kterých může

dojít k selhání LČ (lidského činitele). Kategorizace může dojít až k identifikaci konkrétních

chyb a selhání příslušných pracovníků. Kategorizovaný systém je možné pro účely analýzy

rozdělit do dílčích subsystémů a tyto pak analyzovat zvlášť, jako samostatné jednotky.

U jednotlivých kritérií je potřeba stanovit stupně složitosti, které po integraci jednotlivých

dílčích výstupů v konečném výsledku umožní stanovit selektivní požadavky a nároky na

obsazení pracovních pozic konkrétními pracovníky a další rozhodující aspekty. U subsystémů

kategorizovaných jako nejsložitější je nezbytné stanovit nejpřísnější požadavky a nejvyšší

nároky na obsluhu a navrhnout nezbytná preventivní opatření. [16]
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· Task Analysis (TA)

Účelem Analýzy úkolů je popsat a charakterizovat úkol, jehož splnění je podmíněno

úspěšným vykonáním dílčích úkolů, které musí pracovník na kritické pracovní pozici

postupně vykonat, aby splnil stanovený cíl. Jednotlivé úkoly a podúkoly je potřeba analyzovat

co nejpodrobněji, aby bylo možné identifikovat, popř. i kvantifikovat spolehlivost člověka,

který úkol vykonává, anebo kritická místa, kde může dojít ke vzniku chyby. Tato znalost pak

umožní následně odhalit možné příčiny vzniku příslušné chyby, např. neúplnost či

nepřehlednost provozních předpisů, nedostatečné materiálně – technické zabezpečení,

nedostatečné organizační či personální zajištění, chyby ve výcviku apod. Jelikož analýzy

úkolů a činností nabízejí značnou flexibilitu, mohou se s úspěchem provádět též za účelem

vyhodnocení rozhraní člověk – stroj, nebo provozních předpisů, pracovních postupů, systému

řízení apod. Jedná se o poměrně jednoduché metody, které jsou však náročné na čas

a preciznost analytiků. [16]

Př. Přečerpání cisterny

Úkol: Přečerpání nebezpečné látky z cisterny do zásobníku.

Obsluha cisterny musí postupně vykonat dílčí úkoly, jako jsou: přistavení cisterny, napojení

hadice a zapnutí čerpadla, aby splnila stanovaný cíl, tedy úspěšné přečerpání celého obsahu

automobilové cisterny do zásobníku. [16]

· Hierarchical Task Analysis (HTA)

Metoda HTA je považována za jednu z nejlepších metod skupiny úkolových analýz. Jedná se

o univerzální metodu, kterou lze provádět funkční analýzy spolehlivosti výkonu jakéhokoli

úkolu, tudíž i analýzy spolehlivosti lidského činitele, pro kterou se obzvlášť doporučuje.

Metoda HTA začíná určením cílů, kterých je nutno dosáhnout prostřednictvím navazujících

subcílů. Dosažení každého cíle nebo subcíle je podmíněno vykonáním určité operace.

Klíčovými znaky operace jsou pak podmínky, které společně s rozvinutím akcí vedou

ke splnění cíle nebo subcíle. Výstup HTA je tvořen kompletním úkolovým diagramem

s přehledně vyznačenými cíly, subcíly, operacemi a plány, a to v hierarchickém upořádání.

Jako druhou variantu výstupu lze jako alternativu použít  i výstup v podobě strukturované

tabulky. Tabulka se ukazuje jako vhodnější v případech, kdy se jedná o náročnější proces,

který by bylo nutno reprezentovat rozsáhlejším, méně srozumitelným grafickým výstupem.
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Konstrukce diagramu je jednoduchá, avšak vyžaduje perfektní znalost všech subúkolů a úkolů

a jejich pořadí a hierarchii. Diagram by se měl vždy konstruovat v týmu za pomoci znalostí

odborníků obsluhy, která námi analyzované úkoly denně rutinně vykonává. [10][17]

Př. Uhašení žízně pracovníka

Žízeň pracovníka může být uhašena tehdy, máme-li k dispozici hrnek s čajem, který

představuje důležitý prvek pro dosažení úkolu. Pro splnění tohoto cíle je však důležité splnit

dílčí subcíle, které zahrnují např. opatření sáčku s čajem, vařící vody na zalití čaje, čajovou

konvici, hrnek na čaj, v případě potřeby můžeme přidat cukr na přislazení a lžičku

na zamíchání. [17]

Obrázek 1: Průběhový diagram úkolové analýzy [17]
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Obrázek 2: Příklad úkolového diagramu [17]

3.2.2.2 Metody pro zvyšování spolehlivosti LČ

· Metoda Poka-Yoke

Název metody je složenina z japonských slov:

„Poka“ = chyby z nepozornosti a

„Yoke“ - jokeru  = předcházet.

Základní myšlenkou tohoto přístupu je známá skutečnost, že prevence je vždy účinnější než

„hašení požáru“. Jediný způsob jak zajistit, aby člověk neudělal chybu, je neumožnit mu ji

udělat. Aplikace této metody znamená učinit proces odolný vůči náhodným neúmyslným

chybám pracovníků (opomenutí, záměna dílů, nepochopení správného postupu atp.) Metoda

je založena na dvou základních principech:

1. Navržení procesu tak, aby vůbec nebylo možné udělat chybu.

2. Navržení procesu tak, aby, když nelze chybě předem zabránit a vznikne, byla ihned

zřejmá a aby tedy mohla být ihned odstraněna, respektive nemohla ovlivnit další

návazné procesy.



13

Charakteristickým rysem metody Poka-Yoke, stejně jako ostatních japonských metod,

je zlepšování, minimální náročnost a investice. Opatření jsou prováděna zejména v oblasti

technické a soustřeďují se na detaily. Protože aplikace Poka-Yoke je pokaždé jiná, podle

charakteru řešeného problému, jsou zde uvedeny dva příklady, které osvětlí podstatu metody.

[6]

Př. 1 Přidání středícího prvku

Inženýr Schingo byl nucen řešit problém při montáži tachometrů do vozů Toyota. Problém

spočíval ve správném vycentrování palubních přístrojů v přístrojové desce vozu. Původní

výrobní postup probíhal tak, že pracovník nasadil kruhový přístroj do příslušného otvoru,

vycentroval jej, poté utáhl upevňovací šrouby. Ruční centrování však bylo náročné

na přesnost pracovníků a stávalo se, že některé přístroje byly mírně natočeny oproti správné

poloze. Řešení pomocí Poka-Yoke metody spočívalo v konstrukční úpravě přístrojů

i přístrojové desky. Přístroje byly vybaveny výčnělkem pro automatické vystředění, proti

kterému byla do přístrojové desky navržena centrovací drážka, do které při montáži výčnělek

zapadl. Přístroj byl vycentrován automaticky a odpadla tím celá operace „centrování“. Polohu

přístrojů navíc není nutné kontrolovat, protože k výše uvedené nepřesnosti montáže již

nemůže dojít. [6]

Př. 2 Tankování benzínu

Příklady využití zásady metody Poka-Yoke můžeme najít i v běžném každodenním životě.

Aby zákazník omylem nenatankoval speciál do nádrže vozidla jezdícího na natural, mají

hubice pistole pro bezolovnatý benzín menší světlost (21mm) než pro speciál (25mm). Nádrž

pro bezolovnatý benzín má užší hrdlo, do kterého nelze zastrčit pistoli s olovnatým benzínem.

[6]

· Metoda 5-S (Separace, Systematizace, Stálé čištění, Standardizace, Sebedisciplína)

Systém 5-S je založen na vytvoření základního pořádku na pracovišti. Poskytuje dobré

základy pro neustálé zlepšování procesů a ostatní aktivity spojené s jakostí. Pokud je

na pracovišti pořádek, vládne atmosféra kázně. Implementace metody 5-S vyžaduje plnou

spolupráci všech pracovníků.
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Systém 5-S je vyjádřen 5 japonskými slovy vyjadřujícími principy této metody [6]:

Japonsky Český

ekvivalent

Význam

1. Seiri Separace Odstranit z výrobního procesu všechno, co není

nezbytné pro jeho realizaci.

2. Seiton Systematizace Zorganizovat to, co je pro realizaci procesu nezbytné

tak, aby bylo vše po ruce.

3. Seiso Stálé čištění Udržovat stroje, výrobní zařízení a pracovní prostředí

v dokonalé čistotě.

4. Seiketsu Standardizace Organizačně zajistit, aby se úklid stal každodenní

samozřejmostí.

5. Shitsuke Sebedisciplína Dodržovat kázeň a nepřipustit návrat k původním

poměrům. Nové poměry stále rozvíjet a zlepšovat.

Tabulka 1: Principy metody 5-S

Seiri (Separace) znamená třídit, strukturovat, organizovat. To znamená nastolit ve věcech řád,

organizovat pomocí určitých pravidel. S odstraněním nepotřebných věcí souvisí

i nekompromisní odstranění všeho druhu odpadu i toho, co z jakýchsi důvodů na pracovišti

nějak zbylo z předchozí výroby. Na pracovišti nemá co dělat nic, co nesouvisí se současnými

úkoly.  Třídění věcí na pracovišti rovněž obsahuje vytřídění a odstranění vadných či rozbitých

nástrojů, protože je stejně již není možné použít,  pouze zabírají místo a dělají pracoviště

méně přehledným. Pokud je pracoviště neuklizené a vládne na něm zmatek, nikoho

nepřekvapí, když dojde k nějakému pochybení. [6]

Seiton (Systematizace)

Tento princip znamená rozmístit nářadí na pracovišti tak, aby bylo vše potřebné po ruce.

Proces má 3 kroky:

1. Rozhodnutí o tom, jak mají být nástroje rozmístěny, aby byly snadno přístupné a jejich

rozmístění bylo přehledné.

