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Anotace 
 

RÝPAR, J. Přenosné osobní detektory plynů pro JPO HZSP Elektrárna Mělník Bakalářská 

práce, Praha, VŠB-TU, FBI, 2010, 48 s. 

 

V úvodní části této práce jsem popsal historii provozu a technologie elektrárny Mělník a 

charakteristiku firmy. V následující kapitole jsem provedl výčet nebezpečných technologií, 

kde by za určitých okolností mohlo dojít k úniku nebezpečných plynů a látek, které jsou buď 

nedílnou součástí výrobní technologie, nebo se jedná přímo o produkty vznikající při 

spalování hnědého uhlí. Zaměřil jsem se více na oxid uhelnatý, který v provoze představuje 

největší nebezpečí. V další kapitole jsem popsal, jako historický poznatek, úrazy a havárie, ke 

kterým došlo nejen na elektrárně Mělník. V kapitole 5 jsem popsal základní poznatky a pojmy 

v detekční technice, včetně zhodnocení trhu a rozdělení detekční techniky do dvou skupin. 

Závěrem kapitoly jsem se zaměřil na způsob měření atmosféry a navrhl jsem určitá zlepšení 

v této oblasti. 

 

Klíčová slova: nebezpečný plyn, oxid uhelnatý, detekční technika, senzor. 

 

Annotation 

RYPAR, J. Mobile personal gas detectors for JPO HZSP electrical power station Melnik 

Bachelor thesis, Prague, VSB-TU, FBI, 2010, 48 p. 

 

In the first part of this thesis I described the history of operation and power station technology 

and firm characteristics. In the following chapter I made a list of dangerous technologies, 

where could lead under certain circumstances to leakage of dangerous gases and substances 

that are either an integral part of manufacturing technology, or directly the products of 

combustion of brown coal. I focused more on carbon monoxide, which in the operation 

represents the greatest danger. In the next chapter I described, as historical evidence , injuries 

and accidents, which occurred not only at power station Melnik. In Chapter 5, I described the 

basic knowledge and concepts in the detection technique, including assessment of market and 

distribution detection techniques into two groups. In concluding chapter I focused on the 

method of measurement of the atmosphere and I suggested some improvements in this area. 

 

Keywords: hazardous gas, carbone monoxide, detection equipment, sensors. 

 



 

 

Seznam pouţitých zkratek 

 

ABS     Akrylonitril butadien styren     

AKU     Akumulátor     

ČEZ     České energetické závody 

ČR     Česká republika 

ČSN     Československá norma 

DMV     Dolní mez výbušnosti 

EMĚ     Elektrárna Mělník 

HMV     Horní mez výbušnosti 

HZSP     Hasičský záchranný sbor podniku 

CHÚV     Chemická úpravna vody 

IR     Infračervená (oblast) 

JPO     Jednotka poţární ochrany 

KHS     Krajská hygienická stanice 

LCD     Liquid crystal display 

MOS     Metal Oxide Semiconductor 

MUS     Mostecká uhelná společnost 

MU     Mimořádná událost 

NPK-P    Nejvyšší přípustná koncentrace 

NV     Nařízení vlády 

PEL     Přípustný expoziční limit 

PO     Poţární ochrana 

PVC     Polyvinilchlorid 

ÚKE     Úsek klasické energetiky 
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Úvod 

V této bakalářské práci bych se chtěl zabývat moţným výskytem nebezpečných plynů 

v jednom z mnoha provozů firmy ČEZ, na elektrárně Mělník. Cílem je především jejich 

zhodnocení z hlediska nebezpečí a návrh jejich vhodné detekce. Vzhledem k přesluhujícím 

detektorům, které pouţívá jednotka poţární ochrany elektrárny Mělník, bych chtěl navrhnout 

vhodný typ přenosných osobních detektorů. Největším nebezpečím v provozu je oxid 

uhelnatý, který se od prostoru nakládky přes zauhlování aţ po kotelnu můţe vyskytovat v 

které-koliv části provozu a jeho výskyt je podmíněn hlavně stavem hnědého uhlí. Proto bych 

se i rád zamyslel nad systémem měření, případně zavedením stacionární detekce pro trvalou 

ochranu celého prostoru zauhlování. 
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Rešerše 

Téma přenosných osobních detektorů jako součásti protiplynové ochrany jednotek PO 

elektrárny Mělník jsem si vybral z důvodu zájmu o tuto oblast a také z hlediska bezpečnosti 

zasahujících jednotek, ale i personálního obsazení elektrárny. Vzhledem k tomu, ţe do 

takovéto podoby dané téma ještě nebylo zpracováno, rozhodl jsem se vybrat takovou formu, 

aby zpracovaný materiál mohl poslouţit i k případnému školení jednotek PO v dané oblasti 

protiplynové ochrany. Základem bylo studium literatury a dokumentace elektrárny, ale také 

osobní konzultace s panem Kustlem z HZS podniku a panem Ing. Staňkem a panem Ing. 

Hořínkem [10]. 

 

FUNFÁLEK, Milan, MULLER, Miroslav, KADLECOVÁ, Zdeňka. Dokumentace o ochraně 

před výbuchem v ČEZ EMĚ – EME00016 rev.0, 2009. 13s. 

Místní provozní instrukce. 

 

PAČOVSKÝ, Jiří. Nebezpečné plyny v provozu ČEZ EMĚ – EME00017 rev.01, 2007. 51s. 

Místní provozní instrukce. 
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1. Historie provozu a technologie elektrárny Mělník 

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíţe Praze - leţí přibliţně třináct 

kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků 

EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a 

sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované 

vlaky ze severočeských  a západočeských dolů [18]. 

1.1. EMĚ I 

O výstavbě bylo rozhodnuto usnesením vlády roku 1957. Vlastní výstavba byla 

zahájena v roce 1957 s instalovaným výkonem 6x55 MW. První blok byl 30. 9. 1960 uveden 

do provozu, poslední 27. 9. 1961 95 dní před stanoveným termínem, výkon EMĚ je popsán 

v následující tabulce 1 [18]. 

 

Tabulka 1  Výkon EMĚ I [18] 

Instalovaný výkon 6 x 55 MW 

Parní instalovaný výkon 6 x 230 t/hod. 

Tlak páry 96 kp/cm² 

Teplota páry 535 °C 

Projektované palivo Hnědé uhlí 

 

EMĚ I byla v říjnu 1993 vyčleněna z ČEZ, a. s., a majetkově převedena do akciové 

společnosti Mělník - Praha (současný název Energotrans, a. s.) [18]. 

1.2. EMĚ II 

O výstavbě bylo rozhodnuto usnesením vlády z r. 1964, výstavba byla zahájena v roce 

1967. Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu 

roku 1971, výkon EMĚ II je popsán v tabulce 2. Období let 1971 - 1976 bylo charakteristické 

postupnou optimalizací hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala 

modernizace technologie zařízení. U všech bloků byla provedena rekonstrukce 

elektroodlučovačů. Účinnost elektroodlučovačů se nyní pohybuje nad hranicí 99 %. V rámci 

Realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové 

ekologické legislativy (od 1.1.1999) pouze dva bloky. Ty pak prošly ekologicko - 

modernizačním programem společnosti ČEZ. 
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V letech 1994-1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou 

rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí moţností odběru tepla jak v páře, tak v 

horké vodě. Instalován byl i moderní řídící systém Westinghouse WPDF II. Radikálně byly 

zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích reţimů - primární opatření pro 

redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Odsiřovací zařízení s vyuţitím metody mokré 

vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Zbylé dva 

nerekonstruované bloky byly pak definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998. Od roku 

2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město 

Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice [18]. 

 

Tabulka 2  Výkon EMĚ II [18] 

Instalovaný výkon 4 x 110 MW 

Parní instalovaný výkon 4 x 350 t/hod. 

Tlak páry 135 kp/cm² 

Teplota páry 540 °C 

Projektované palivo Hnědé uhlí 

1.3. EMĚ III  

O výstavbě bylo rozhodnuto usnesením vlády z r. 1970. Vlastní výstavba započala 

v roce 1976 a byla dokončena v roce 1980. Uvedení do provozu proběhlo v roce 1981. Tento 

blok je největším uhelným blokem v ČR. U tohoto bloku byla poprvé pouţita nová skladba 

řídící techniky - volně programovatelné sekvenční automaty a počítačový informační a řídící 

systém. Díky své technické koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků 

uhelných elektráren. V průběhu času prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi. Jiţ v 

roce 1981 a 1982 byla provedena řada měření a testů, jejichţ závěry byly ve spolupráci s 

dodavateli zařízení postupně aplikovány do provozního reţimu a úprav zařízení. Na počátku 

provozování EMĚ III byly řešeny zásadní problémy v ekonomii provozu (provoz 

turbonapáječky, vysokotlakých ohříváků a těsnost vakuového systému turbogenerátoru). 

Obdobně jako u EMĚ II byla také řešena problematika vyplývající ze spalování 

méněhodnotného paliva. Přesto blok dosahoval maximální trvalý výkon pouze ve výši 470 

MW [18]. 
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Cílem investičně náročného období v letech 1994 - 1998 bylo prodlouţení ţivotnosti 

Elektrárny Mělník na dalších minimálně 20 let. Přitom bylo třeba dosáhnout nejen 

konkurenceschopnost provozně-ekonomických parametrů výroby, ale i ekologicky šetrného 

provozu vůči ţivotnímu prostředí. Byla provedena rekonstrukce tělesa turbiny, po tomto 

zásahu dosahuje blok bezpečně původně projektového výkonu 500 MW, viz. tabulka 3. V 

rámci globální opravy byly rovněţ provedeny na kotli tzv. primární opatření pro sníţení 

produkce NOx . V závěru roku 1998 bylo podobně jako na EMĚ II uvedeno do provozu 

odsiřování spalin s účinností 95% [18]. 

 

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší 

energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových 

desek. Rovněţ zbytky po spalování, jako je popílek a struska jsou upravovány na 

certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. Po realizaci poslední 

větší investice na odvodnění strusky v r. 2005 se bude výroba elektřiny a tepla díky certifikaci 

popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší energetické produkty blíţit bezodpadové 

technologii. Elektrárna jako součást ČEZ.ÚKE obdrţela v r. 2002 certifikát "Systém 

environmentálního managementu"  a současně splňuje ISO 14001 [18]. 

 

Tabulka 3  Výkon EMĚ III [18] 

Instalovaný výkon 1 x 500 MW 

Parní instalovaný výkon 1600 t/hod. 

Tlak páry 178 kp/cm² 

Teplota páry 540 °C 

Projektované palivo Hnědé uhlí 

1.4. Dodávka tepla  

Elektrárna Mělník zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. Obě komodity 

vyrábí ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, coţ vede k podstatně vyššímu vyuţití paliva 

a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na ţivotní prostředí. Teplo je dodáváno 

horkovodem do města Mělník a do obce Horní Počaply a dále odběratelům v areálu a v 

blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při max. výkonu 80 MW. Moţnosti 

elektrárny jsou ale podstatně vyšší, protoţe z turbín je moţné odebrat součtově tepelný výkon 

aţ 340 MW. 
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Kromě tepelného napáječe provozuje elektrárna i primární a sekundární rozvody v Mělníku a 

Horních Počaplech a zajišťuje tedy komplexně dodávky tepla aţ ke konečnému spotřebiteli.  