2. Stanovení určitých pravidel pro vyjímání nástrojů

3. Důraz na dodržování těchto pravidel.
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K tomu, abychom stanovili pravidla pro vyjímání nástrojů, je potřeba zanalyzovat jak a kdy

jsou nástroje používány. Nástroje, které jsou používány často, by měly být v dosahu. Dále je

potřeba zajistit správné přiřazení nástrojů a míst k jejich uložení. Umístění nástrojů

na pracovní stěně můžeme vyznačit zakreslením obrysů nástrojů barvou přímo na pracovní

stěně. Místa pro snadno poškoditelné nástroje mohou být vyříznuta z molitanu přesně na míru

danému nástroji. Takovéto uspořádání zajistí, že každý nástroj bude v případě potřeby

okamžitě nalezen a zároveň je na první pohled vidět, když některý schází. [6]

Seiso (Stálé čištění)
Princip reprezentuje postoj, kdy špínu a nepořádek chápeme jako zcela nepřijatelný stav.

Je potřeba v tomto směru pracovníky vychovávat a motivovat, aby se čistota a úklid staly

v podniku nezbytností. Samozřejmě je nutné péči o pořádek zakotvit v podobě konkrétních

odpovědností.

Seiso rozlišuje tři úrovně úklidu:

1. všeobecný úklid,

2. úklid a čištění konkrétních pracovišť,

3. detailní úroveň čištění (rohy, štěrbiny, závity). [6]

 Seiketsu (Standardizace)

Seiketsu protíná Seiri, Seiton i Seiso a spojuje je dohromady. Zajišťuje, že všechny techniky

a metody jsou jasné a dobře pochopené všemi pracovníky. Seiketsu používá jakožto nástroj

visual management. Zrak je pro většinu lidí z hlediska vnímání dominantní a zároveň

je z našich smyslů schopen poskytnout nejvíce informací. Je potřeba např. zvážit barevné

provedení . informativních prvků  - značení dopravních cest, pracovišť atd. Barevně je možné

odlišit i různé kategorie pracovníků (např. modré pláště výrobní pracovníci, zelené kontroloři,

červené údržbáři, bílé vedoucí pracovníci atp.). Činnost probíhající na pracovišti se tím může

zpřehlednit. Když se rozhlédneme, tak na první pohled najdeme kontrolora nebo údržbáře.

Opticky se tím může navíc zvýraznit, když někdo dělá něco, co mu nepřísluší (např. výrobní

dělník rozebírá stroj apod.). Některé barvy mají obecně rozšířený význam - např. červená stůj,

nebezpečí, poruchový stav atp., zelená volno, řádný stav atp. Používání barevného značení

pomáhá věci identifikovat i v kancelářském prostředí. Barevné desky, kroužkové vazby,

barevné šanony, barevné papíry atd. Každá barva může mít svůj standardizovaný význam.

Zavedená standardizace pracovního prostředí nechá vyniknout abnormalitám a nestandardním
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situacím. Pokud jsou nástroje na pracovištích stejného typu uspořádány jednotně, je na první

pohled vidět, když někde nějaký chybí.

Shitsuke (Sebedisciplína)

Shitsuke spojuje dohromady ostatní čtyři principy a zajišťuje, že budou vykonávány řádně.

Sebedisciplína v Seiri znamená, že princip vytřídění a odstranění nepotřebného je vykonán

řádně a rutinně. Základem zabezpečení disciplíny je však kontrola. Existuje celá řada metod,

jak se dozvědět, zda byly činnosti, které měly být provedeny, skutečně provedeny a zda byly

provedeny řádně. Velmi jednoduchou a přitom efektivní metodou je například Check-list, kde

se jednotlivé provedené činnosti odškrtávají. Dalším důležitým faktorem je jednoznačné

určení odpovědností. Jasná odpovědnost vede k disciplíně, naopak nejasná odpovědnost

k laxnímu přístupu. Za co vše je pracovník odpovědný, musí být pokud možno zacíleno

na jedinou konkrétní osobu. Tady nelze než připomenout okřídlené tvrzení, že "kolektivní

odpovědnost vede nezadržitelně ke kolektivní nezodpovědnosti". Nese-li odpovědnost

za určitou činnost více lidí, vede to ke spoléhání se, že "to udělá ten druhý" a nakonec to

neudělá nikdo. Na druhou stranu, i když pracovníci mají především pociťovat odpovědnost

za dílčí činnosti, které jim byly svěřeny, měl by v nich být podporován i pocit odpovědnosti

za firmu jako celek. [6]

3.3 Zjištění osobnostních determinant

Klíčové vlastnosti osobnosti se projevují specifickým stylem chování v kritických situacích,

který může v některých situacích výrazně ovlivnit bezpečný průběh výkonu činností. Zjištění

osobnostních determinant spolehlivosti lidského činitele by mělo umožňovat odhalit slabá

místa v personálním zajištění na příslušných kritických pracovních pozicích. Analýza je

cílená a měla by odhalovat osobnostní charakteristiky konkrétních zaměstnanců. Tyto

charakteristiky by měly být následně porovnány s osobnostními předpoklady stanovenými pro

příslušné pracovní pozice a srovnáním by mělo být určeno, zda:

· byl výběr příslušných pracovníků podle jejich osobnostních charakteristik proveden

správně a byly uplatněny požadavky výběru,

· pracovníci nevykazují výrazné odchylky od předepsaných determinant,



17

· jsou osobnostní předpoklady stanovené pro výkon na příslušných pozicích vhodně

nastaveny,

· jsou příslušní pracovníci podrobeni průběžné systematické péči, školení, tréninku,

přezkušování apod.,

· je průběžně zjišťována zpětná vazba od pracovníků na kritických pracovních pozicích.

Diagnostikování osobnostních determinant provádí vždy kvalifikovaný psycholog.[11][16]
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4.  Praktická část

Podklady a informace pro praktickou část bakalářské práce byly získány in-situ při

společných konzultacích se zaměstnanci společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.. Na

požadavek společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. byla provedena aktualizace Analýzy

lidského činitele dříve publikované v rámci Bezpečnostní zprávy PZH. V průběhu několik

dnů probíhajícího přezkoumání náplní vybraných pracovních pozic, byly se zaměstnanci

podniku individuálně projednány aspekty, týkající se jejich pracovních pozic. Další podklady

k praktické části bakalářské práce a odpovědi na dotazy byly autorce společností ČEZ

Energetické služby, s.r.o., poskytnuty elektronickou poštou.

Výsledky diskuse se zaměstnanci, včetně cíleného dotazování, jsou promítnuty v praktické

části bakalářské práce v kapitole 4.5 a dále pak v Příloze 2, 3 a 4.

4.1 Subjektivní hodnocení metod používaných k hodnocení
lidského činitele

Kapitola je shrnuta tabulkou, která ukazuje subjektivní pohled pisatelky na jednotlivé metody.

Přehledně ukazuje, zda se pisatelce během zpracovávání bakalářské práce podařilo najít

srozumitelné manuály k jednotlivým metodám, popisovaným v teoretické části této práce,

jaký je doporučený počet účastníků k provádění dané metody, její časová náročnost a zda je

zahrnuto psychologické hodnocení osobnostních determinant.

První tří analýzy - Analýzy pro zajištění spolehlivosti LČ (Kategorizace systémů

a subsystémů, TA, HTA) -  měla pisatelka možnost osobně aplikovat v ČEZ Energetické

služby s.r.o., tudíž jednodušeji odhadla počet účastníků i časovou náročnost na zpracování.

U dalších dvou analýz - Analýzy pro zvyšování spolehlivosti LČ (Poka-Yoke, 5-S) - pisatelka

již nemohla posoudit ani časovou náročnost, ani počet účastníků, protože si tyto metody

osobně nevyzkoušela. Tyto metody jsou od předešlých natolik odlišné, že je víceméně nelze

srovnávat.

V případě metody Poka-Yoke se totiž nepřizpůsobuje zaměstnanec pracovišti jako ve všech

dalších metodách, ale pracoviště zaměstnanci. Metoda 5-S se týká spíše filosofie podniku.
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Název metody Existuje srozumitelný
manuál k metodě?

Doporučený
počet účastníků

Odhad
časová

náročnosti
na

zpracování

Je zahrnuto
psychologické

hodnocení
osobnostních
determinant?

Kategorizace
systémů a
subsystémů

Metodický pokyn
MŽP

1-2 auditoři +
analyzovaní
pracovníci (vždy
1-2 z každé
analyzované
pozice)

1 pozice/
3 hodiny

ANO
(v rámci pokynu je

doporučení
provádět toto

hodnocení, není
ale řečeno jakým

způsobem).
Task Analysis (TA) 1. Metodický pokyn

MŽP,
2. SKŘEHOT, Petr.

Posuzování
spolehlivosti člověka
v pracovním systému
pomocí analýz úkolů

1-2 auditoři +
analyzovaní
pracovníci (vždy
1-2 z každé
analyzované
pozice)

1 pozice/
3 hodiny

NE

Hiearchical Task
Analysis (HTA)

1. Metodický pokyn
MŽP,

2. SKŘEHOT, Petr.
Posuzování
spolehlivosti člověka
v pracovním systému
pomocí analýz úkolů

1-2 auditoři +
analyzovaní
pracovníci (vždy
1-2 z každé
analyzované
pozice)

1 pozice/
1 den

(dělník) až
několik dnů

(operátor
velínu)

NE

Poka-Yoka SHINGO, S.
Zero Quality

Control: Source
Inspection and the
Poka-Yoke Systém
Pouze v anglickém
jazyce!

- individuální NE

5-S Manuál neexistuje.
Vnitřní řád podniku

- - ANO

Tabulka 2: Subjektivní hodnocení metod hodnocení lidského činitele

4.2 Rozsah a hloubka studie analýzy rizik

Podle cíle je stanovena hloubka analýzy. Hloubka analýzy by měla být úměrná nebezpečí

v příslušném objektu nebo zařízení. Obecný obrázek ukazuje hloubku a rozsah analýzy.

Červeně vyznačená oblast vyznačuje hloubku studie této bakalářské práce, aplikované v ČEZ

Energetické služby, s.r.o. .
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4.3 Popis činnosti spolupracujícího podniku

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. byla založena v roce 2007 společností ČEZ, a.s.,

jako 100% dceřiná společnost pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování

energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávky plynů, vody, pitné vody, odpadní

vody a provozování čistírny odpadních vod. Realizuje a zabezpečuje systematickou

i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení. Tyto činnosti převzala společnost

vyčleněním částí podniku z Energetiky Vítkovice, a.s.. Vklad částí podniku byl realizován

v rámci projektu VIZE 2008.

Společnost disponuje týmem zkušených zaměstnanců a spolupracovníků, kteří mají vynikající

odborné znalosti prověřené testem praktických zkušeností při provozování energetických

zařízení a systémů veřejných osvětlení. Společnost klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost

práce a je držitelem certifikátu Integrovaného řízení jakosti. [5]

Obrázek 3: Rozsah a hloubka bakalářské práce [18]
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Předmětem činnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. je především:

· Provozování energetických hospodářství a veřejných osvětlení

· Poskytování energetických služeb

· Výroba a distribuce tepla a elektrické energie

· Distribuce zemního, koksárenského a konvertorového plynu

· Úprava a čistění vod

· Výroba chladu

· Výroba a dodávka stlačeného vzduchu

· Měření spotřeby [5]

4.4 Popis analyzované pracovní pozice

4.4.1 Strojník plynojemu MAN

Strojník plynojemu MAN provádí obsluhu a kontrolu plynových zařízení plynojemu MAN
a nízkotlaké kotelny.

Vykonávané činnosti:

· provádí obsluhu a kontrolu vyhrazených plynových zařízení plynojemu MAN

a nízkotlaké plynové kotelny v souladu s místním provozním řádem plynojemu MAN

a provozním řádem kotelny,

· vykonává funkci řidiče a dozorce výtahu,

· vede provozní deníky vyhrazených zařízení,

· úzce spolupracuje se zaměstnanci dispečinku ČEZ Energetické služby, s.r.o.

a provozuje zařízení dle jejich požadavků,

· samostatně řídí a odpovídá za dodržování bezporuchového provozu svěřených zařízení

v areálu plynojemu MAN,

· dbá na dodržování pracovní a technologické kázně při provozování svěřených

zařízení,

· kontroluje těsnosti plynového zařízení,
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· kontroluje výskyt škodlivých plynů nebo spalin,

· kontroluje zabezpečovací zařízení,

· kontroluje těsnící systém plynojemu MAN,

· kontroluje výšku a stav hladiny kapalinových uzávěrů,

· kontroluje výšku a stav hladiny odvodňovačů, v zimním období během vytápění

kontroluje funkce topení, provádí pravidelné protáčení, čištění a mazání vřeten

uzávěrů,

· provádí odpočty a zapisování měřících zařízení a vede jejich evidenci,

· provádí drobnou a preventivní údržbu,

· úzce spolupracuje se zaměstnanci údržby při odstraňování poruch a havárií,

· dodržuje koncepci jakosti,

· odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně

a pracovně právních předpisů,

· plní povinnosti vyplývající z organizačního a pracovního řádu.[8]

4.5 Aplikace vybraných metod v praxi

4.5.1 Kategorizace systémů a subsystémů

Na vybrané pracovníky na zvolených pracovních pozicích byla uplatněna metoda

Kategorizace systémů a subsystémů.

Dle nových výsledků se dvě ze tří aktualizovaných pracovních pozic posunuly o 1 kategorii

výše. Jedná se o pracovní pozici strojníka plynojemu MAN, který se posunul z kategorie 1

do kategorie 2 a o pracovní pozici montéra plynovodů, která se posunula z kategorie 2

do kategorie 3. Pracovní pozice strojníka plynojemu konvertorového plynu zůstala

vyhodnocena v kategorii 2, stejně jako ve staré Analýze lidského činitele ČEZ Energetické

služby, s.r.o.. Nově analyzovaná pozice plynového dispečera byla zařazena do kategorie 2.

Podrobně v  Příloze č. 2.
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4.5.2 Shromáždění podkladů pro metodu HTA

V rámci cílů PZH byla naplánována další doplňující analýza lidského činitele pro vybrané

pracovní pozice, a to pomocí metody HTA. Součástí aktualizace bylo shromažďování

podkladů a tvorba dokumentů pro tuto metodu.

V první fázi byly vybrány dvě pracovní pozice. Pozice montéra plynovodů a pozice strojníka

suchého plynojemu MAN. Níže popsané operace (zde i v Příloze 3) mohou předcházet

závažné havárii, proto byly vybrány pro rozpracování metodou HTA.

Pro metodu HTA je ale dosud málo vstupních informací, proto bude v budoucnu nutné

opakovaně podnik navštívit a se zaměstnanci znovu podrobně konzultovat.

4.5.2.2 Pracovní pozice: Strojník suchého plynojemu MAN
Běžná situace:

CÍL: OBSLUHA SUCHÉHO PLYNOJEMU MAN

SUBCÍL: Doplnění oleje do žlábku za účelem vyrovnání pístu plynojemu

Operaci jsou přítomni 2 strojníci na směně. Tento úkol je potřeba vykonávat zejména při

vyšších teplotách okolí od jara do podzimu, kdy olej více mění objem a zčásti se odpařuje.

V zimním období je naopak potřeba více dohlížet na funkčnost topení na plynojemu,

aby nedošlo k zamrznutí.

ÚKOL:

1. Zjištění stavu hladiny v plynojemu (dle informací odečtených z monitorovacích

panelů v místnosti strojníků)

a. Píst je vyvážený - není potřeba doplňovat olej.

b. Píst je mírně vychýlený - je nutné doplnit olej-viz. bod 2.

2. Zjištění konkrétního úseku, který je potřeba vyrovnat (kterým čerpadlem je potřeba

doplnit olej) - dle informací v místnosti strojníků, tyto informace nejsou zcela přesné.

Přesnější informace může v případě potřeby strojník získat vizuální kontrolou, dle

ukazatelů uvnitř plynojemu.

3. Strojník dojde k danému čerpadlu, které předtím určil.

4. Otevře hlavní přívod (stavidlo) oleje ze spodního žlábku do související olejové

komory na plynojemu. Hlavní přívod oleje je nutno otevírat s citem, který je obvykle

získáván praxí. Touto operací se dopouští olej do plovákové komory.
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5. Strojník sleduje plnění plovákové komory až do sepnutí plovákového čerpadla, které

vhání olej venkovními stoupačkami na píst plynojemu.

6. V případě potřeby přidá nebo ubere olej.

4.6 Navrhovaná opatření

4.6.1 Strojník plynojemu MAN

· V rámci firemní kultury v objektu a okolí plynojemu MAN nosit bezpečnostní helmy

a ochranné brýle (pokud není právě nezbytné mít nasazenou plynovou masku).

· Zkušenost ukázala, že je obvykle problém mít současně nasazenou plynovou masku

a  helmu. Plastové ochranné brýle mohou ochránit oči proti padajícím kouskům rzi

z konstrukcí a dalším prachovým částicím. I v českém průmyslu se toto stává

v podnicích běžnou praxí. Helmy a brýle dostávají zapůjčeny také externí firmy

a návštěvy, nepřinesou-li si svoje vlastní vybavení.

· Vylepšit označování nebezpečných látek na pracovištích – vytisknout a zalaminátovat

symboly s popisem jednotlivých nebezpečných látek (chybí zejména tam, kde

se  používá  olej).  Symboly  umístit  pod  stříšku.  Také  je  vhodné  označit  zásobníky

s olejem na kraji areálu. Pracovníci obsluhy plynojemu neznali zpaměti nebezpečné

vlastnosti manipulovaných látek (zaměřit se na to při příštím přezkoušení). Bylo

doporučeno je znovu proškolit a následně prověřit jejich znalosti o manipulovaném

koksárenském plynu (přibližné procentuální složení jednotlivých složek a jejich

vlastností - CO, atd.).

· Po přezkoumání vlastností používaného oleje (na místě použití bylo zřejmé, že je

v něm těkavá aromatická část - pravděpodobně karcinogenní nebo minimálně

dráždivá) ponecháváme na zvážení, zda by pracovník obsluhy neměl chodit

k čerpadlům s ochranou horních cest dýchacích (asi ne přímo maska, ale jiná forma

ochrany - existuje-li). Již po cca  15 minutovém pobytu u olejové vany u čerpadla

při teplotě cca 20°C byl zaznamenán  vliv aromatických uhlovodíkových výparů na

nervový systém návštěvy - jednoho z auditorů rozbolela hlava. Lze předpokládat,

že výpary z oleje  působící celou směnu mohou výrazně snížit výkon (vnímavost)
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obsluhy. Na místě nebyla podána relevantní informace, zda olej je kromě jiných

nebezpečných vlastností také hořlavý (zatím pouze předpoklad).

· S obsluhou byly probírány možné havarijní scénáře na plynojemu. Obsluha si je

vědoma důležitosti své práce a za hlavní scénář považuje únik plynu (a případný

požár, výbuch) v důsledku nedostatečného mazání či nevyrovnaného pístu plynojemu.

Novým scénářem pro obsluhu zřejmě byla nastíněná možnost, že by současně došlo

k výbuchu / požáru koksárenského plynu na vstupním potrubí při plnění plynojemu

a  prošlehnutí plamene dovnitř plynojemu. Dle zkušeností s výbuchy plynů uvnitř

potrubí to teoreticky možné je. Otázkou je, zda k takovému scénáři může dojít,

a jak se proti němu bránit (protivýbuchové ochrany a armatury, zhášecí pojistky).

Na vstupním potrubí jsou armatury dálkově ovládané z dispečinku.

· Obsluha si byla vědoma a znala rozdíly v postupech pro letní / zimní období.

Za nejrizikovější činnost považuje doplňování oleje a dále odstávku plynojemu

(pro odstávku je potřeba více strojníků - například 4 na 1 směně a neustálá

komunikace s dispečerem).