V budově dispečinku tepla v Mělníku bylo zřízeno zákaznické centrum, kde lze získat 

informace o moţnostech připojení, dodacích podmínkách, cenách a podobně. Současné ceny 

tepla dodávaného z elektrárny jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s moţnými konkurenčními 

způsoby zásobování teplem, výhledově by měly vykazovat větší stabilitu, neţ ceny ze zdrojů 

spalujících dováţený zemní plyn [18]. 

1.5. Vedlejší energetické produkty 

Popílek a škvára - tyto vedlejší energetické produkty odebírají stavební firmy a vyuţívají je 

při výrobě betonů a malt. Popílek můţe působit jako aktivní i neaktivní sloţka (přispívá ke 

tvrdnutí či nikoli), struska a škvára zastává především funkci plniva. Popílek a škvára slouţí i 

při výrobě cementu, cihel, umělého kameniva, přidávají se do asfaltu. Popílek lze vyuţít také 

k výrobě náplní filtrů pro čistírny odpadních vod nebo pro zneškodňování nebezpečných 

odpadů [25]. 

 

Struska – slouţí pro násypy, zásypy a obsypy, pro tvarové úpravy krajiny, jako zásypový 

materiál pro vyplnění vytěţených prostor a  pro výrobu škvárobetonu [18]. 

 

Energosádrovec - podkladový materiál při stavbách silnic či ţeleznic, výplň nahrazující uhlí 

ve vytěţených uhelných slojích, terénní úpravy a modelování krajiny při rekultivacích, vyuţití 

v suchých maltových směsích. Nejznámějším a zároveň nejefektivnějším vyuţitím produktů 

odsíření však je bezesporu výroba sádrokartonových desek [25]. 

 

REA produkt - je určen pro výrobu stabilizací v silničním stavitelství, tj. pro úpravu zemin 

nebo jiného zrnitého materiálu s pouţitím pojiva [18]. 

 

Stabilizát – produkt vzniklý po spalování hnědého uhlí, směs popele a odsiřovacích produktů. 

Lze vyuţít jako zásypový materiál a k vyplňování důlních prostor, pro tvarové úpravy krajiny 

na odkališti, pro stavby pozemních komunikací a povodňových hrází, jako podkladový 

materiál při stavbě vozovek a zpevněných ploch [18]. 
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2. Charakteristika firmy 

Akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. 

Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu 

Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a 

prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá 

výrobou, rozvodem a prodejem tepla a vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ 

provozuje na území Čech a Moravy několik uhelných elektráren. Většina z nich spaluje 

severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti těchto 

dolů v severních a v severozápadních Čechách [18]. 

 

V současné době se ve světě z uhlí vyrábí více neţ 44 % veškeré spotřebovávané 

elektrické energie, v Evropě přibliţně jedna třetina. V České republice se uhelné elektrárny 

Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibliţně polovinou. Všechny elektrárny 

Skupiny ČEZ jsou provozovány v souladu s pravidly ochrany ţivotního prostředí. 

Technologie a parametry pro sníţení emisí látek znečišťujících ovzduší, které se pouţívají v 

ČR, odpovídají úrovni nejlepších dostupných technik doporučovaných Evropskou unií a 

umoţňují plnit poţadavky nových právních předpisů pro ochranu ovzduší [18]. Seznam 

uhelných elektráren viz. obrázek 1: Dětmarovice, Hodonín, Chvaletice, Ledvice, Mělník, 

Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová, Tušimice, Vítkovice [18]. 

 

 

Obrázek 1  Mapa elektráren ČEZ [19] 
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3. Základní popis a výběr nebezpečných technologií v provozu z hlediska výskytu plynů  

a vlastnosti těchto plynů 

Všechny tři výrobní bloky elektrárny Mělník se liší především výkonem a typem 

pouţitých technologií a jejím uspořádáním uvnitř výrobního bloku, princip funkce 

technologie, tedy doprava uhlí do výrobních bloků, funkce rozemílání a spalování uhlí 

zůstává stejný u všech třech výrobních bloků, popis rozdílností technologie z konstrukčního 

hlediska by připadalo v úvahu jako téma jiné bakalářské práce. Ve všech třech výrobních 

blocích se vyuţívají nebo se mohou vyskytovat různé druhy nebezpečných látek v plynném, 

kapalném nebo pevném stavu. Některé plyny jsou vyuţity v technologii jako technické, nebo 

topné plyny a slouţí přímo ve výrobním procesu, některé se mohou vyskytovat zcela náhodně 

a jejich přítomnost se odvíjí od celé řady podmínek. Plyny mohou být výbušné, toxické a 

nebo obojí. Některé plyny mohou za určitých okolností vytlačovat vzduch a tím i 

bezprostředně ohroţovat člověka. 

3.1. Chemická úpravna vody a hydrazinová stanice 

Chemická úpravna upravuje chemicky labskou vodu a zajišťuje dodávku pro všechny 

provozní bloky EMĚ a Energotrans. Vyskytuje se zde celá řada nebezpečných látek. 

Následující informace jsou popsány v místním provozním předpisu – Chemická úpravna vody 

pod evidenčním číslem EME1 4 007. Z tohoto předpisu je citováno následující. 

 

Z ţíravin přichází v CHÚV v úvahu kyselina solná, louh sodný, síran ţelezitý, vápno a 

čpavek. Při práci s těmito látkami musí být dodrţovány zásady uvedené v čl. 7 aţ 48 normy 

ČSN 07 0711. 

 

Minerální kyseliny, louhy a jiné ţíravé látky nejsou samy o sobě zpravidla jedovaté, 

avšak způsobují bolestivé a nebezpečné podráţdění nebo poleptání sliznice úst, dýchacího 

ústrojí, očí anebo způsobují poleptání, které se často nesnadno hojí a dosahuje-li 3. stupně, 

můţe být i smrtelné. Je proto třeba při zacházení s nimi učinit na ochranu pracujících 

příslušná bezpečnostní a hygienická opatření. 
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Chlorovodík a kyselina solná 

Chlorovodík je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Bod varu – 85°C, bod tání – 111°C. 

Hutnost 1,3 [11]. Na vzduchu vytváří se vzdušnou vlhkostí bílou mlhu kyseliny solné. 

Chlorovodík se velmi dobře rozpouští ve vodě. 

Technická kyselina solná: je vodným roztokem chlorovodíku, obsahuje 31% HCl s příměsí 

ţeleza a arsenu. Je to silná kyselina, rozpouští většinu kovů (kromě ušlechtilých kovů, rtuti, 

mědi a některých jiných), přičemţ tvoří soli a vyvíjí se vodík. Silnými okysličovadly se 

okysličuje na chlor. Otravy nenastávají obyčejně plynným chlorovodíkem, nýbrţ dýmem 

kyseliny solné. Je nutno mít na zřeteli téţ znečištění kyseliny solné a je třeba pamatovat i na 

moţnost, ţe se při práci s HCl  mohou vytvářet i jiné jedovaté látky. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Silně dráţdí horní cesty dýchací. Obraz akutní otravy – podráţdění sliznic, zejména nosní 

sliznice, zánět spojivek a zkalení rohovky [16]. Chrapot, pocit dušení, píchání na prsou, rýma, 

kašel a někdy krev ve sputu. Nejvýše přístupná koncentrace v ovzduší je 8 mg/m³. 

 

Síran ţelezitý 40%: chemický vzorec: Fe2(SO4)3 [9], v této koncentraci je do EMĚ dodáván v 

kotlových vozech obsah cca 50 t a skladován v obou úpravnách vody ve vertikálních 

pogumovaných zásobnících. Pouţívá se po zředění jako čiřicí prostředek ( koagulant) v 

předúpravě povrchové vody. Síran ţelezitý, obchodní název PREFLOG je hnědá kapalina, 

čirá nebo lehce zakalená, vlivem disociace roztoky reagují kysele, lze proto očekávat vývin 

vodíku při styku se ţeleznými materiály. S vodou se mísí velmi snadno za vzniku ţlutého 

roztoku, který při silném zředění vylučuje hydroxid ţelezitý. Roztok síranu ţelezitého 

korozívně napadá všechny kovy i kovy ušlechtilé, proti korozi jsou odolné sklo, keramika, 

guma PVC, polypropylén. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus - chová se jako zředěná kyselina sírová, 

nebezpečnost spočívá v jeho leptavých účincích, zejména na sliznice. Velmi nebezpečný je 

při vniknutí do oka, kde mimo leptavých účinků přistupují ještě účinky zbarvování tkání. 

Roztoky, vzhledem k dispozici mají kyselou reakci. Je zařazen mezi ţíraviny. 
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Hydroxid sodný: chemický vzorec NaOH, tuhá bílá látka, bod tání 318,4
o
C, bod varu 1 390

o
C 

[15]. Tvoří hydráty s 1,2 nebo 3,5 molekulami vody. Dobře rozpustný ve vodě 42%. 

Rozpustný v glycerinu a alkoholu. Tuhý NaOH váţe vodu a pohlcuje ze vzduchu CO2. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Účinek na kůţi: louh sodný leptá tkáň, neboť rozpouští bílkoviny za vzniku alkalických 

albuminátů. Jakmile se jeho roztok nebo prach dostane na kůţi a zejména na sliznici, 

způsobuje silné poleptání. Následkem účinku NaOH na bílkoviny se tvoří měkký strup, který 

nebrání vnikání hydroxidu sodného do hlubších tkání. Působení roztoku je tím silnější, čím je 

roztok koncentrovanější a čím je vyšší jeho teplota. Účinek na oči: i nejmenší mnoţství 

NaOH, které by se dostalo do očí je nebezpečné. Nezůstává v tom případě jen u poškození 

pouze povrchových částí očí (např. při zkalení rohovky), ale louh rychle proniká do hloubky a 

postihuje části oka, např. duhovku. Můţe nastat i úplné oslepnutí. 

 

Vápno: v energetických provozech se setkáváme s nehašeným vápnem - kysličník vápenatý – 

CaO a s hašeným vápnem - hydroxid vápenatý – CaOH2. Nehašené vápno je bílou amorfní 

látkou, bodu tání 2 572°C, hustota 3,4 g/cm³ při 20°C. Hašené vápno je bílý prášek. Hustota 

2,34 g/cm³ při 20°C, roztoku se říká „ vápenná voda“, suspenzi ve vodě „vápenné mléko“. 

Nehašené vápno se dychtivě slučuje s vodou, přičemţ se uvolňuje velké mnoţství tepla a 

pohlcuje CO2. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Jako prach nebo kapičky suspenze vápna dráţdí sliznice a vyvolává kýchání a kašel. Zvláště 

nebezpečné je nehašené vápno, jehoţ účinky, stejně jako účinky louhu spočívají 

zmýdelňování tuků, pohlcování vlhkosti z tkání, rozpouštění bílkovin a dráţdění a leptání 

tkání. Poleptání se stupňuje i tím, ţe se při slučování vápna s vodou značně zvyšuje teplota. 

Zvlášť silně působí vápno na oči. 

 

Hydrazinová stanice slouţí k doplnění roztoků : hydrazin-hydrátu 25% a čpavkové vody do 

technologií ČEZ a Energotrans. 

 

Amoniak: chemický vzorec NH3, bezbarvý plyn se známým pronikavým zápachem. Čichový 

práh je 0,037mg/l vzduchu. Teplota varu -33,4°C, teplota tání -77,7°C [12]. Hutnost je 0,59 

při 25°C. Rozpustný ve vodě a lihu. 
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Vodný roztok – hydroxid amonný obsahuje 28 aţ 29% NH3, hustota 0,91. Snadno uvolňuje 

amoniak. Směs NH3 se vzduchem hoří a je výbušná. Spodní mez výbušnosti je kolem 12% 

NH3. Z toho důvodu je nutné s amoniakem zacházet jako s hořlavinou, Je zakázáno 

v přítomnosti amoniaku veškeré zacházení s ohněm. Je toxický a výbušný [16]. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Vysoká koncentrace amoniaku způsobí hojné slzení a bolest očí, pocit dušení, silné záchvaty 

kašle, závratě, bolesti v ţaludku a zvracení. Při působení niţších koncentrací se příznaky 

omezují na lehčí podráţdění očí a nosní sliznice, kýchání, slinění, mírnou nevolnost od 

ţaludku, bolesti hlavy, zčervenání v tvářích, pocení, bolesti na prsou a nutkání na moč. 