· Otázkou dále je, zda jsou odlišnosti postupů obsluhy pro zimní a letní období

dostatečně podrobně popsány v místním provozním řádu zařízení. Auditoři zatím

podrobně nestudovali místní provozní řád (v popisu pracovních pozic to je popsáno

spíše obecně). S ohledem na zjištěné informace je potřeba znovu podrobně

prostudovat místní provozní řád a je-li to možné, aktualizovat popis činnosti pracovní

pozice - strojník plynojemu MAN). V popisu je také potřeba zdůraznit nutnost

zkušenosti a "zručnosti" respektive "citu" strojníka pro ovládání stavidla (kohoutu)

oleje na přívodu do nádoby před plovákovou komorou a čerpadlem. Tato činnost má

přímý vliv na vyváženost pístu plynojemu a na možnost případného úniku plynu.

Kladně lze hodnotit již zavedenou praxi v ČEZ, že nový pracovník je na směně

pod dohledem staršího a zkušenějšího pracovníka.
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5. Závěr

Praktické poznání pracovních podmínek zaměstnanců a jejich pracovních návyků je velmi

důležité. Většinu údajů pro práci jsem získala řízenými rozhovory a konzultacemi

s vybranými pracovníky podniku a studiem příslušných podnikových směrnic a reglementů.

Využila jsem Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR, zejména pak jeho

příloh, které definují rozsah i způsob provedení analýzy spolehlivosti lidského činitele.

Na základě zjištěných výsledků byly navrženy doplňující bezpečnostní opatření pro pracovní

pozici strojníka plynojemu MAN. Tato praktická část bakalářské práce včetně příloh bude

v ČEZ Energetické služby, s.r.o. použita v aktualizaci Bezpečnostní zprávy, konkrétně

k aktualizaci kapitoly Hodnocení spolehlivosti lidského činitele ČEZ Energetické služby,

s.r.o..  V přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 jsou k nahlédnutí rozpracované další pracovní pozice, které

budou postupně dopracovány pro potřeby ČEZ Energetické služby, s.r.o..

Tématika lidského činitele je vskutku obsáhlá a ráda bych se jí dále věnovala v rámci své

diplomové práce.
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7. Seznam použitých a zkratek

LČ lidský činitel

TA analýza úkolů

HTA hierarchická analýza úkolů

PZH prevence závažné havárie

ES Energetické služby, s.r.o.

ČR Česká republika

př. příklad

např. například

apod. a podobně

atd. a tak dál

atp. a tak podobně

viz. k vidění

pozn. poznámka

cca přibližně

in-situ na místě
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Příloha 1

Organizační struktura podniku

Obrázek 4: Spolupracující oblast podniku [5]
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Příloha 2

Kategorizace systémů – subsystémů (Strojník plynojemu MAN)

Bezpečnostní
zpráva Podnik: Protokol Pracovní pozice/funkce:

Nebezpečná
látka/
množství:strojník plynojemu

Objekt (zařízení):
velín plynojemu MAN

ČEZ Energetické
služby, s.r.o.

Název
obsluhovaného/řízeného
systému:

Zařazení A/B: plynojem MAN

Scénář závažné havárie
(stručná charakteristika):B

1.

dle analýzy rizik

Koksárenský
plyn

STUPEŇKRITÉRIUM
1 2 3

1. SLOŽITOST
Počet kontrolovaných a regulovaných1.1
subsystémů (technologie) 1 - 2 3 - 5 > 5

Návaznost a vazby mezi1.2
subsystémy jednoduché složité velmi složité

NAJÍŽDĚNÍ, ODSTAVENÍ/2.
BĚŽNÝ CHOD SYSTÉMU
Počet kontrolovaných veličin 10 - 20 21 - 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.1

x

Počet zdrojů zrakových 20 - 30 31 - 60 > 60
informací (sdělovačů)

2.2

x

malá střední velká2.3 Variabilita změn informací

x
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jednoduché složité velmi složité2.4 Vazby mezi informacemi

x

jednoduchá složitá velmi složitá2.5 Interpretace významu informací

x

Nutnost vyhledávání dalších2.6
informací není častá velmi častá

Kompatibilita zdrojů informací úplná shoda částečná shoda komplikovaná
(obrazovek, apod.)

2.7

x

Počet regulovaných veličin 10 - 20 21 - 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.8

x

20 - 30 31 - 60 > 602. 9 Počet ovladačů

x

snadná složitá velmi náročná2.10 Náročnost regulace

x

MIMOŘÁDNÉ SITUACE,3.
ODCHYLKY

3.1 Pravděpodobnost jejich vzniku velmi malá střední značná
Likvidace odchylky od požadovaných3.2
parametrů jednoduchá složitá velmi složitá

Rozsah (účinek) důsledků mimořádné
události pro technologicky
související prostory, provozy apod.

3.3

jen lokální větší rozsáhlý

Poznání příčiny odchylky3.4
(diagnóza) snadné složité velmi složité

4. POŽADAVKY NA OBSLUHU
4.1 Škola (vzdělání) základní střední vysokoškolské

Provozní praxe4.2
(v oboru petrochemie apod.) žádná/malá 1 rok > 1 rok

Odborné teoretické znalosti4.3
v oboru základní průměrné specializované

Speciální dovednosti, např. práce4.4
s počítačem apod. nejsou nutné základní značné

4.5 Délka nutného zácviku 1 - 2 měs. > 3 měs. > 5 měs.
Nutnost přezkušování odborných4.6
znalostí 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Nutnost ověřování znalostí4.7
havarijních plánů 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok
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Celkový výsledek: Hodnotící škála:

Kategorie 1: 23-35

Kategorie 2:  36 bodů 36-50

Kategorie 3: 51-69

Šedě podbarvená pole označují odpovědi vyplývající z diskuze s přítomnými dvěma strojníky.

Pro lepší přehlednost jsou ještě odpovědi promítnuty ve vyhodnocovací tabulce níže, kde je

možno vidět, znázorněný výpočet.

Bylo vypočteno, že pracovní pozice strojníka plynojemu MAN spadá do kategorie 2.

Vyhodnocovací tabulka

Stupeň Počet odpovědí Počet přidělených

bodů za odpověď

Počet bodů celkem

1 10 1 10

2 13 2 26

3 0 3 0

celkem 36

Stupeň 1: 10 odpovědi za 1 bod = 10 bodů

Stupeň 2: 13 odpovědí za 2 body = 26 bodů

Stupeň 3: 0 odpovědí za 3 body= 0 bodů

Součet: 36 bodů = kategorie 2
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Kategorizace systémů – subsystémů (Montér plynovodů)

Bezpečnostní
zpráva Podnik: Protokol Pracovní pozice/funkce:

Nebezpečná
látka/
množství:Montér plynovodů

Objekt (zařízení):
velín jímání konvertorového
plynu

ČEZ Energetické
služby, s.r.o.

Název
obsluhovaného/řízeného
systému:

Zařazení A/B: Provozní technologie

Scénář závažné havárie
(stručná charakteristika):B

2.

dle analýzy rizik

koksárenský
plyn,
konvertorový
plyn

STUPEŇKRITÉRIUM
1 2 3

1. SLOŽITOST
Počet kontrolovaných a regulovaných1.1
subsystémů (technologie) 1 - 2 3 - 5 > 5

Návaznost a vazby mezi1.2
subsystémy jednoduché složité velmi složité

NAJÍŽDĚNÍ, ODSTAVENÍ/2.
BĚŽNÝ CHOD SYSTÉMU
Počet kontrolovaných veličin 10 - 20 21 - 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.1

 x

Počet zdrojů zrakových 20 - 30 31 - 60 > 60
informací (sdělovačů)

2.2

x

malá střední velká2.3 Variabilita změn informací

 x

jednoduché složité velmi složité2.4 Vazby mezi informacemi

x
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jednoduchá složitá velmi složitá2.5 Interpretace významu informací

 x

Nutnost vyhledávání dalších2.6
informací není častá velmi častá

Kompatibilita zdrojů informací úplná shoda částečná shoda komplikovaná
(obrazovek, apod.)

2.7

 x

Počet regulovaných veličin 10 - 20 21 - 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.8

x

20 - 30 31 - 60 > 602. 9 Počet ovladačů

 x

snadná složitá velmi náročná2.10 Náročnost regulace

x

MIMOŘÁDNÉ SITUACE,3.
ODCHYLKY

3.1 Pravděpodobnost jejich vzniku velmi malá střední značná
Likvidace odchylky od požadovaných3.2
parametrů jednoduchá složitá velmi složitá

Rozsah (účinek) důsledků mimořádné
události pro technologicky
související prostory, provozy apod.

3.3

jen lokální  větší rozsáhlý

Poznání příčiny odchylky3.4
(diagnóza) snadné složité velmi složité

4. POŽADAVKY NA OBSLUHU
4.1 Škola (vzdělání) základní střední vysokoškolské

Provozní praxe4.2
(v oboru petrochemie apod.) žádná/malá 1 rok > 1 rok

Odborné teoretické znalosti4.3
v oboru základní průměrné specializované

Speciální dovednosti, např. práce4.4
s počítačem apod. nejsou nutné základní značné

4.5 Délka nutného zácviku 1 - 2 měs. > 3 měs. > 5 měs.
Nutnost přezkušování odborných4.6
znalostí 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Nutnost ověřování znalostí4.7
havarijních plánů 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Celkový výsledek: Hodnotící škála:
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Kategorie 1: 23-35

Kategorie 2:
36-50

Kategorie 3:  52 bodů
51-69

Šedě podbarvená pole označují odpovědi vyplývající z diskuze s přítomným montérem

plynovodů. Pro lepší přehlednost jsou ještě odpovědi promítnuty ve vyhodnocovací tabulce

níže, kde je možno vidět znázorněný výpočet.

Bylo vypočteno, že pracovní pozice montéra plynovodů spadá do kategorie 3.

Vyhodnocovací tabulka

Stupeň Počet odpovědí Počet přidělených

bodů za odpověď

Počet bodů celkem

1 4 1 4

2 9 2 18

3 10 3 30

celkem 52

Stupeň 1: 4 odpovědi za 1 bod = 4 body

Stupeň 2: 9 odpovědí za 2 body = 18 bodů

Stupeň 3: 10 odpovědí za 3 body= 30 bodů

Součet: 52 bodů = kategorie 3
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Kategorizace systémů – subsystémů (Plynový dispečer)

Bezpečnostní
zpráva Podnik: Protokol Pracovní pozice/funkce:

Nebezpečná
látka/
množství:Plynový dispečer

Objekt (zařízení):
Technický dispečink

ČEZ Energetické
služby, s.r.o.