Hydroxid amonný působí na kůţi slaběji neţ jiné alkálie, přesto však můţe způsobit značnou 

bolest, zčervenání a při delším působení vytváření puchýřků. Je velmi nebezpečný, dostane-li 

se do očí, protoţe amoniak rychle proniká do hloubky oka. Můţe tak nastat i úplné oslepnutí. 

 

Hydrazin: chemický vzorec H2H4, stejně jako hydrazin-hydrát je jedem. Z této skutečnosti 

vyplývá nutnost zabezpečit pracoviště. Vedoucí zaměstnanec musí mít sloţenou zkoušku před 

komisí KHS o znalostech NV č.10/1999 Sb. Ostatní zaměstnanci musí být seznámeni s 

vlastnostmi, účinky a první pomoci při práci s hydrazinem a tyto znalosti musí být pravidelně 

1x ročně prověřovány. Zaměstnanci musí být zdravotně způsobilí k práci s jedy. Hydrazin je 

bezbarvá na vzduchu silně dýmající olejovitá kapalina,hustota 1,011 při 15°C. Bod tání 1,4°C 

a bod varu 111,5 °C [13]. Leptá organické hmoty a pro své redukční vlastnosti se dychtivě 

slučuje s kyslíkem. Kapalina zapálená hoří. Páry hydrazinu tvoří se vzduchem explozivní 

směs. Hydrazin-hydrát 100%  i 24% je na základě svých vlasností povaţován za hořlavinu 

III.třídy nebezpečnosti. Vodný roztok hydrazin-hydrátu se chová zásaditě, podobně jako 

čpavek obdobné koncentrace. 15% roztok N2H4 ( 24% roztok N2H3OH) je pro běţnou 

manipulaci méně nebezpečný a proto je povoleno skladovat hydrazin-hydrát maximálně v této 

koncentraci.  

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Dráţdí sliznice a spojivky, proniká pokoţkou, ve vyšších koncentracích působí na nervový 

systém aţ po vyvolání křečí. Můţe způsobit i útlum nervového systému.   
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Nejvýše přípustná průměrná celosměnová koncentrace hydrazinu v pracovním ovzduší 

je 0,1 mg/m
3
 vzduchu, maximální okamţitá  koncentrace je 0,2 mg/m

3
. Dodrţení těchto musí 

být na pracovišti zajištěno technickými podmínkami: větrání, odsávání vznikajících výparů, 

zamezení úniků apod. 

 

Následující informace v části 3.2-3.8 vychází mimojiné z místních provozních 

instrukcí – Dokumentace o ochraně před výbuchem (ev.č.EME00016 rev.0) a Nebezpečné 

plyny v provozu ČEZ EMĚ (ev.č.EME00017 rev.1), které jsou součástí databáze EMĚ. 

Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o klasický literární zdroj, nebude uveden odkaz na 

bibliografickou citaci. 

3.2. Centrální tlaková stanice vodíku a rozvody vodíku 

Zásobování plynových hospodářství jednotlivých generátorů EMĚ je provedeno 

plynovým rozvodem z centrální tlakové stanice vodíku. Tlaková stanice vodíku je osazena 

třemi stabilními tlakovými nádobami, které tvoří skupiny tlakových lahví. Tlakové nádoby 

jsou uspořádány ve svazcích na dvou rámech a to tak, ţe dvě tlakové nádoby jsou sloţeny z 

13-ti lahví. V redukční stanici se tento tlak redukuje na maximální tlak 0,7 MPa a je dále 

veden v zemi a následně po venkovní straně strojovny na jednotlivé bloky. 

3.3. Okolí generátorů 

Generátor je součástí turbosoustrojí slouţící k výrobě elektrické energie o napětí 20 

kV a jmen.proudu 17 kA, 50 Hz. K chlazení generátoru je pouţit vodík v uzavřeném okruhu. 

 

Vodík: H2 je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu. Je hořlavý, hoří namodralým 

plamenem, ale hoření nepodporuje. Je 14,38krát lehčí neţ vzduch [3]. Vodík patří mezi 

nebezpečné látky zejména díky jeho extrémní hořlavosti. 

3.4. Centrální propan-butanová stanice + potrubní rozvod propan-butanu 

Slouţí pro zapalování mazutových hořáků jednotlivých kotlů a je zajištěno plynovým 

rozvodem z centrálního zdroje, které je umístěno vně objektu kotelny EMĚ III. Kaţdá tlaková 

stanice propan–butanu je osazena 5 lahvemi o obsahu 33 kg pro EMĚ II a EMĚ III. Tlakové 

nádoby jsou uspořádány do svazku. 
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Propan-Butan: jedná se o směs uhlovodíkových plynů – propanu (C3H8) a butanu (C4H10). 

Z toxikologického hlediska se jedná o bezvýznamný plyn, pokud se v daném prostoru nachází 

dostatečné mnoţství kyslíku. Je mnohem těţší neţ vzduch, proto se velice špatně odvětrává 

z nízko poloţených prostor. Extrémně hořlavý [8]. 

3.5. Zauhlování a kotelna 

Elektrárny EMĚ II a III jsou zásobovány hnědým uhlím ze Severočeských dolů – Doly 

Bílina, z MUS, a. s. a ze Sokolovské uhelné a. s., které je dopravováno po ţeleznici. Kaţdé 

zauhlování má samostatnou skládku paliva, kapacita skládky EMĚ II je cca 80 tis. tun, 

skládka EMĚ III je cca 120 tis. tun. Zauhlování zajišťuje dodávku paliva na kotelny. Kotelny 

jsou součástí výrobních bloků. Vnitřní zauhlování EMĚ II a EMĚ III je součástí kotelen, se 

kterými tvoří jeden konstrukční celek. V prostoru kotelny EMĚ II jsou instalovány 2 kotle s 

výkonem 350 t/hod. včetně pomocného zařízení, a EMĚ III s kotlem o výkonu 1200 t/hod, 

které slouţí k výrobě přehřáté a přihřáté páry o teplotě 540 °C. 

 

Oxid uhelnatý: chemický vzorec CO, jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí neţ 

vzduch, nedráţdivý. Ve vodě je málo rozpustný. V přírodě je přítomen v nepatrném mnoţství 

v atmosféře, kde vzniká především fotolýzou oxidu uhličitého působením ultrafialového 

záření. Je také obsaţen v sopečných plynech. Vzniká při nedostatku kyslíku jako produkt 

nedokonalého spalování fosilních paliv i biomasy. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Ze všech zmíněných plynů se jedná o nejnebezpečnější plyn. Z toxikologického hlediska je 

velmi jedovatý a navíc také výbušný [1]. Pro své vlastnosti je smysly člověka 

neregistrovatelný. Má podobnou hustotu jako vzduch a proto se s ním velmi dobře mísí. 

V lidském organismu působí jako tzv. „krevní jed“. Vstupní bránou do organismu jsou pak 

dýchací cesty. Návaznost na krevní barvivo je 200 – 300x lepší, neţ u kyslíku, vzniká tzv. 

„karboxyhemoglobin“ ( COHb ), jenţ není nositelem kyslíku do tkání, nezbytného pro jejich 

funkci. Působí na centrální nervový systém (mozek, mícha). V tabulce 4 je zobrazen 

rovnováţná stav COHb v krvi v závislosti na době expozice a hodnotě koncentrace CO (ppm) 

v ovzduší. Průvodními příznaky jsou necitlivost nohou a rukou, ve fázi otravy pak bolesti 

hlavy a břicha spojené se zvracením, křečemi a ztrátou prostorové orientace. Můţe nastat aţ 

stav bezvědomí. Paradoxně jedinci, kteří byli vystaveni větší dávce v kratším čase jsou 

ohroţeni méně, neţ jedinci, kteří v prostředí s menší koncentrací pobývali delší dobu. 
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Komplexní působení z lékařského hlediska je značně sloţité. Působení CO je zvratné, tedy 

postiţený se můţe částečně jedu z těla zbavit a zregenerovat. Záleţí ovšem na stupni otravy. 

Byl zaveden pojem poločas desaturace (vylučování) po zjištění, ţe u zdravých lidí se za 

normálního tlaku vyloučí z krve polovina v ní obsaţeného CO za 240 min. Při inhalování 

čistého kyslíku jiţ za 40 – 80 minut podle věku postiţeného. Základní první pomocí je 

vynesení postiţeného na vzduch. Ve směsi se vzduchem, obsahující od 12,5 do 74,2% oxidu 

uhelnatého, vybuchuje [14] [16]. Dalšími znaky pro otravu oxidem uhelnatým při vystavení 

dlouhodobé expozici niţším hodnotám jsou – nechutenství, bolest a tlak v oblasti hrudníku, 

bolest hlavy, závratě. Základní první pomocí je vynesení postiţeného z daného prostoru ven 

na vzduch. Princip následné léčby potom spočívá v dýchání kyslíku v barokomoře. U těţších 

otrav, které většinou končily smrtí postiţeného zaznamenala tato metoda sníţení úmrtnosti na 

13% [14]. V tabulce 5 jsou dále popsány příznaky při otravě CO v závislosti na přibliţné 

hodnotě COHb (%) v krvi. V tabulce 6 je popsána přibliţně povolená doba expozice 

v závislosti na koncentraci CO v ovzduší. 

 

Tabulka 4  Rovnováţný stav COHb v krvi [14] 

Koncentrace CO v ovzduší 

[ppm] 

Doba expozice 

[min] 

Koncentrace COHb v krvi 

[%] 

190 – 280 

380 – 580 

670 – 960 

1050 – 1400 

1500 – 1900 

1900 – 2900 

2900 – 4800 

4800 – 9600 

300 – 360 

240 – 300 

180 – 240 

90 – 180 

60 – 90 

30 – 60 

15 – 30 

2 – 10 

23 – 30 

36 – 44 

47 – 53 

55 – 60 

61 – 64 

64 – 68 

68 – 73 

73 - 76 

 

Následující graf – viz. obrázek 2, popisuje percentuální závislost COHb v krvi na čase a při 

různých formách fyzické zátěţe. 
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Obrázek 2  Tvorba COHb v krvi [14] 
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Tabulka 5  Příznaky otravy CO [14] 

Hladina COHB v 

krvi 

Příznaky u 

normálních jedinců 

Příznaky u citlivých 

jedinců 

Příznaky u 

odolných jedinců 

  0 – 10% CHYBÍ STEJNĚ JAKO 

HLADINA 10-20% 

U NORM. JEDINCE 

CHYBÍ 

10 – 20% BOLESTI HLAVY STEJNĚ JAKO 

HLADINA 20-30% 

U NORM. JEDINCE 

CHYBÍ 

20 – 30% CELKOVÁ 

SLABOST 

STEJNĚ JAKO 

HLADINA 30-40% 

U NORM. JEDINCE 

MOHOU JEŠTĚ 

CHYBĚT 

30 – 40% ZVRACENÍ 

NEJISTÁ CHŮZE 

STEJNĚ JAKO 

HLADINA 40-50% 

U NORM. JEDINCE 

STEJNĚ JAKO 

HLADINA 10-20% 

U NORM. JEDINCE 

40 – 50% DUŠENÍ, MDLOBY KŘEČE 

BEZVĚDOMÍ 

STEJNĚ JAKO 

HLADINA 20-30% 

U NORM. JEDINCE 

50 – 60% NEPRAVIDELNÉ 

DÝCHÁNÍ, KŘEČE 

PŘÍPADNĚ I SMRT STEJNĚ JAKO 

HLADINA 40-50% 

U NORM. JEDINCE 

60 – 70% BEZVĚDOMÍ SMRT MDLOBY 

70 – 80% SMRT SMRT BEZVĚDOMÍ, 

OTRAVU 

PŘEKONAJÍ 

 

Povolené koncentrace oxidu uhelnatého (dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.): 

- Přípustný celosměnový (8 hod.) expoziční limit (PEL) je 30 mg/m³ (26 ppm) 

- Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) je 150 mg/m³ (130 ppm) 
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Tabulka 6  Povolená doba expozice v závislosti na koncentraci CO ( EMĚ0 0017rev.01) 

Koncentrace CO [ppm] Povolená doba [hod] 

   26 – 29,7 7 

29,7 – 34,7 6 

34,7 – 41,6 5 

                            41,6 – 52 4 

    52 – 69,3 3 

69,3 – 104 2 

104 – 130 1 

3.6. Odsiřovací zařízení a okolí kotlů 

Jedním z dalších produktů při spalování hnědého uhlí je oxid siřičitý. Jak jiţ bylo 

uvedeno v úvodní části této práce v 90. letech byla zařízení doplněna o účinná odsiřovací 

zařízení na bázi vápencové vypírky. 

 

Oxid siřičitý: chemický vzorec SO2 , bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Je 2,26krát 

těţší neţ vzduch, toxický a ţíravý [2]. Ve vodě se snadno rozpouští za vývoje tepla a vzniku 

kyseliny siřičité. Oxid siřičitý se vyskytuje v sopečných plynech a rozpuštěný jako kyselina 

siřičitá v podzemních (minerálních) vodách ve vulkanicky aktivních oblastech [16]. 

Celkový charakter účinků na lidský organismus 

Působí dráţdivě zejména na horní cesty dýchací, dostavuje se kašel, v těţších případech můţe 

vzniknout aţ edém plic. Menší koncentrace vyvolávají záněty průdušek a astma. Chronická 

expozice oxidu siřičitému negativně ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic, poškozuje 

srdeční sval, negativně působí na menstruační cyklus. 

3.7. Přečerpávací jímky, lokální septiky a jiné 

Moţná přítomnost metanu, v některých částech technologie. 

 

Metan: Nejjednodušší alkan a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Chemický vzorec CH4 . 

Při pokojové teplotě je to netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí neţ vzduch (relativní 

hustota 0,55 při 20 °C). Hlavním zdrojem metanu je přírodní surovina, zemní plyn. Metan 

můţe reagovat explozivně s kyslíkem. Bod samozáţehu je sice velmi vysoký (595 ºC, teplota 

vznícení při koncentraci 8,5 % je 537 ºC) [4], ale stačí např. elektrická jiskra nebo otevřený 
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plamen a směs metanu se vzduchem můţe být přivedena k výbuchu (minimální iniciační 

energie je 0,28 mJ). Přitom meze výbušnosti jsou značně velké, od 4,4 do 15 objemových 

procent. Proto je nezbytně nutné průběţně sledovat koncentraci metanu. 

 

Tabulka 7  Ukázka předpokládaných míst pro měření koncentrace plynů v EMĚ ( EMĚ0 

0017rev.01) 

Plyn Pracoviště Místo měření Odpovědná 

osoba 

Termín 

měření 

CO Zauhlování 2 T19 A,B  (3.pole) Mistr zauhlování 2. a 4.so/m 

CO Zauhlování 2 T10 A,B (bunkr 9) Mistr zauhlování 2. a 4.so/m 

CO Zauhlování 3 T1 C,D Mistr zauhlování 2. a 4.so/m 

SO2 Kotel EMĚ 2 Prostor výsypek  

pod rovinným tahem 

Ved.dvojbloku 1. ne/m 

SO2 Kotel EMĚ 3 kt. 84 m Vedoucí bloku 1. ne/m 

SO2 Odsíření EMĚ 2 Prostor Regata A9 a A10 Mistr spol.techn. 1. ne/m 

SO2 Odsíření EMĚ 3 Prostor Regava Mistr spol.techn. 1. ne/m 

H2 Stanice Linde Prostor lahví, ventily reg. Mistr elektro 1.a 3.pá/m 

H2 Generátor B 9 Ucpávky, vymrazovač, 

skříň měření, dopouštění,  

Mistr elektro 1.a 3.pá/m 

P-B Zákotlí EMĚ 3 Stanice pro EMĚ 2 Ved.dvojbloku 1. ne/m 

P-B Kotel B 9 Solenoid  P-B MH  Ved.dvojbloku 1. ne/m 

P-B Kotel B 10 Solenoid  P-B MH  Ved.dvojbloku 1. ne/m 

P-B Zákotlí EMĚ 3 Stanice pro EMĚ 3 Vedoucí bloku 1. ne/m 

P-B Kotel B 11 Solenoid  P-B MH  Ved.dvojbloku 1. ne/m 

P-B Kotel B 11 Odvzdušnění rozvodu  P-B Ved.dvojbloku 1. ne/m 

metan Kanal.systém Jímky přečerpávání Technolog MaR 1.týd/kv 

metan Kanal.systém Lokální septiky Technolog MaR 1.týd/kv 

metan BČOV Jímka  Technolog MaR 1.týd/kv 
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V tabulce 7 jsou názorně popsána vytipovaná místa, kde se mohou vyskytovat nebezpečné 

plyny, dále je zde popsáno, kdo má na starosti jejich měření a pravidelné termíny jejich 

měření, tato tabulka je součástí místní provozní instrukce EMĚ 00017rev.01. 

3.8. Další plyny 

Oxid uhličitý: CO2 , nejedná se o toxický plyn, vysoká koncentrace je však nebezpečná. 

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích můţeme v ústech zaznamenat 

slabě nakyslou chuť. Nehoří a hoření nepodporuje. Při koncentracích nad 5% vyvolává bolesti 

hlavy, hučení v uších. Nad 8% mohou potíţe zesilovat a vést např. k obrně hlasivek – 

nemoţnosti komunikace (volání o pomoc). Od 10 % výše má za následek rychlou ztrátu 

vědomí a při delší expozici smrt. Rychlou pomocí je vynesení na vzduch a inhalace kyslíku.  

 

Oxidy dusíku: nebo-li nitrosní plyny, především NO a NO2. 

Velice dobře se pohlcují ve vodě, se kterou vytvářejí kyseliny. Oxid dusnatý působí negativně 

na nervový systém a na funkci plic. Oxid dusičitý je rudohnědý a mírně čpavý plyn. Člověk si 

neuvědomí nebezpečí. Plyn vyvolá otok plic. Nástup je pomalý, avšak tím nebezpečnější.                                                                 

Zhruba polovina akutních otrav končí po 24 hodinách smrtí, aniţ by postiţený pociťoval 

potíţe ihned po intoxikaci [16]. 

 

Kouřové plyny obsahují různé oxidy dusíku, přibliţně 95 % je oxidu dusnatého NO, 

asi 5 % oxidu dusičitého NO2, při teplotách pod 900 °C vzniká i oxid dusný N2O. Organický 

dusík je obsaţen v palivu i ve vzduchu při spalování. Kolik se ho oxidací atmosférického 

dusíku dostane do spalin závisí na teplotě a na obsahu kyslíku v zóně hoření [16]. 

 

Některé druhy plynů se mohou vyskytovat na různých místech technologie například 

při svařování. Vzhledem k tomu, ţe veškeré opravy a údrţba se provádí dodavatelsky 

prostřednictvím smluvních firem, nevyskytují se v provozu ţádná místa, kde by byly 

uskladněny trvale tlakové lahve. Spalováním se neuvolňuje takové mnoţství, aby mohlo dojít 

k výraznému ohroţení provozu, jediné nebezpečí spočívá v nahromadění nebezpečných 

koncentrací uvnitř některých technologií, se kterými by mohla přijít do styku případná údrţba 

při odstavení části výrobního zařízení z důvodu údrţby nebo poruchy. 
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Existuje seznam míst (viz. Příloha 3) v provozu, na kterých lze provádět tyto práce 

(svařování, řezání, apod.) pouze s tzv. S/V listem, jedná se o činnost se zvýšeným poţárním 

nebezpečím a nebezpečím výbuchu. Pracovníci oddělení kontroly vţdy před začátkem práce 

provedou na příslušných úsecích kontrolu atmosféry a potvrdí S/V list k zahájení prací. 

Během práce je pak nutné striktně dodrţovat pravidla pro kontrolní měření. Tato měření 

mohou provádět na vyţádání i jednotky PO. V následující tabulce 8 jsou u vybraných druhů 

plynů zobrazeny jejich vlastnosti, tedy DMV/HMV, rozpustnost ve vodě a také dýchatelnost a 

toxicita. 

 

Tabulka 8  Vlastnosti hořlavých látek ve směsi se vzduchem za normálních podmínek [14] 

 

PLYN 

Směs se vzduchem 

v obj.% 

Rozpustnost v 

H2O/vztah ke 

vzduchu 

 

Toxicita a 

dýchatelnost DMV HMV 

Oxid uhelnatý CO 12,5 74,2 ne/těţší toxický 

Propan C3H8 2,1 9,4 (9)  

ne/těţší 

 

nedýchatelný Butan C4H10 1,9 (1,5) 8,4 

Metan CH4 5,0 15,0 0/lehčí nedýchatelný 

Vodík H2 4,1 75,6 0/lehčí nedýchatelný 

Amoniak NH3 15 28 ano/lehčí toxický 

Hydrazin hydrát 

64% , H2H4 

4,7 100 ano/lehčí toxický 
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4. Historické poznatky o nebezpečí v provozu, úrazy a havárie 

Za několik posledních let došlo v provozech uhelných elektráren firmy ČEZ 

k několika váţným i smrtelným pracovním úrazům ve formě otravy jedovatými plyny, 

způsobené většinou oxidem uhelnatým. Právě proto jsem se v této práci tolik věnoval tomuto 

plynu, neboť jeho vlastnosti jsou velmi nebezpečné pro člověka a bohuţel kaţdá závaţná 

otrava můţe pro něj mít fatální následky. Vše se samozřejmě odvíjí podle doby expozice a 

velikosti koncentrace tohoto plynu. Kaţdý lidský organismus se dokáţe s následky 

vyrovnávat trochu jinak, záleţí také na celkovém zdravotním stavu a kondici daného jedince. 

Bohuţel firma ČEZ si své statistiky ohledně pracovní úrazovosti otravami toxickými plyny 

pevně chrání, a proto také nejsou součástí této práce. Avšak jiţ moţnost výskytu tohoto plynu 

v provozech je zapotřebí brát v potaz a zvolit tak potřebnou ochranu ve formě spolehlivých 

detekčních přístrojů. 

 

Oxid uhelnatý se můţe v určitém prostoru také nahromadit a vytvářet tak s okolním 

vzduchem nebezpečnou výbušnou koncentraci. Něco podobného se stalo na uhelné elektrárně 

ve Dvoře Králové v roce 2005 viz. obrázek 3.  