Název
obsluhovaného/řízeného
systému:

Zařazení A/B: Centrální energetický dispečink

Scénář závažné havárie
(stručná charakteristika):

B

3.

Únik plynu

koksárenský
plyn, zemní
plyn, voda,
vysokotlaký
vzduch

STUPEŇKRITÉRIUM
1 2 3

1. SLOŽITOST
Počet kontrolovaných a regulovaných1.1
subsystémů (technologie) 1 - 2 3 – 5 > 5

Návaznost a vazby mezi1.2
subsystémy jednoduché složité velmi složité

NAJÍŽDĚNÍ, ODSTAVENÍ/2.
BĚŽNÝ CHOD SYSTÉMU
Počet kontrolovaných veličin 10 - 20 21 – 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.1

 x

Počet zdrojů zrakových 20 - 30 31 – 60 > 60
informací (sdělovačů)

2.2

 x

malá střední velká2.3 Variabilita změn informací

 x

jednoduché složité velmi složité2.4 Vazby mezi informacemi

 x
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jednoduchá složitá velmi složitá2.5 Interpretace významu informací

x

Nutnost vyhledávání dalších2.6
informací není častá velmi častá

Kompatibilita zdrojů informací úplná shoda částečná shoda komplikovaná
(obrazovek, apod.)

2.7

x

Počet regulovaných veličin 10 - 20 21 – 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.8

 x

20 - 30 31 – 60 > 602. 9 Počet ovladačů

x

snadná složitá velmi náročná2.10 Náročnost regulace

 x

MIMOŘÁDNÉ SITUACE,3.
ODCHYLKY

3.1 Pravděpodobnost jejich vzniku velmi malá střední značná
Likvidace odchylky od požadovaných3.2
parametrů jednoduchá složitá velmi složitá

Rozsah (účinek) důsledků mimořádné
události pro technologicky
související prostory, provozy apod.

3.3

jen lokální větší rozsáhlý

Poznání příčiny odchylky3.4
(diagnóza) snadné složité velmi složité

4. POŽADAVKY NA OBSLUHU
4.1 Škola (vzdělání) základní střední vysokoškolské

Provozní praxe4.2
(v oboru petrochemie apod.) žádná/malá 1 rok > 1 rok

Odborné teoretické znalosti4.3
v oboru základní průměrné specializované

Speciální dovednosti, např. práce4.4
s počítačem apod. nejsou nutné základní značné

4.5 Délka nutného zácviku 1 - 2 měs. > 3 měs. > 5 měs.
Nutnost přezkušování odborných4.6
znalostí 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Nutnost ověřování znalostí4.7
havarijních plánů 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Celkový výsledek: Hodnotící škála:
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Kategorie 1: 23-35

Kategorie 2:  48 bodů
36-50

Kategorie 3:
51-69

Šedě podbarvená pole označují odpovědi vyplývající z diskuze s přítomnými dvěma

dispečery. Pro lepší přehlednost jsou ještě odpovědi promítnuty ve vyhodnocovací tabulce

níže, kde je možno vidět znázorněný výpočet.

Bylo vypočteno, že pracovní pozice plynového dispečera plynovodů spadá do kategorie 2.

Vyhodnocovací tabulka

Stupeň Počet odpovědí Počet přidělených

bodů za odpověď

Počet bodů celkem

1 6 1 6

2 9 2 18

3 8 3 24

celkem 48

Stupeň 1: 6 odpovědi za 1 bod = 6 bodů

Stupeň 2: 9 odpovědí za 2 body = 18 bodů

Stupeň 3: 8 odpovědí za 3 body= 24 bodů

Součet: 48 bodů = kategorie 2
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Kategorizace systémů – subsystémů (Strojník plynojemu jímání
konvertorového plynu)

Bezpečnostní
zpráva Podnik: Protokol Pracovní pozice/funkce:

Nebezpečná
látka/
množství:strojník plynojemu jímání

konvertorového plynu

Objekt (zařízení):
velín plynojemu jímání
konvertorového plynu

ČEZ Energetické
služby, s.r.o.

Název
obsluhovaného/řízeného
systému:

Zařazení A/B: Plynojem jímání
konvertorového plynu
Scénář závažné havárie
(stručná charakteristika):B

4.

dle analýzy rizik

Konvertorový
plyn

STUPEŇKRITÉRIUM
1 2 3

1. SLOŽITOST
Počet kontrolovaných a regulovaných1.1
subsystémů (technologie) 1 - 2 3 – 5 > 5

Návaznost a vazby mezi1.2
subsystémy jednoduché složité velmi složité

NAJÍŽDĚNÍ, ODSTAVENÍ/2.
BĚŽNÝ CHOD SYSTÉMU
Počet kontrolovaných veličin 10 - 20 21 – 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.1

x

Počet zdrojů zrakových 20 - 30 31 – 60 > 60
informací (sdělovačů)

2.2

x

malá střední velká2.3 Variabilita změn informací

x

jednoduché složité velmi složité2.4 Vazby mezi informacemi

x
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jednoduchá složitá velmi složitá2.5 Interpretace významu informací

x

Nutnost vyhledávání dalších2.6
informací není častá velmi častá

Kompatibilita zdrojů informací úplná shoda částečná shoda komplikovaná
(obrazovek, apod.)

2.7

x

Počet regulovaných veličin 10 - 20 21 – 50 > 50
(tlaky, teploty, atd.)

2.8

 x

20 - 30 31 – 60 > 602. 9 Počet ovladačů

 x

snadná složitá velmi náročná2.10 Náročnost regulace

x

MIMOŘÁDNÉ SITUACE,3.
ODCHYLKY

3.1 Pravděpodobnost jejich vzniku velmi malá střední značná
Likvidace odchylky od požadovaných3.2
parametrů jednoduchá složitá velmi složitá

Rozsah (účinek) důsledků mimořádné
události pro technologicky
související prostory, provozy apod.

3.3

jen lokální větší rozsáhlý

Poznání příčiny odchylky3.4
(diagnóza) snadné složité velmi složité

4. POŽADAVKY NA OBSLUHU
4.1 Škola (vzdělání) základní střední vysokoškolské

Provozní praxe4.2
(v oboru petrochemie apod.) žádná/malá 1 rok > 1 rok

Odborné teoretické znalosti4.3
v oboru základní průměrné specializované

Speciální dovednosti, např. práce4.4
s počítačem apod. nejsou nutné základní značné

4.5 Délka nutného zácviku 1 - 2 měs. > 3 měs. > 5 měs.
Nutnost přezkušování odborných4.6
znalostí 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Nutnost ověřování znalostí4.7
havarijních plánů 1x za 2 roky 1x za 1 rok 2x za 1 rok

Celkový výsledek: Hodnotící škála:
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Kategorie 1: 23-35

Kategorie 2:  48 bodů 36-50

Kategorie 3: 51-69

Šedě podbarvená pole označují odpovědi vyplývající z diskuze s přítomným strojníkem

plynojemu konvertovaného plynu. Pro lepší přehlednost jsou ještě odpovědi promítnuty ve

vyhodnocovací tabulce níže, kde je možno vidět znázorněný výpočet.

Bylo vypočteno, že pracovní pozice strojníka plynojemu spadá do kategorie 2, tudíž zůstává

ve stejné kategorii, jako při poslední analýze hodnocení lidského činitele.

Vyhodnocovací tabulka

Stupeň Počet odpovědí Počet přidělených

bodů za odpověď

Počet bodů celkem

1 3 1 3

2 15 2 30

3 5 3 15

Celkem 48

Stupeň 1: 3 odpovědi za 1 bod = 3 body

Stupeň 2: 15 odpovědí za 2 body = 30 bodů

Stupeň 3: 5 odpovědí za 3 body= 15 bodů

Součet: 48 bodů = kategorie 2
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Příloha 3

Popis analyzovaných pracovních pozic

Strojník plynojemu jímání konvertorového plynu

Strojník plynojemu konvertorového plynu provádí obsluhu a kontrolu zařízení na jímání

plynu, řídí míšení konvertorového a koksárenského plynu.

Vykonávané činnosti:

· provádí obsluhu a kontrolu zařízení jímání konvertorového plynu v souladu

s místním provozním řádem

· vede provozní deníky vyhrazených zařízení

· úzce spolupracuje se zákazníky a zaměstnanci dispečinku ČEZ Energetické služby,

s.r.o. a reguluje síť v souladu s jejími požadavky

· samostatně řídí a odpovídá za dodržování bezporuchového provozu svěřených

zařízení

· dbá na dodržování pracovní a technologické kázně při provozování svěřených

zařízení

· uvádí zařízení do provozu, odstavuje zařízení z provozu

· kontroluje těsnost plynového zařízení, výskyt škodlivých plynů nebo spalin

· kontroluje zabezpečovací zařízení

· kontroluje výšku a stav hladiny kapalinových uzávěrů

· kontroluje výšku a stav hladiny odvodňovačů, v zimním období během vytápění

kontroluje funkce topení, pravidelné protáčení, čištění a mazání vřeten uzávěrů

· provádí odpočty a zapisování měřících zařízení jako podklad pro fakturaci

· provádí drobnou a preventivní údržbu

· úzce spolupracuje se zaměstnanci údržby při odstraňování poruch a havárií

· řídí míšení konvertorového plynu s plynem koksárenským

· udržuje konstantní Wobbeho číslo dodávaného plynu
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· provádí pochůzky a kontroly v areálu jímání konvertorového plynu a je zodpovědný za

uzamykání a odemykání hlavní brány

· dodržuje koncepci jakosti

· odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně

a pracovně právních předpisů

· plní povinnosti vyplývající z organizačního a pracovního řádu [8]

Montér plynovodů (pracovník pohotovostní služby)

Montér plynovodů provádí obsluhu vyhrazených plynových zařízení a distribuční sítě

stlačeného vzduchu. Dále řídí práce při odstavování a uvádění do provozu potrubních celků

a regulačních stanic. Provádí drobnou údržbu a spolupracuje při odstraňování poruch.

Vykonávané pracovní činnosti:
· provádí obsluhu plynových zařízení pro rozvod topných plynů a stlačeného

vzduchu, včetně regulačních stanic, v souladu s místními provozními řády

· řídí a odpovídá za bezporuchový provoz rozvodného zařízení

· řídí práce při odstavování potrubních celků, včetně regulačních stanic při

generálních opravách a haváriích a znovu uvádění do provozu

· provádí odborný dozor nad postupem plynových prací

· provádí průběžnou kontrolu výhřevnosti, tlaku a odběru plynu

· odstavuje a zprovozňuje plynová zařízení

· provádí lokalizaci a zjišťování úniku plynu

· provádí drobnou a preventivní údržbu

· provádí odpočty a zapisování měřících zařízení jako podklad pro fakturaci

· spolupracuje při zapalování plynových spotřebičů a dohlíží na hospodárné spalování

plynu, kontroluje měřiče plynu a vede záznamy o spotřebě plynu

· dodržuje koncepci jakosti

· odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně

a pracovně právních předpisů

· plní povinnosti vyplývající z organizačního a pracovního řádu

· plni povinnosti člena pohotovostní plynové služby [8]
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Plynový dispečer

Posláním pracovní funkce plynového dispečera je dispečerské řízení projektů energetických

hospodářství, dispečerské řízení výroby a distribuce topných a technických plynů, řízení

rovnováhy mezi zdroji a odběrem, operativní směnové řízení plynových distribucí při vzniku

poruch a provozních nehod, operativní řízení odstraňování poruch na zařízeních, směnová

koordinace mezi společností a obchodními partnery v oblasti dodávek a odběrů plynů.

Vykonávané pracovní činnosti:

· V souladu s Dispečerským řádem společnosti a bezpečnostními předpisy řídí

a koordinuje v průběhu směny provozování výrobních zařízení a distribuci plynů ve

společnosti (a projektech energetického hospodářství) v návaznosti na technické

a dodací podmínky obchodních smluv, a to v oblasti topných a technických plynů;

prostřednictvím zaměstnanců obsluh zařízení a smluvních partnerů.

· Řídí a koordinuje v průběhu směny kontinuální rovnováhu mezi zdroji a potřebou

topných plynů na základě programu řízení energetických sítí a požadavků odběratelů

ve smyslu uzavřených obchodních smluv.

· Řídí a koordinuje v průběhu směny optimalizaci spotřeby plynů, regulace sítí

a provádění manipulací na sítích v souladu s provozními předpisy, nařízeními

a příslušnou státní legislativou.

· Řídí a koordinuje v průběhu směny operativní odstraňování poruch a závad na

plynovém distribučním zařízení společnosti prostřednictvím zaměstnanců směnové

údržby a protiplynové hotovostní služby.

· V souladu s Havarijním plánem a ostatními předpisy pro řízení distribučních soustav

řídí a koordinuje v průběhu směny prvotní zásah při vzniku mimořádných situací

a havárií na distribučním plynovém zařízení v souladu s vypracovanými předpisy

a v oblastech své působnosti.

· Zajišťuje koordinaci dodávek a odběrů dodavatelů/odběratelů, ve smyslu uzavřených

smluv, tj. podle „Bilance výroby a spotřeby plynu“.

· Zajišťuje stálý operativní styk s dispečinky dodavatelů a odběratelů,

popř. s pověřenými osobami odběratelů.

· Zajišťuje předávání stanovených informací nadřazeným soustavám a odběratelům.
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· Zajišťuje vedení provozní dokumentace směny ve stanoveném rozsahu.

· Zajišťuje operativní informovanost nadřízených zaměstnanců a členů havarijních

komisí dle příslušných předpisů.

· Zajišťuje provozuschopnost dispečerského a komunikačního zařízení.

· Zajišťuje operativní údržbu komunikací a prostranství společnosti dle příslušné

směrnice.

· Provádí kontrolu nad dodržováním vyhlášených regulačních opatření a odběrovou

kázní ze strany odběratelů.

· Dispečerské činnosti v dané oblasti a řízení odstraňování poruchových stavů provádí

v souladu s dokumentací integrovaného managementu v oblasti jakosti, životního

prostředí, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.

· Zajišťuje plnění úkolů směnového dispečera v době jeho nepřítomnosti. [8]

Rozbor vybraných operací s vlivem na možnost vzniku závažné havárie

Pracovní pozice: Montér plynovodů (pracovník havarijní služby)

Mimořádná situace:

CÍL: OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉ ZÓNY S ÚNIKEM PLYNU

SUBCÍL: ohlášení havarijního stavu na konkrétním úseku potrubí nebo na konkrétním

zařízení

Operaci jsou přítomni 2 pracovní havarijní služby (montéři plynovodů).

ÚKOLY:

      0.  Příjem hlášení o havarijním stavu z dispečinku.

1. Výjezd montérů plynovodů (standardem jsou 2 osoby v  1 pohotovostním vozidle) na

místo určené dispečinkem (orientace dle mapových podkladů pro dané úseky

technologie. Havarijní služba má na starosti 34 úseků potrubních plynovodů).

2. Po příjezdu na místo zásahu nasadit dýchací techniku.

3. Pomocí měřičů plynu (Dräger) proměřit (změřit koncentraci plynu).

4. Vzdálit se do bezpečného místa, až koncentrace plynu klesne na 0 ppm.

5. Komunikace s dispečinkem – mobilem nebo vysílačkou.

a.  kde je nejbližší armatura, jestli uzavřít, kdy uzavřít,



18

b. jestli je potřeba volat policii, hasiče,

c. první pomoc zraněným.

6. Označit nebezpečnou zónu dle dispečinku = zákaz vstupu.

7. Monitorovat situaci až do odvolání dispečera.

Běžná situace:

CÍL: ÚDRŽBA PLYNOVODŮ

SUBCÍL: Údržba armatur.

ÚKOLY:

1. Výjezd montérů plynovodů (standart 2 osoby v pohotovostním vozidle) na místo

určené směnou.

2. Pomocí měřičů plynu (Dräger) změřit koncentraci plynu na místě.

a. V pořádku: 0 ppm  - postup dle bodu 3.

b. Není v pořádku: > 0 ppm – postup dle HTA: Označení nebezpečné zóny

s únikem plynu.

3. Vizuální kontrola armatur, plynovodů.

4. Funkční kontrola armatur (protočit, kontrola ucpávek).

5. Promazání armatur dle potřeby.

6. Zabalit armaturu do ochranného obalu.
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                                                                                                                                                                 Příloha 4

Identifikace chyb v rámci činnosti pracovníků obsluhy

A. Typ chyby Příčina chyby
1. Percepce, identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat)
101 informace nemusí být přijata (může být přehlédnuta) 30, 31, 33, 74
102 informace může být přijata pozdě 11, 12, 30, 31, 74
103 změny stavů na sdělovačích mohou být chybně přečteny 50, 51, 52, 30, 31, 32
104 význam informace může být chybně interpretován (podceněn, přeceněn) 11, 12, 23, 26
105 vstupní informace vyžaduje doplnění dalším požadovanými informacemi a tyto nemusí být k dispozici 63, 76, 11, 12
106 nelze ověřit spolehlivost informace, případně to může být pracovníkem obsluhy opominuto 11, 12, 76
107 může být opominuto předání informace dále 11, 12
108 předaná informace může být neúplná 11, 12
2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
201 příčina odchylky může být chybně určená 11, 12
202 nelze získat všechny potřebné informace pro zjištění příčiny nebo to je pracovníkem obsluhy opominuto 11, 12, 76
203 mohou být chybně či neúplně odhadnuty možné důsledky odchylky 11,12, 25, 26, 27, 28
204 nebude dodržen odpovídající algoritmus postupu při hledání příčiny 25,71,72
205 chybné heuristické řešení situace pracovníkem obsluhy 12,13,14
3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
301 záměnu ovladač (ovladačů) 54, 55, 56, 57
302 chybnou manipulaci s ovladačem (ovladači) 54
303 nedodržení předepsaného postupu likvidace 11,12,20,21,22,23,25
304 na odchylku (mimořádný stav) bude reagováno pozdě, chybně nebo nebude reagováno 11,12
305 význam a rozsah mimořádného stavu (havárie) bude přeceněn (podceněn) 13,14
306 o mimořádném stavu (havárii) nebudou informováni příslušní pracovníci 11,12,13,14,70,71,72
307 špatnou kooperaci útvarů (úseků, provozů, apod.) při likvidaci odchylky 75, 76
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B. Příčiny chyb
1. Výcvik
10 požadavky na výcvik nejsou stanoveny 81
11 výcvik neodpovídá všem nezbytným požadavkům na funkci/pozici pracovníka obsluhy 81
12 pracovní postupy nejsou dostatečně procvičeny (nedostatečné zvládnutí) 81, 82
13 výcvik neobsahuje nácvik řešení mimořádných situací 84, 85
14 havarijní plány nejsou pravidelně procvičovány 85

2. Osobnostní rysy - pracovní způsobilost pracovníků obsluhy
20 u pracovníků se projevuje impulzivní jednání, autoritářství apod. nevhodné rysy 80, 81
21 u pracovníků sklon k rizikovému jednání 80, 81
22 u pracovníků nevhodné pracovní návyky 80, 81
23 u pracovníků se projevují rysy submisivity, nerozhodnosti, pasivity 80, 81
24 nepřizpůsobivost, malá zátěžová tolerance pracovníků na vlivy prostředí 80, 81
25 pracovníci si neosvojují dostatečně pracovní postupy 12
26 pracovníci řeší mimořádné situace stereotypně - bez přihlédnutí ke zvláštním podmínkám 12
27 je pravděpodobnost selhání pracovníků při odhadu důsledků a závažnosti mimořádné situace 11,13,14
28 rozhodnutí o řešení odchylky může být řešeno na základě nesprávných kritérií 11,12, 25, 26