 

Obrázek 3  Výbuch CO ve Dvoře Králové 
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V prostoru zauhlovacího pasu došlo k nahromadění oxidu uhelnatého, v danou dobu se 

v tomto prostoru nikdo nevyskytoval a kvůli absenci stacionární detekce nikdo tento jev ani 

nezaznamenal. Bohuţel došlo v určité době k iniciaci dosud neznámým zdrojem energie a 

k výbuchu, který naštěstí neměl ţádné váţné následky ani na zdraví, ani na majetku. 

V okamţiku výbuchu došlo k prudkému nárůstu tlaku a teploty, o čemţ mohou svědčit i 

stropní světla, u kterých došlo k roztavení a deformaci jejich ochranných plastových krytů a 

také vytrţené a rozbité okenní tabule, které se nacházely v bezprostřední blízkosti výbuchu, 

viz. obrázek 3 a obrázek 4. 

 

 

Obrázek 4  Venkovní pohled na následky výbuchu v zauhlovacím prostoru 

 

Dalším příkladem úniku nebezpečných látek je případ z roku 2009 na elektrárně 

Mělník. V průběhu demontáţe starého a zrušeného plynového potrubního rozvodu došlo 

k porušení poblíţ vedoucího potrubí čpavkové vody a hydrazin-hydrátu. Potrubí slouţí 

k doplnění uvedených roztoků z hydrazinové stanice do technologie firmy Energotrans. Únik 

chemikálií na betonovou plochu před vchodem do technologie byl v celkovém mnoţství max. 

300 litrů. K likvidaci byla přivolána jednotka poţární ochrany HZSP EMĚ. 

 



23 

 

Dále bych mohl pro příklad MU uvést poţár v prostoru rotoru generátoru, kde došlo 

k narušení izolace a úniku vodíku a jeho následné iniciaci a zahoření viz. obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5  Poţár v prostoru generátoru 

Dalšími příklady můţe být hoření hnědého uhlí na zauhlovacích trasách a v mlýnech. 

V kaţdé části prostoru zauhlování můţe vlivem tohoto nedokonalého spalování docházet 

k uvolňování oxidu uhelnatého a k vysokému nárůstu teploty viz. obrázek 6 a obrázek 7. 

 

 

Obrázek 6  Následky hoření v zauhlovacím dopravníku 
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Obrázek 7  Následky hoření v uhelném mlýnu 

Z uvedených důvodů se provádějí periodické kontroly výskytu koncentrace oxidu 

uhelnatého na zauhlovacích trasách, které provádí i jednotka HZSP EMĚ. V následující 

tabulce 9  je ukázka takového měření. 

 

Tabulka 9  Ukázka měření koncentrace CO na zauhlovacích trasách ( EMĚ0 0017rev.01) 

Místo měření Čas měření Naměřená hodnota (ppm) 

EMÉ II, pasy T 17 AB poh. st. 8:45 45 

EMÉ II, pasy T 18 AB poh. st. 8:46 50 

EMÉ II, pasy T 19 AB poh. st. 8:47 43 

EMÉ II, pas T 19 B půlka pasu 8:49 65 

EMÉ II, pasy T 19 B čtvrté pole 8:49 72 

EMÉ II, pasy T 19 AB vratná. st. 8:50 77 - 81 

EMÉ II, pasy T 19 A u ohniska 8:51 77 

EMÉ II, pasy T 17 AB poh. st. 9:06 47 

EMÉ II, pasy T 15 AB vratná. st. 9:07 22 

Měření provedl dne 9.2.2008 v provozu EMĚ II  velitel druţstva D – Antonín Fuxa 
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5. Detekce plynů – bezpečnostní a přístrojová technika 

5.1. Historie sledování atmosféry z hlediska bezpečnostních důvodů 

Pro první "detekce" plynů se vyuţívalo větší citlivosti některých zvířat např. psů - pro 

vyhledávání úniku metanu (CH4) nebo kanárů - pro zjišťování výskytu oxidu uhelnatého (CO) 

v prostoru, případně známých vlastností - trvalý plamen - dostatek kyslíku v prostoru. Tyto 

"detektory" však byly velmi nepřesné a závislé na mnoha veličinách [10]. 

 

K výraznému vývoji detekce plynů a par dochází v historii v období rozvoje průmyslu 

především energetického a chemického. První detektory plynů se objevují při těţbě a 

zpracování uhlí, kde je výskyt uhlovodíků, především metanu (CH4) a toxického oxidu 

uhelnatého (CO), častým jevem. Později se detekce plynů objevuje i při těţbě, dopravě a 

zpracování ropy a zemního plynu. Při všech těchto průmyslových procesech vznikají 

nebezpečné plyny, a to jak toxické (jedovaté) plyny, tak plyny hořlavé (výbušné), které 

mohou ohrozit člověka nebo způsobit velké materiální škody. Velký rozvoj detekce plynů, 

především toxických, byl zaznamenán také v průběhu I. světové války kdy se na bojištích 

pouţívaly toxické plyny. Pro člověka mohou být nebezpečné plyny i plyny inertní (netečné), 

které nejsou ani toxické ani hořlavé, ale svými vlastnostmi (hmotností) mohou vytlačit kyslík 

(vzduch) i z částečně nebo zcela uzavřeného prostoru, např. výkop, šachta, kobka atd. [10].  

5.2. Základní pojmy 

Detekce plynů a par je proces, při kterém se měří, zjišťuje nebo hlídá úroveň 

koncentrace plynu nebo páry, pro které je zařízení - detektor určen, a na které je cejchován 

(kalibrován). Detektor plynu je zařízení na detekci - měření, zjišťování nebo hlídání úrovně 

určitého plynu nebo páry. Velmi často detektory reagují (jsou citlivé) i na plyny, na které 

nejsou nacejchovány tzn. nejsou selektivní. Citlivost na ostatní plyny je však u kaţdého typu 

čidla různá pro různé plyny. Této vlastnosti se říká interference neboli kříţová citlivost a měla 

by být výrobcem detektorů vţdy udána v technické specifikaci. Velmi často jsou detektory 

plynů zaměňovány za analyzátory plynů [10]. 

 

Analyzátor plynů - provádí rozbor určitého prostředí (plynné směsi), tzn. měří a vyhodnocují 

výskyt několika různých plynů nebo par v určitém prostředí. Analyzátory plynů bývají ve 

většině případů podstatně sloţitější a draţší přístroje neţ detektory plynů [10].  
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Podle účinku (působení) plynu na člověka a okolní prostředí je moţné rozdělit detekci plynů a 

par následovně [10]: 

- Detekce plynů hořlavých (výbušných) např.: zemní plyn, propan-butan, benzinové 

páry atd.  

- Detekce plynů toxických (jedovatých) např.: oxid uhelnatý - CO, čpavek - NH3, 

sirovodík - H2S, chlór - Cl2, atd. 

- Detekce plynů ostatních např.: kyslík - O2, oxid uhličitý - CO2 atd. 

  

Některé plyny např. oxid uhelnatý - CO, čpavek - NH3, jsou však nejen toxické, ale i hořlavé, 

tzn., ţe vytváří výbušnou směs se vzduchem. Mnoţství (koncentrace) plynu, kdy jsou tyto 

plyny nebezpečné z hlediska toxicity, tzn. jedovaté pro člověka, je podstatně niţší - většinou 

desítky nebo stovky mg/m3, případně ppm (parts per milion) neţ koncentrace kdy se vytváří 

výbušná směs, která bývá jednotky objemových % (setiny objemu v prostoru) [10]. 

 

Dolní mez výbušnosti - DMV (anglicky označovaná LEL), v našem případě dolní 

koncentrační hranice výbušnosti, je nejniţší koncentrace hořlaviny vyjádřená v obj.% nebo 

v g/m³ ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je schopná při 

určité iniciační energii šířit plamen [5]. 

 

Horní mez výbušnosti - HMV (anglicky označovaná UEL), v našem případě horní 

koncentrační hranice výbušnosti, je nejvyšší koncentrace hořlaviny vyjádřená v obj.% nebo 

v g/m³ ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je ještě 

výbušná [5]. 

 

Dolní a horní mez výbušnosti patří k základním vlastnostem hořlavých plynů, viz. obrázek 8. 

 

 

Obrázek 8  Rozsah koncentrace některých plynů, kdy vytváří se vzduchem výbušnou směs 

[10] 
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Rozsah výbušnosti částečně ovlivňuje teplota a tlak výbušné směsi. Se zvyšováním teploty 

klesá dolní mez a vzrůstá horní mez výbušnosti. Tato závislost však není velká a pro normální 

prostředí se s ní většinou nepočítá. Vliv tlaku na hořlavou směs je rozdílný. U většiny 

hořlavých směsí dochází se zvětšením tlaku k malému sníţení spodní meze výbušnosti, ale k 

velkému zvýšení horní meze výbušnosti, např. pro metan při 7 MPa je horní mez výbušnosti 

34 obj. % [10]. 

 

Dolní a horní mez výbušnosti jsou základní vlastností, která rozděluje hořlavé plyny 

do skupin plynů z hlediska jejich nebezpečnosti. Označení a typičtí představitelé těchto 

skupin plynů jsou popsány v tabulce 10. 

                

Tabulka 10  Klasifikace plynů dle jejich nebezpečnosti [23] 

I 1. skupina (např. metan) 

IIA 2. skupina (např. propan) 

IIB 3. skupina (např. etylén) 

IIC 4. skupina (např. vodík, acetylén) 

 

U všech elektrických přístrojů, tj. i elektrických detektorů plynů, musí být uvedeno označení, 

které určuje, do jaké skupiny plynů je moţné výrobek pouţít [10]. 

Klasifikace prostředí z hlediska nebezpečí výbuchu se v České republice od roku 1996 

sjednotila s normami Evropské unie, viz. tabulka 11 [10]: 

 

Tabulka 11  Klasifikace prostředí z hlediska nebezpečí výbuchu [10] 

 

ZÓNA 0 

Trvalý nebo dlouhodobý provozní únik hořlavého plynu. 

Trvalá moţnost vytvoření výbušné směsi. 

 

ZÓNA 1 

Občasný krátkodobý provozní únik hořlavého plynu. 

Občasné vytvoření výbušné směsi za provozu. 

 

ZÓNA 2 

Únik hořlavého plynu pouze při havárii nebo poruše 

Vytvoření výbušné směsi pouze při havárii nebo poruše. 

 

Klasifikace prostředí podle Amerických norem je odlišná. ZÓNA 0 a ZÓNA 1 jsou 

klasifikovány jako DIVISION 1 a ZÓNA 2 odpovídá DIVISION 2 [10]. 
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Přenosné detektory pro toxické (jedovaté) a ostatní plyny 

Tyto přístroje slouţí jako ochrana člověka před účinky toxických (jedovatých) plynů nebo 

plynů, které sice jedovaté nejsou, ale mohou způsobit úbytek vzduchu (kyslíku) v prostředí, 

ve kterém se člověk nebo skupina lidí nachází. Tyto detektory jsou většinou na principu 

elektrochemického článku nebo infračerveného čidla. Detektory měří nebo signalizují 

překročení úrovně v desítkách nebo stovkách ppm nebo mg/m3. Maximální přípustné hranice 

jsou dány Hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví "Směrnice o hygienických 

poţadavcích na pracovní prostředí" viz. tabulka 6. Přenosné detektory plynů je moţné dále 

rozdělit podle uţivatelského hlediska na detektory plynů na vyhledávání úniků plynů, 

kontinuální detektory plynů na měření a kontrolu výbušného prostředí, a na detektory 

toxických a ostatních plynů určených k ochraně člověka [10]. 