3. Aktuální zdravotní stav - aktivační úroveň
30 u pracovníků se projevují příznaky přetížení, únavy - snížená pozornost 61,62,63
31 u pracovníků se projevují příznaky monotonie - útlum aktivační úrovně 45
32 u pracovníků se projevují příznaky zrakové únavy 63,64
33 u pracovníků se projevují příznaky tělesných potíží (nevhodná pracovní poloha) 55,57,59

4. Pracovní skupina - sociální klima na pracovišti
40 na pracovišti se ukazuje nevhodné složení pracovního týmu s ohledem na individuální vlastnosti 80,81

  jednotlivých pracovníků
41 na pracovišti jsou konfliktní a nepřizpůsobitelné osoby narušující spolupráci a sociální klima 20, 21, 22, 23, 24
42 na pracovišti se vyskytují konflikty vznikající na základě rozdílných představ v řešení mimořádných událostí 83, 85
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43 na pracovišti se projevují nevhodné zásahy nekompetentních osob 86
44 ukazuje se špatná kooperace členů obsluhy a souvisejících útvarů 82
45 problémem může být sociální deprivace (izolace), nedostatek podnětů 89

5. Ergonomická úroveň prostředků interface
50 špatná viditelnost informačního zdroje (slyšitelnost zvukové informace) 87
51 nevhodný typ sdělovačů pro danou funkci 87
52 nevhodný typ kódování informací 87
53 nekompatibilní typy obrazovek 87
54 nevhodné typy a způsoby ovládání (ovladače) 87
55 nevhodné umístění ovládačů 87
56 nelogické uspořádání sdělovačů a ovladačů z hlediska příslušného algoritmu 87
57 nevhodné uspořádání panelů (nepřehlednost) 87
58 chybějící provozní schémata, 87
59 nevhodné typy pracovních sedadel 87

6. Faktory pracovního prostředí
60 hluk na pracovišti ovlivňující soustředění a pozornost 24, 88
61 nevhodné celkové osvětlení 88
62 nevhodné místní osvětlení (reflexy, nerovnoměrnost jasů apod.) 88
63 špatná čitelnost obrazovek (reflexy, jasy, umístění apod.) 88
64 špatné mikroklimatické podmínky (teplota, proudění vzduchu apod.) 88

7. Organizace práce
70 nejasné kompetence a odpovědnost pracovníků obsluhy 42, 83
71 chybějící či neúplné pracovní podklady, reglementy, instrukce 83
72 chybějící či neúplné havarijní plány 83
73 nerovnoměrné rozložení úkolů jednotlivých pracovníků obsluhy 40,70, 86
74 nesourodost pracovních povinností v průběhu směny 80, 89
75 rušivé zásahy nežádoucích (nekompetentních) osob 83
76 špatná spolupráce členů obsluhy a kooperace souvisejících útvarů 82
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8. Management
80 ukazují se nedostatky v systému přijímání a rozmisťování pracovníků obsluhy
81 ukazují se nedostatky v systému výcviku a ověřování způsobilosti pracovníků obsluhy
82 ukazuje se špatná kooperace funkčně souvisejících útvarů (oddělení, provozů)
83 chybějící a neúplné zpracování provozních předpisů, reglementů apod.
84 chybějící či neúplné havarijní plány
85 nedostatečně procvičování havarijních plánů
86 nevhodná skladba pracovního týmu obsluhy s ohledem na vlastnosti, dovednosti a zkušenosti
87 chyby v projekci a konstrukci pracovních míst z ergonomického hlediska (výběr typů prostředků

  interface, jejich rozmístění)
88 projekční nedostatky pracovišť s ohledem na působení fyzikálních faktorů prostředí (osvětlení, větrání,

  hlučnost)
89 nevhodný systém režimu práce a odpočinku - rotace pracovních směn
90 ukazuje se podceněná společenská prestiž pracovníků obsluhy, odměňování, možnosti postupu apod.

jako příčina nestability, odchodů, fluktuace apod.

Číselné indexy v tabulce označují vzájemnou souvislost mezi možnou chybou a její nejčastější příčinou. V praxi se auditorům více než tato tabulka osvědčila
jednoduchá otázka: „Čeho se nejvíc bojíte, že by jste  mohl(a), při své práci pokazit a způsobit tím havárii?“. Níže jsou uvedeny, vyplněné (zatím ne zcela),
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PRACOVNÍ POZICE: Strojník plynojemu jímání konvertorového plynu
1. Percepce, identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat)

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení
Informace nemusí být přijata
(může být přehlédnuta)

U pracovníků se projevují příznaky monotonie –
útlum aktivační úrovně.

Informace může být přijata pozdě Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Změny stavů na sdělovačích
mohou být chybně přečteny.

Dostatečná projekce a konstrukce pracovního místa
operátora z ergonomického hlediska.

Význam informace může být
chybně interpretován (podceněn,
přeceněn)

Výcvik odpovídá všem požadavkům na pozici, pracovní
postupy jsou dostatečně procvičeny. Ukazuje se dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů (oddělení,
provozů)

Vstupní informace vyžaduje
doplnění dalšími požadovanými
informacemi a tyto nemusí být
k dispozici

Vstupní informace vyžadují další doplnění, které
není k dispozici, protože schází spojení mezi členy
požární hlídky (schází přenosná radiostanice pro
obsluhu na pochůzce).

Nelze ověřit spolehlivost
informace, případně to může být
pracovníkem obsluhy opominuto

Lze ověřit spolehlivost všech vstupních informací
na velínu. Velice dobrá spolupráce s CED.

Může být opominuto předání
informace dále

Přijetí informace je vždy podmíněno dalším pracovním
úkonem, nebo jejím dalším předáním (zápis, místní
hlášení)

Předaná informace může být
neúplná

Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových
situacích, jinak velice dobrá provozní praxe.

2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Příčina odchylky může být chybně
určena

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Nelze získat všechny potřebné
informace pro zjištění příčiny nebo
to je pracovníkem obsluhy
opominuto

Ukazuje se dobrá kooperace funkčně souvisejících
útvarů.

Mohou být chybně či neúplně
odhadnuty možné důsledky
odchylky

Rozhodnutí o řešení odchylky může být řešeno na
základě nesprávných kritérií.

Nebude dodržen odpovídající
algoritmus postupu při hledání
příčiny

Dostatečné zpracování provozních předpisů, pracovních
postupů a havarijního plánu, včetně jejich proškolení.

Chybné heuristické řešení situace
pracovníkem obsluhy -
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3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Záměnu ovladače (ovladačů) Dostatečné uspořádání pracoviště k výkonu strojníka.
Chybnou manipulaci s ovladačem
(ovladači)

Dostatečné typy a způsoby ovládání komponent na
pracovišti.

Nedodržení předepsaného postupu
likvidace

Pracovníci jsou seznámeni s předepsanými pracovními
postupy a dokonale je zvládají v rámci provozní praxe.

Na odchylku (mimořádný stav)
bude reagováno pozdě, chybně
nebo nebude reagováno

Pracovníci řeší mimořádné situace individuálním
přístupem. Dobrá kooperace funkčně souvisejících
provozních útvarů.

Význam a rozsah mimořádného
stavu (havárie) bude přeceněn
(podceněn)

-

O mimořádném stavu (havárii)
nebudou informováni příslušní
pracovníci

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, jsou dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Špatnou kooperací útvarů (úseků,
provozů apod.) při likvidaci
odchylky

Dobrá spolupráce pracovníků obsluhy a dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů

PRACOVNÍ POZICE: Strojník plynojemu MAN
1. Percepce, identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat)

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Informace nemusí být přijata
(může být přehlédnuta)

Dostatečné faktory pracovního prostředí (hluk,
osvětlení, mikroklimatické podmínky).
Nesourodost pracovních povinností během směny.

Informace může být přijata pozdě Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Změny stavů na sdělovačích
mohou být chybně přečteny

Dostatečná projekce a konstrukce pracovního místa
operátora z ergonomického hlediska.

Význam informace může být
chybně interpretován (podceněn,
přeceněn)

Výcvik odpovídá všem požadavkům na pozici, pracovní
postupy jsou dostatečně procvičeny. Ukazuje se dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů (oddělení,
provozů)

Vstupní informace vyžaduje
doplnění dalšími požadovanými
informacemi a tyto nemusí být
k dispozici

Vstupní informace nevyžadují žádné další doplnění

Nelze ověřit spolehlivost
informace, případně to může být
pracovníkem obsluhy opominuto

Lze ověřit spolehlivost všech vstupních informací
na velínu. Velice dobrá spolupráce s CED.

Může být opominuto předání
informace dále

Přijetí informace je vždy podmíněno dalším pracovním
úkonem, nebo jejím dalším předáním (zápis, místní
hlášení)

Předaná informace může být
neúplná

Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových
situacích, jinak velice dobrá provozní praxe.
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2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Příčina odchylky může být chybně
určena

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Nelze získat všechny potřebné
informace pro zjištění příčiny nebo
to je pracovníkem obsluhy
opominuto

Ukazuje se dobrá kooperace funkčně souvisejících
útvarů, lze získat veškeré potřebné údaje pro činnost
strojníka.

Mohou být chybně či neúplně
odhadnuty možné důsledky
odchylky

U pracovníků se projevuje sklon k rizikovému
jednání (konkrétně "mazáci" občas kvůli rychlému
dopuštění oleje volí alternativní postup a místo něj
přímo otevřou vpusť oleje do plovákové komory -
dopouštění probíhá rychleji a častěji je spuštěno
čerpadlo).

Nebude dodržen odpovídající
algoritmus postupu při hledání
příčiny

Pracovníci si neosvojují dostatečné pracovní
postupy.

Chybné heuristické řešení situace
pracovníkem obsluhy -

3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Záměnu ovladače (ovladačů)
Dostatečná ergonomie pracoviště k výkonu strojníka.
Dostatečné uspořádání jednotlivých komponent
pracoviště.

Chybnou manipulaci s ovladačem
(ovladači)

Dostatečné typy a způsoby ovládání komponent na
pracovišti.