5.3. Funkční principy některých vybraných druhů čidel detektorů 

5.3.1. Princip katalytického čidla – pelistor 

Detekce plynů na principu katalytického spalování patří v současné době k nejčastěji 

pouţívaným principům detekce pouze hořlavých plynů v průmyslu. Tato čidla jsou zaloţena 

na katalytickém spalování detekovaného hořlavého plynu na ţhaveném odporovém tělísku a 

tím dochází ke změně jeho odporu [10]. 

                

Obrázek 9  Katalytické tělísko [10]               Obrázek 10  Vyhodnocení změny odporu [10] 

Popis obrázku 9:   1 – katalyzátor, 2 – platinový drát, 3 – porézní hmota 

Popis obrázku 10: 1 – vyhřívané tělísko (odpor) citlivý + katalyzátor, 2 – vyhřívané tělísko  

(odpor) necitlivý, 3 – sintr propustný kovový materiál – slinutec, 4 – kabel, 5 – 

vyhodnocovací část (polovina Wheatstonova můstku) [10]. 
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Vlastní čidlo se skládá ze dvou miniaturních odporových tělísek - platinových cívek, 

které jsou ţhaveny elektrickým proudem na teplotu 500 aţ 600 °C. Jedna z cívek je pokryta 

katalyzátorem (slitina paládia nebo rhodia s thoriem), viz.obrázek 9. Druhá cívka - tělísko je 

pouze kompenzační a odstraňuje vliv okolních změn (např. teploty, atd.), je pokryta pouze 

netečnou keramickou hmotou. Při příchodu hořlavého plynu na vyhřívané tělísko - platinová 

cívka s katalyzátorem, dochází ke katalytickému spalování a dalšímu zahřátí. Zahřátí způsobí 

změnu odporu platinové cívky. Tato změna odporu se vyhodnotí v elektrickém obvodu, viz. 

obrázek 10. Na dalších elektronických obvodech se převede tato změna odporu na elektrický 

signál - napětí, které se pak zpracovává na údaj na displej nebo pomocí elektronických 

komparátorů na signalizaci překročení nastavené úrovně. Dále můţe být tento signál převeden 

na signál 4 - 20 mA nebo u novějších zařízení na signál zpracovatelný počítačem a předávaný 

po počítačové sběrnici [10]. 

 

U přenosných zařízení bývají často výsledky měření ukládány do paměti a pak po 

celodenním měření zpracovány počítačem nebo vytisknuty na tiskárně. Princip katalytického 

detektoru je v současné době nejpouţívanějším detektorem především v plynárenství, 

energetice a chemickém průmyslu. Je to z toho důvodu, ţe má tyto přednosti: je relativně 

levný, je dostatečně přesný a stabilní, jeho ţivotnost je velká ( 5-10 let ), výstup z čidla je 

lineární (lze cejchovat v jednom bodě - jedním plynem), lze měřit téměř všechny hořlavé 

plyny a páry jedním typem čidla (po přecejchování) [10]. 

5.3.2. Princip polovodičového čidla 

Princip polovodičového čidla z obrázku 11 je následující. Na křemíkové destičce je 

tenká vrstva polovodiče (kysličníky kovů - ZnO2, SnO2, ZrO2 atd.). Křemíková destička s 

polovodičem je vyhřívaná na 200 - 250 °C. Detekovaný plyn vstupuje (difunduje) do tenké 

vrstvičky polovodiče, tím dochází při uvedené teplotě ke katalytické oxidaci a výsledkem je 

změna vodivosti tohoto polovodiče. Tato změna se pak dál elektronicky zpracovává, tj. 

zesiluje, komparuje a převádí na světelnou a zvukovou signalizaci [10]. 

 

Obrázek 11  Princip polovodičového čidla [10] 
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Popis obrázku 11: 1 – zdroj napětí, 2 – měřicí přístroj, 3 – MOS polovodič, 4 – elektroda, 5 – 

křemík, 6 – vyhřívání [10]. 

 

Princip detekce plynů pomocí polovodičového čidla je znám teprve přibliţně 30 let a 

prochází stále vývojem. V současné době se polovodičové detektory pouţívají především v 

nenáročných provozech na přesnost a stabilitu, např. pro domácnost, a v jednoduchých 

detektorech pro vyhledávání úniku plynů. Předností těchto čidel je: nízká cena, dostatečně 

rychlá časová odezva, relativně velká citlivost [10]. 

 

V současné době však mají stále i mnoţství nevhodných vlastností, které brání 

většímu rozšíření v průmyslu: velká nepřesnost, malá stabilita parametrů, velká závislost na 

vlhkosti a teplotě okolí, nelinearita výstupního signálu, která ztěţuje kalibraci a nastavení. Pro 

svoji nízkou cenu a relativně velkou citlivost se však vyuţívají v jednoduchých stacionárních 

detektorech pro nenáročné provozy [10].  

5.3.3. Princip infračerveného čidla 

Na základě Lambert-Beerova zákona je známo, ţe v oblasti infračerveného světla 

existují určité délky vlnění, které jsou pohlcovány (absorbovány) určitými plyny nebo párami, 

jejichţ molekula se skládá alespoň ze dvou různých atomů [10]. 

 

Obrázek 12  Detekce plynů pomocí infračerveného světla [10] 

Popis obrázku 12: 1 – zdroj IR světla, 2 – vstup, 3 – výstup, 4 – měřený plyn, 5 – měřicí 

komora, 6 – motor, 7 – rotující clona, 8 – kovová membrána, 9 – referenční komora, 10 – 

zdroj IR světla, 11 – světelný filtr, 12 – absorpční komora [10]. 

 

Ze společného zdroje infračerveného světla se vysílají dva paprsky synchronně 

přerušované. Jeden paprsek - měřící - prochází měřící komůrkou - kyvetou, ve které se 
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nachází měřený plyn a druhý prochází referenční komůrkou se známým plynem. Pomocí 

referenčního paprsku se také odstraňuje vliv teploty, tlaku atp. Oba paprsky se pak srovnávají 

na kovové membráně, která slouţí jako kapacitní snímač. Signál ze snímače - změna kapacity 

se pak zesiluje a dál elektricky zpracovává, viz. obrázek 12 [10]. 

 

Tento princip měření plynů se pouţíval především v analyzátorech, později ve velkých 

přenosných měřících přístrojích. Tato čidla jsou poţívána v těţkém provozu, kde dochází k 

častým nebo trvalým únikům, nebo kde je koncentrace větší neţ 100 % DMV (LEL) a je 

vyţadována velká stabilita a neměnnost parametrů i několik let, případně tam, kde se 

vyţaduje detekce hořlavých látek v inertním prostředí [10]. 

 

Z hlediska detekčních vlastností mají infračervená čidla velké mnoţství předností před 

jinými čidly např.: rychlost časové odezvy na skokovou změnu (1 aţ 2 s), na čidle nedochází 

k hoření, tzn. ţe se čidlo neopotřebovává - vysoká ţivotnost, velká selektivita, moţnost 

detekovat (měřit) plyn i v inertní (netečné) atmosféře, tj. např. metan v dusíku, dobrá 

kompenzace okolních vlivů, moţnost detekovat plyn ve velkém (otevřeném) prostoru jedním 

čidlem. Infračervených detektorů se pouţívá nejenom pro hořlavé plyny, ale i pro jiné plyny 

např.: oxid uhličitý (CO2), který není ani hořlavý ani toxický. Mají velkou selektivitu, a proto 

se často vyuţívají v analyzátorech plynů. Jako detektory jsou vyuţívána především v 

plynárenském a chemickém průmyslu, především tam, kde nahradí velké mnoţství čidel nebo 

tam, kde se měří trvale hořlavý plyn s vyšší koncentrací a kde se vyţaduje vysoká stabilita, 

případně kde je nutné měřit plyn v inertní atmosféře [10]. 

5.3.4. Princip elektrochemického čidla 

Princip tohoto čidla ukazuje obrázek 13 a je podobný jako u elektrického monočlánku. 

 

 

Obrázek 13  Princip elektrochemického čidla [10] 
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Popis obrázku 13: 1 – měřený plyn, 2 – propustná membrána, 3 – elektrody, 4 – 

vyhodnocovací zařízení [10]. 

 

Ve speciálním pouzdře (článku) se nachází dvě elektrody ponořené do elektrolytu, 

který můţe být tekutý, gel nebo porézní napuštěná hmota, která je od okolí oddělena speciální 

polopropustnou membránou. Detekovaný (měřený) plyn prostupuje přes membránu do 

elektrolytu a zde vyvolá chemickou reakci, která způsobí vznik kladných a záporných částic, 

pohybujících se k příslušné elektrodě, a tím po spojení elektrod přes vyhodnocovací 

elektronický obvod tak dojde k toku elektrického proudu, který je úměrný koncentraci 

měřeného plynu. Tento proud se pak zesiluje a dál elektricky zpracovává v dalších 

elektronických obvodech. Druh plynu, který má být detekován (měřen), určuje vlastnosti 

elektrolytu, elektrod i propustné membrány [10]. 

 

Tímto způsobem se detekují (měří) většinou toxické plyny např. oxid uhelnatý (CO), 

sirovodík (H2S), čpavek (NH3), chlór (Cl2), ale také kyslík (O2). Citlivost těchto čidel je velmi 

vysoká (většinou detekují úrovně v jednotkách aţ stovkách ppm (miliontina objemu nebo 

mg/m3). Pomocí vhodného elektrolytu, elektrod a membrány lze zajistit dostatečnou 

selektivitu těchto čidel. Při vyuţití těchto čidel je však nutné počítat s relativně delší časovou 

odezvou (30 - 60 sekund). Z toho důvodu, ţe dochází k chemické reakci, a tím opotřebování 

elektrod i elektrolytu mají tato čidla omezenou ţivotnost. Obvykle je 1 - 3 roky (pro kyslík 

pouze půl aţ jeden a půl roku), podle druhu plynu a kvality výroby. Ţivotnost 

elektrochemických čidel (především kyslíku) v přenosném provedení lze prodlouţit tím, ţe je 

uskladňujeme při nízkých teplotách (kolem 5 °C), např. v chladničce. Sníţením teploty čidla a 

elektrolytu se zpomalí probíhající chemická reakce, a tím prodlouţí ţivotnost čidla [10]. 

5.3.5. Princip čidla vyuţívajícího teplotní vodivosti plynů 

Princip tohoto detektoru je uveden na obrázku 14 a je následují: ve dvou komůrkách 

jsou instalována dvě stejná vyhřívaná tělíska - odpory zapojené do můstku. V jedné uzavřené 

komůrce je referenční plyn, o známých vlastnostech a do druhé se přivádí měřená 

(detekovaná) směs plynů. Jestliţe do měřící komůrky přivedeme konstantní průtok směsi 

plynů o jiné teplotní vodivosti neţ má referenční plyn, dochází k ochlazování nebo většímu 

ohřátí vyhřívaného tělíska a k jeho změně odporu. Např. při příchodu vodíku do měřící 

komůrky se velkou teplotní vodivostí vodíku měřící tělísko podstatně ochladí, a tím se změní 
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jeho odpor. Změna odporu měřícího tělíska a tělíska v referenční komůrce se srovnává a 

vyhodnotí ve Wheatsonově můstku. Ta se pak převádí na elektrický signál, který se dál 

zpracovává na údaj na displej nebo pomocí elektronických komparátorů na signalizace 

překročení nastavené úrovně [10]. 

 

Obrázek 14  Princip detektoru zaloţeného na teplotní vodivosti [10] 

 

Popis obrázku 14 : 1 – vyhřívaná tělíska – odpory, 2 – výstup, 3 – měřený plyn - konstantní 

průtok, 4 – vstup, 5 – referenční komora se známým plynem, 6 – vyhodnocovací část 

(polovina Wheatsonova můstku) [10]. 

 

Toto čidlo (někdy nazýváno také jako katarometr) vyuţívá rozdílné teplotní vodivosti 

jednotlivých plynů. Jestliţe budeme uvaţovat, ţe teplotní vodivost vzduchu je 1, pak některé 

další plyny mají relativní teplotní vodivost (vzhledem ke vzduchu) viz. tabulka 12 [10]: 

 

Tabulka 12  Teplotní vodivost vybraných druhů plynu [10] 

 

Plyn 

relativ. vodivost 

při 0°C při 100°C 

Vzduch 1 1 

Čpavek 0,90 1,04 

Vodík 7,15 6,90 

Metan 1,25 1,43 

Butan 0,55 0,74 
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Tato čidla se vyuţívala dříve především pro měření vodíku (má podstatně větší teplotní 

vodivost neţ vzduch) v atmosféře, později např. pro signalizaci úniku z vodíkových balónů 

atd. V současné době jsou vyuţívána i pro detektory metanu s koncentrací větší neţ je dolní 

mez výbušnosti, kdy nelze pouţít detektory katalytické nebo polovodičové. Detektory na 

tomto principu jsou nepřesné zvláště při malých koncentracích měřeného plynu a dají se 

pouţít pouze pro některé plyny, které mají dostatečný rozdíl teplotní vodivosti proti vzduchu, 

jsou však jednoduché, a proto se stále vyuţívají [10]. 

5.4. Zhodnocení trhu a výběr detekčního systému 

V následující části se pokusím zhodnotit trh, tedy co nabízí a jaké jsou moţnosti 

v přenosné detekční technice. Před tím si je však nutné poloţit několik otázek. 

1. Pro kterou část personálního obsazení budu detekční techniku vybírat? 

2. Na jakém funkčním principu by měl detektor pracovat? 

3. Jaké jsou dostupné finanční prostředky pro tuto realizaci? 

K první otázce: vzhledem k tomu, ţe kaţdá pracovní skupina nebo jednotlivci se pohybují 

v různých částech elektrárny trvale, nebo nahodile podle toho k jakému druhu práce jsou 

zařazeni, je třeba si tyto rozdělit do skupin. 

Skupina 1: pracovníci zařazení na jeden určitý úsek. 

Skupina 2: pracovníci pohybující se na všech úsecích. 

Účelem zařazení do skupin není kastování pracovníků, ale ke kaţdé skupině bude navrţen 

odpovídající typ přenosné detekční techniky. 

Pracovníci skupiny 1 se většinou pohybují v určité části elektrárny na úseku, ve kterém je 

atmosféra se specifickými vlastnostmi a většinou zde hrozí hlavně otrava oxidem uhelnatým. 

Jedná se především o zauhlovací trasy. Zde je tedy moţné navrhnout pouze jednosenzorový 

přenosný detektor, který bude pracovat například na principu výstrahy při překročení určité 

hladiny (povolené koncentrace) daného typu plynu, v našem případě především oxidu 

uhelnatého. Samozřejmě se na jiných místech mohou vyskytovat i jiné druhy plynů, avšak zde 

jiţ bude potřeba zařadit tato místa do skupiny 2. 

Pracovníci skupiny 2 se pohybují v různých částech elektrárny, ať jiţ za účelem obsluhy, 

opravy, údrţby, anebo kontroly. Zde jiţ bude zapotřebí zamyslet se nad detektory 

s obsazením více senzory, nebo případně dokonalejšími detekčními systémy, které by jistě 

vyuţili hlavně pracovníci bezpečnostních sloţek a také oddělení kontroly. 
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K druhé otázce: funkční princip se většinou odvíjí podle druhu plynu. Pro měření oxidu 

uhelnatého se většinou u přenosných detekčních systémů vyuţívá principu elektrochemického 

čidla, vícesenzorové detektory pak mohou vyuţívat kombinaci několika principů dle plynu. 

Ke třetí otázce: finanční moţnosti firmy ČEZ nejsou oproti jiným subjektům tak omezené a 

není nutné radikálně šetřit, avšak zároveň není ani třeba navrhovat příliš drahá zařízení, která 

by se zde sice uplatnila, ale nebyl by dostatečně vyuţit jejich potenciál. Proto je zapotřebí se 

skutečně důkladně zamyslet nad tím, komu bude přenosný detekční systém slouţit a jaká by 

měla být jeho přesnost, podle které se většinou odvíjí i cena celého detekčního systému. 

5.5. Výběr přenosného detekčního systému pro skupinu 1. 

V této skupině se pohybuje nejvíce zaměstnanců elektrárny a jak jiţ bylo řečeno, 

většinou zde dochází hlavně k riziku otravy oxidem uhelnatým, ale i jinými plyny. Proto je 

zapotřebí vybrat jednosenzorový detektor, popřípadě detektor s vyměnitelnými senzory. 

 

Jednorázové detektory - tím je myšlena především nulová údrţba. Výrobce garantuje 

ţivotnost elektrochemického senzoru, která se většinou pohybuje okolo 2-3 let, během této 

doby není také zapotřebí přístroj kalibrovat a většinou jsou v provedení s nevyměnitelnými 

bateriemi, jejichţ ţivotnost je po celou dobu garance také zajištěna. U těchto přístrojů je také 

velmi snadná manipulace a obsluha. Většinou pracují stisknutím jednoho tlačítka a přístroj 

dále jiţ pracuje automaticky. V současné době by jiţ také mělo být standardem připojení 

k pracovní stanici pomocí kabelu daného rozhraní nebo bezdrátově. V přístroji jsou většinou 

nastaveny dvě hraniční hodnoty, při kterých má přístroj spustit alarm. To se děje pomocí 

zvukového, světelného a popřípadě i vibračního alarmu. Důleţitá je také doba náběhu a 

odezvy přístroje, která je u většiny přístrojů různá. Mezi další důleţité vlastnosti patří také 

hmotnost a rozměry, které jsou u těchto jednorázových přístrojů mnohem menší neţ u např. 

vícesenzorových. Dalším specifikem je také krytí přístroje, na které je brán v našem případě 

velký zřetel, neboť na většině míst elektrárny je extrémní prašnost. Provozní teplota a vlhkost 

je rovněţ u většiny přístrojů, které jsem studoval přibliţně stejná. Cena přístrojů je různá a 

odvíjí se také podle garance a servisních smluv. 

 

Vícerázové detektory – znamenají zakoupení o něco draţších přístrojů s pevně 

nekalibrovanými senzory, jejichţ ţivotnost není omezena na určitou dobu, ale je především 

podmíněna ţivotností elektrochemického senzoru, resp. jeho skluzem, který se většinou za 
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rok pohybuje řádově v procentech. Po určité době je také nutná rekalibrace přístroje. Baterie 

jsou řešeny většinou v provedení AA/AAA, které si uţivatel mění sám, nebo nabíjecí pomocí 

Li-on AKU bloků, nebo jiných typů baterií. Samozřejmostí je i indikace stavu baterií 

doprovázená i alarmem v kritické hodnotě. Obsluhou se podobají detektorům jednorázovým a 

mají také podobné vlastnosti. Rozměry a hmotnost jsou o něco větší. Cena se liší podle 

výrobce a servisních podmínek. V našem případě jsem se rozhodl provést průzkum trhu a 

vybrat ke kaţdé moţnosti několik typů detektorů od různých výrobců. Samozřejmě zmíním i 

jiné typy, ale nebudu je popisovat tak do hloubky, neboť to není v rozsahu této práce. 

K výběru jsem se snaţil přistupovat objektivně a vzhledem k tomu, ţe cena není aţ tak 

rozhodující budu se zajímat především o vlastnosti a moţnosti těchto detekčních systémů, 

přičemţ hlavním  poţadavkem je v našem případě citlivost hlavně na oxid uhelnatý. 

 

V Příloze 1 je přehled patnácti typů detektorů, ze kterých budu vybírat. Výrobci jako 

Dräger, BW GasAlert, Oldham, MSA a nebo RAE mají v dané kategorii více druhů, avšak při 

výběru jsem hleděl především na poţadované vlastnosti přístroje a jednoduchost pro danou 

skupinu 1, která bude tyto přístroje obsluhovat.  

 

Ze všech zvolených přístrojů se mi jako nejideálnější jevily výrobky Dräger Pac 5500 

a BW GasAlert Extreme. Jejich cena je sice oproti ostatním výrobkům o něco vyšší, ale ve 

své kategorii se jedná skutečně o to nejlepší. Porovnání obou přístrojů je popsáno vtabulce 13. 

Oba dva přístroje si jsou svými charakteristickými vlastnostmi velmi podobné. Jako další 

přístroje vhodné pro naše pouţití se mi jeví výrobky Toxi Rae II, GFG Micro IV G223, 

Oldham RX500 a TX2000, MSA Altair Pro a popřípadě i Sperian ToxiPro, u kterého se mi 

bohuţel nepodařilo zjistit provozní teplotu ani vlhkost, předpokládám však, ţe 

elektrochemický senzor i přístroj samotný bude dimenzován na podobné podmínky jako 

ostatní přístroje. Přístroj firmy J.T.O. GD-CO lze teoreticky na měření oxidu uhelnatého 

pouţít, nemá však dostatečné krytí a chybí mu také vibrační výstraha, důleţitá je absence 

záznamu do paměti, výhodou je nízká cena, ale ta pro nás není prioritní. Výrobek firmy KR 

protect má bohuţel velkou hmotnost a nedostatečné krytí, také pouze vizuální výstraha je 

v našem případě v provozu, kde se vyskytuje místy velký hluk a prašnost nevyhovující. 

Výrobek firmy CNV D-CO typ 670, který dodává v České Republice firma Regulas a.s. je na 

tom podobně, navíc oba dva přístroje neumí zaznamenávat do paměti přístroje, coţ povaţuji 

za standard v této kategorii výrobků.  
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Tabulka 13  Srovnání detekčního přístroje Dräger Pac 5500 a BW GasAlert Extreme (Př.1) 

Dräger Pac 5500 BW GasAlert Extreme 

 

Obrázek 15  Dräger Pac 5500 [20] 

 

Obrázek 16  BW GasAlert Extreme [22] 

rozměry: 84x64x25 mm rozměry: 95x50x28 mm 

váha: 120 g váha: 131 g 

krytí: IP65 krytí: IP 66/67 

senzor: elektrochemický, ţivotnost 6 let senzor: elektrochemický, ţivotnost 3 roky 

baterie: Li-on 3V/ ţivotnost min. 2 roky baterie: Vyměnitelné AKU/Li ţ.3 roky, nebo 

9000 hodin 

typ výstrahy: Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/10cm 

typ výstrahy: Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/30cm 

rozsah měření: 0-500 ppm rozsah měření: 0-999 ppm 

Provozní T a H: 

-30;+50°C, 10-90%R.V 

Provozní T a H: 

-20;+60°C, 0-95% R.V 

Paměť: 60 událostí paměť: zápis 8 měsícu/5 sekund – přepis 

cena: 9134,- bez DPH cena: cca 7800,- bez DPH 

záruka: 2 roky záruka: 2-5 let dle podmínek 

 

Výrobek firmy Aseko - Asin CO povaţuji za předraţený, jeho výhodou je sice vysoká 

citlivost a rozsah měření, avšak jeho rozměry a existence pouze akustické výstrahy s nulovým 

záznamem do paměti povaţuji za nevyhovující. Výrobek firmy CEM – CO110 slouţí zřejmě 

k orientačnímu měření a není určen pro takové provozy, jakým je uhelná elektrárna. Jeho 

jedinou devizou je velmi nízká cena a poměrně nízká hmotnost a rozměry. Nevýhodou je 

nedostatečné krytí. Některé z přístrojů jsou výhradně určené na měření oxidu uhelnatého, 

mohly by se vyuţít hlavně pro pracovníky skupiny 1, kteří pracují na zauhlovacích trasách a 

na kotelně. Dalšími moţnými typy jsou jednorázové detektory Oldham GasBadge Plus, 

GasAlert Clip Extreme, RAE Badge Rae, MSA Altair – v našich podmínkách však je 

zapotřebí pouţívat detektory dlouhodobě, lze je však pouţít v menších provozech krátkodobě 

– např. pro pracovníky, kteří se v provozu budou vyskytovat pouze určitou dobu. Jejich 

výhodou je nízká cena, nulový servis po dobu garance, nízká hmotnost a rozměry, nevýhodou 

je určená doba ţivotnosti.  
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Vlastnosti přístrojů a elektrochemických senzorů jsou obdobné, nebo stejné jako u draţších 

modelů stejné značky. U těchto výrobků jsem ani nevypisoval jejich technická data, neboť 

s jejich výběrem pro naše účely nepočítám, je však dobré vědět o jejich existenci pro případ 

pouţití na jiných místech. 