Nedodržení předepsaného postupu
likvidace -

Na odchylku (mimořádný stav)
bude reagováno pozdě, chybně
nebo nebude reagováno

Pracovníci řeší mimořádné situace individuálním
způsobem.
Dobrá kooperace funkčně souvisejících provozních
útvarů.

Význam a rozsah mimořádného
stavu (havárie) bude přeceněn
(podceněn)

-

O mimořádném stavu (havárii)
nebudou informováni příslušní
pracovníci

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, jsou dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Špatnou kooperací útvarů (úseků,
provozů apod.) při likvidaci
odchylky

Dobrá spolupráce pracovníků obsluhy a dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů
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PRACOVNÍ POZICE: Montér plynovodů (Pracovník pohotovostní služby)
1. Percepce, identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat)

Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení
Informace nemusí být přijata
(může být přehlédnuta) Pracovníci jsou v nepřetržitém telefonickém spojení

Informace může být přijata pozdě Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Změny stavů na sdělovačích
mohou být chybně přečteny

Dostatečné provedení na používaných typech zařízení
se sdělovači.

Význam informace může být
chybně interpretován (podceněn,
přeceněn)

Pracovníci reagují na podané informace velice dobře.

Vstupní informace vyžaduje
doplnění dalšími požadovanými
informacemi a tyto nemusí být
k dispozici

Veškeré potřebné informace lze získat.

Nelze ověřit spolehlivost
informace, případně to může být
pracovníkem obsluhy opominuto

Lze ověřit spolehlivost všech vstupních informací
na jednotlivých provozních pracovištích.

Může být opominuto předání
informace dále

Po provedení pracovního výkonu je vždy provedeno
hlášení (zápis, místní hlášení)

Předaná informace může být
neúplná

Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových
situacích, jinak velice dobrá provozní praxe.

2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Příčina odchylky může být chybně
určena

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Nelze získat všechny potřebné
informace pro zjištění příčiny nebo
to je pracovníkem obsluhy
opominuto

Ukazuje se dobrá kooperace funkčně souvisejících
útvarů a provozních pracovišť

Mohou být chybně či neúplně
odhadnuty možné důsledky
odchylky

-

Nebude dodržen odpovídající
algoritmus postupu při hledání
příčiny

Dostatečné zpracování provozních předpisů, pracovních
postupů a havarijního plánu, včetně jejich proškolení.

Chybné heuristické řešení situace
pracovníkem obsluhy Jsou prováděny pouze základní provozní manipulace.

3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Záměnu ovladače (ovladačů) Plynová jednotka schází dovybavit náležitými
prostředky. (helmy s vysílačkou)
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Nedodržení předepsaného postupu
likvidace

Pracovníci jsou seznámeni s předepsanými pracovními
postupy a dostatečně je zvládají v rámci provozní praxe.

Na odchylku (mimořádný stav)
bude reagováno pozdě, chybně
nebo nebude reagováno

Pracovníci jsou v nepřetržitém telefonickém spojení a
řeší mimořádné situace individuálním přístupem.

Význam a rozsah mimořádného
stavu (havárie) bude přeceněn
(podceněn)

-

O mimořádném stavu (havárii)
nebudou informováni příslušní
pracovníci

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, jsou dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Špatnou kooperací útvarů (úseků,
provozů apod.) při likvidaci
odchylky

Dobrá spolupráce pracovníků obsluhy a dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů

PRACOVNÍ POZICE: Plynový dispečer

1. Percepce, identifikace (interpretace) vstupních informací (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Informace nemusí být přijata
(může být přehlédnuta) Pracovníci jsou v nepřetržitém telefonickém spojení

Informace může být přijata pozdě Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Změny stavů na sdělovačích
mohou být chybně přečteny

Dostatečné provedení na používaných typech zařízení
se sdělovači.

Význam informace může být
chybně interpretován (podceněn,
přeceněn)

Pracovníci reagují na podané informace velice dobře.

Vstupní informace vyžaduje
doplnění dalšími požadovanými
informacemi a tyto nemusí být
k dispozici

Veškeré potřebné informace lze získat.

Nelze ověřit spolehlivost
informace, případně to může být
pracovníkem obsluhy opominuto

Lze ověřit spolehlivost všech vstupních informací
na jednotlivých provozních pracovištích.

Může být opominuto předání
informace dále.

Doporučujeme automatické kontaktování
předvoleného seznamu čísel dle havárie.

Předaná informace může být
neúplná

Může nastat pouze pod nátlakem stresu v krizových
situacích, jinak velice dobrá provozní praxe.

2. Diagnóza příčin odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Příčina odchylky může být chybně
určena

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, dostatečně procvičeny pracovní postupy.
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Nelze získat všechny potřebné
informace pro zjištění příčiny nebo
to je pracovníkem obsluhy
opominuto

Ukazuje se dobrá kooperace funkčně souvisejících
útvarů a provozních pracovišť

Mohou být chybně či neúplně
odhadnuty možné důsledky
odchylky

-

Nebude dodržen odpovídající
algoritmus postupu při hledání
příčiny

Dostatečné zpracování provozních předpisů, pracovních
postupů a havarijního plánu, včetně jejich proškolení.

Chybné heuristické řešení situace
pracovníkem obsluhy -

3. Likvidace odchylky, mimořádného stavu (lze reálně předpokládat)
Typ chyby Příčina chyby/komentář k hodnocení

Záměnu ovladače (ovladačů)
Nedodržení předepsaného postupu
likvidace

Pracovníci jsou seznámeni s předepsanými pracovními
postupy a dostatečně je zvládají v rámci provozní praxe.

Na odchylku (mimořádný stav)
bude reagováno pozdě, chybně
nebo nebude reagováno

Pracovníci jsou v nepřetržitém telefonickém spojení a
řeší mimořádné situace individuálním přístupem.

Význam a rozsah mimořádného
stavu (havárie) bude přeceněn
(podceněn)

-

O mimořádném stavu (havárii)
nebudou informováni příslušní
pracovníci

Výcvik i pracovní postupy odpovídají požadavkům na
pozici, jsou dostatečně procvičeny pracovní postupy.

Špatnou kooperací útvarů (úseků,
provozů apod.) při likvidaci
odchylky

Dobrá spolupráce pracovníků obsluhy a dobrá
kooperace funkčně souvisejících útvarů

Pozn.: Příčina chyby - uvedena zvýrazněným písmem, komentář k hodnocení - uveden bez
zvýraznění.

Navrhovaná opatření

Montér plynovodů (pracovník pohotovostní služby)

· Montér plynovodů by měl mít za každé situace u sebe měřič plynu (Dräger) a používat

jej, i když jde jen na rutinní údržbu či kontrolu armatur, potrubí či zařízení.

· V rámci firemní kultury v objektu a okolí plynojemu nosit bezpečnostní helmy a

ochranné brýle (pokud není právě nezbytné mít nasazenou plynovou masku).
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· Zkušenost ukázala, že je obvykle problém mít nasazenou plynovou masku a zároveň

nasazenou helmu. Plastové ochranné brýle mohou ochránit oči proti padajícím

kouskům rzi z konstrukcí a dalším prachovým částicím. I v českém průmyslu se toto

stává v podnicích běžnou praxí. Helmy a brýle dostávají zapůjčeny také externí firmy

a návštěvy, nepřinesou-li si svoje vybavení.

· Nelze zanedbat ani pozitivní efekt, který mívá obvykle dodržování rutinního nošení

helmy a brýlí na externí auditory a kontroly z úřadu.

· Ptali jsme se na vybavení havarijní služby, dotazovaný montér zhodnotil současné

vybavení jako dostačující. Pro případ nouze a zlepšení komunikace při ní by bylo

vhodné zvážit dovybavení havarijní službu přilbami se zabudovaným spojením na

dispečink a případně hasiče. Nutno podotknout, že montérům zatím taková přilba

nechyběla a nevyžadují ji.

· otázka - pro potřeby ČEZ je na směně (8 hodinové) pouze jedna dvojice montérů

(havarijní služba) nebo je k dispozici také alespoň jedna záložní jednotka?

Strojník - plynojem jímání konvertorového plynu

· V rámci firemní kultury v objektu a okolí plynojemu nosit bezpečnostní helmy a

ochranné brýle (pokud není právě nezbytné mít nasazenou plynovou masku).

· Zkušenost ukázala, že je obvykle problém mít nasazenou plynovou masku a zároveň

nasazenou helmu. Plastové ochranné brýle mohou ochránit oči proti padajícím

kouskům rzi z konstrukcí a dalším prachovým částicím. I v českém průmyslu se toto

stává v podnicích běžnou praxí. Helmy a brýle dostávají zapůjčeny také externí firmy

a návštěvy, nepřinesou-li si svoje vybavení.

· Nelze zanedbat ani pozitivní efekt, který mívá obvykle dodržování rutinního nošení

helmy a brýlí na externí auditory a kontroly z úřadu.

· V průběhu externího auditu lidského činitele byl položen dotaz ohledně nového

bezpečnostního listu manipulovaného konvertorového plynu. Konkrétně ohledně jeho
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měrné hmotnosti (hustoty). V dosavadním starém bezpečnostním listě je plyn

hodnocen jako spíše těžší než vzduch. V novém listě dle legislativy REACH naopak je

hodnocen jako lehčí než vzduch. Pravdou je, že konvertorový plyn (doplnit

procentuální obsahy složek dle aktuálního BL - cca 60% CO, cca 39% N2), zbytek je

přibližně stejně těžký jako vzduch, obvykle o něco lehčí, takže má tendenci stoupat

nahoru (zejména je-li ohřátý cca na 40°C a tedy teplejší než okolní vzduch). Bylo

tomu tak vždy a lze to jednoduše ověřit stechiometrickým výpočtem pomocí

molárních hmotností složek. Dosavadní technologické bariéry proti šíření případného

úniku konvertorového plynu (mokré pojistky apod.), které jsou instalovány u paty

plynojemu, jsou umístěny s ohledem na největší pravděpodobnost výskytu možných

ohrožených osob (obsluhy) vhodně a správně. Změna klasifikace by tak neměla mít

výrazný vliv na stávající bezpečnostní technologická opatření (bariéry šíření

nežádoucího úniku).
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