 

U této kategorie mne tedy zaujaly 2 výrobky od firem Dräger a BW. Pac 5500 se mi 

svými vlastnostmi pro danou kategorii jeví jako ideálnější – navíc disponuje pamětí na 60 

událostí (alarmů), které zahrnují např. zapnutí/vypnutí přístroje, působení alarmů, Bump Test 

– kontrola funkce přístroje známým plynem, kalibrace apod. Připojení k pracovní stanici je 

moţné bezdrátově pomocí IR rozhraní a za pouţití certifikovaného softwaru. Navíc firma 

Dräger nabízí k tomuto přístroji další volitelné příslušenství ve velkém rozsahu. Přístroj je při 

zakoupení nakalibrován na příslušný typ elektrochemického senzoru. Nevýhodou je 

nemoţnost přeprogramování přístroje po určité době na jiný typ senzoru, lze pouze provést 

výměnu elektrochemického senzoru po skončení jeho ţivotnosti za jiný. V našem případě 

jsem srovnával ceny přístrojů vybavené elektrochemickým senzorem s citlivostí na CO. Je 

zde však moţnost zakoupení i jiných typů elchem. čidel: H2S, O2, SO2, PH3, Cl2, NH3, NO2, 

HCN, CO2, NO. U přístroje BW GasAlert Extreme se ukládají informace do paměti po dobu 

8-mi měsíců kaţdých 5 sekund provozu, po zaplnění paměti se data přepisují od nejstarších 

záznamů. Nevýhodou jsou o něco větší rozměry a hmotnost, výhodou je niţší cena a lepší 

krytí. I u tohoto přístroje existuje moţnost zakoupení jiných druhů čidel, zde je jejich výčet: 

H2S, O2, SO2, PH3, Cl2, NH3, NO2, HCN, ETO, ClO2, O3, NO [20] [21]. 

5.6. Výběr přenosného detekčního systému pro skupinu 2. 

Pro tuto skupinu budu jiţ vybírat detektory s moţností měření více druhů plynů. Jedná 

se hlavně o všudypřítomný oxid uhelnatý, amoniak, vodík, oxid siřičitý, oxid uhličitý, oxidy 

dusíku, popř. i chlorovodík, metan a propan-butan. Vlastnosti těchto plynů jsem jiţ popisoval 

v úvodní části této práce v kapitole 3 - „3. Základní popis a výběr nebezpečných technologií 

v provozu z hlediska výskytu plynů  a vlastnosti těchto plynů“. Opět se jedná o objektivní 

výběr a srovnání mezi několika výrobky v dané kategorii. Vybrané detektory jsou v mnoha 

případech velice podobné těm ze skupiny 1. Výhodou těchto přístrojů je hlavně to, ţe nejsou 

pevně naprogramované na jeden typ plynu, ale je moţné po zakoupení jiných typů senzorů 

přístroj nastavit a nekalibrovat i na jiný typ. Některé typy detektorů, které zmíním, jsou 

důvěrně známé ve všech oblastech, kde se mohou vyskytovat nebezpečné plyny. 
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Výpis vybraných detektorů je v Příloze 2. Z celkového počtu dvanácti typů se mi opět 

jeví několik typů jako ideálních. Jedná se o detektor Dräger X-am 5000, který je vhodnější 

k nošení na pracovním oděvu, jeho vhodnou náhradou by mohl být také detektor BW 

GasAlert Micro 5. Dále Oldham MX 21 plus, který bych doporučil pro pracovníky oddělení 

kontroly a záchranným sloţkám pro přesnější měření, jeho vhodnou náhradou by mohl být 

také detektor Dräger X-am 7000. Porovnání najdeme v následujících tabulkách 14 a 15. 

 

Tabulka 14  Porovnání detektorů Dräger X-am 5000 a BW GasAlert Micro 5 (viz. příloha 2). 

Dräger X-am 5000 BW GasAlert Micro 5 

 

Obrázek 17  Dräger X-am 5000 [20] 

 

Obrázek 18  BW GasAlert Micro 5 [21] 

rozměry: 129x47x31 mm rozměry: 145x74x38 mm 

váha: 220 g váha: 370 g 

krytí: IP67 krytí: IP 66/67 

počet senzorů: 5/15 počet senzorů: 5/11 

baterie: 2xAA alkal a NiMH/12hod. 

NiMH T4 blok/ 4hod. 

baterie: 3xAA alkal./23 hod. 

Li-ion/20 hod. 

typ výstrahy: Opt.LED180° 

Akust.90dB/30cm, vibrace 

typ výstrahy: Opt.LED, vibrace 

Akust.95dB/30cm 

Provozní T a H: 

-20,+50°C/10-90% R.V 

Provozní T a H: 

-20,+55°C/0-95% 

Paměť: aţ 1000 hodin událostí Paměť: paměť.karta v základní verzi 32 MB 

 

Oba dva detektory jsou dobré z praktického hlediska. Dräger X-am 5000 je však 

mnohem lehčí a má také menší rozměry, navíc disponuje více druhy senzorů. BW GasAlert 

Micro 5 vydrţí déle v provozu s oběma typy baterií, navíc má paměťovou kartu a umí 
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pracovat s deníkem událostí, který umí zaznamenávat kompletní provoz, při intervalu 

záznamu 5 vteřin vydrţí při velikosti karty 32 MB (základní sestava) kapacita 2 měsíce. Lze 

také objednat nasávací pumpu, se kterou lze provádět i normální difúsní měření. Oba dva 

výrobci nabízejí široké spektrum příslušenství. Navíc oba dva detektory mohou být osazeny 

současně 5-ti senzory. Krytí je odpovídající dané kategorii, standardem je pouţití tzv. ABS 

plastů, které jsou odolnější proti nárazům. Oba dva přístroje jsou navíc vybaveny vnitřním 

pouzdrem odolnému proti prudšímu nárazu, např. na zem z malé výšky. Široké spektrum 

dodávaných senzorů pokryje bohatě poţadavky v našem provozu. 

 

Tabulka 15  Porovnání detektorů Oldham MX 21 a Dräger X-am 7000 ( viz. Příloha 2 ) 

Oldham MX 21 Dräger X-am 7000 

 

Obrázek 19  Oldham MX 21 [24] 

 

Obrázek 20  Dräger X-am 7000 [20] 

rozměry: 198x119x61 mm rozměry: 150x140x75 mm 

váha: 1000 g váha: 600 + 490/730g dle baterie 

krytí: IP65 krytí: IP 67 

počet senzorů: 4/26 počet senzorů: 5/32 

Li-ion akublok 

45/12/8 hodin 

Li-ion 3Ah/9hod. 

Li-ion 6Ah/20hod. 

akust/optická Akust. 95dB/30cm 

Optický 360° 

-20,+55°C 

15-95% R.V 

-20,+55°C 

10-95% R.V 

 

Oldham MX 21 je jedním z nejrozšířenějších multidetekčních analyzátorů vůbec. Má 

poměrně široké spektrum senzorů, viz. tabulka 16 a jeho vlastnosti se osvědčily v nejednom 

provoze. S detekčním přístrojem Dräger X-am 7000 mají velmi podobné charakteristické 

vlastnosti. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o starší, ale osvědčený typ přístroje, jeho krytí 

odpovídá své době. Dräger X-am 7000 disponuje ještě více senzory, kombinuje 

elektrochemické a IR senzory. Jedná se ve své kategorii z konstrukčního hlediska o velmi 

povedený přístroj. 
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Tabulka 16  Oldham MX 21 – senzory a jejich vlastnosti [24] 

Plyn Měřící rozsah 

(1) 

Doba odezvy 

(2) 

Teplota okolí 

(3) 

Ţivotnost 

senzoru 

EXPLO 0 – 100% DMV < 10 -20+75 60 

EXPLO 0 – 100 obj. j. < 10 -20 +75 60 

O2 0 – 30% < 20 -20+40 18 

O3 0 – 1,00 < 60 -15+40 24 

Cl2 0 – 10,0 < 60 -20+40 30 

CLO2 0 – 3,00 < 60 -15+40 24 

CO 0 – 1000 < 30 -20+40 48 

CO2 0 – 5,0% < 30 -10+40 48 

H2 0 – 2000 < 70 -5+40 34 

H2S 0 – 100 < 60 -20+50 48 

HCl 0 – 30,0 < 90 -20+50 30 

HCN 0 – 30,0 < 60 -20+50 24 

NH3 0 – 100, 1000 < 60 -30+50 18 

NO 0 – 300 < 30 -20+50 48 

NO2 0 – 30,0 < 30 -20+50 48 

N2H4 0 – 1,00 < 120 -20 +40 24 

SO2 0 – 30,0 < 25 -20+50 48 

PH3 0 – 1,00 < 120 -10+40 12 

HF 0 – 10,0 < 180 -10+40 12 

COCl2 0 – 1,00, 3,00 < 180 -20+40 12 

VCM 0 – 200 < 180 -20+50 24 

MOS 0 – 500 < 60 -20 +50 60 

ETO 0 – 30,0 < 180 -5 +40 12 

ASH3 0 – 1,00 < 120 -20 +40 24 

SiH4 0 – 50,0 < 180 -20 +40 24 

Toluen 0 – 1000 < 120 -20 +40 24 

Butadien 0 – 100% DMV < 10 -20 + 50 60 

 

 

      (1) v ppm, O2 a CO2 v % objemových jednotek, DMV = dolní mez výbušnosti, 

      (2) T90, v sekundách, pro dosaţení 90% z konečné hodnoty 

      (3) ve °C [24] 
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U kontinuálních analyzátorů se rovněţ pouţívají hodnoty T50 a T90. 

T90 - Doba mezi vstupním signálem a 90 % výstupního signálu. 

T50 - Doba mezi vstupním signálem a 50 % výstupního signálu [17]. 

Někteří výrobci detekčních přístrojů uvádí tyto hodnoty ve svých propagačních materiálech. 

 

Dále bych chtěl zmínit, ţe ostatní přístroje z uvedené Příloze 2 jsou v našem provoze 

dobře pouţitelné. Jako další vhodnou náhradou pro detekční přístroje střední třídy z hlediska 

jejich pouţitelnosti v podobě jejich manipulace je i přístroj Odham iBrid MX6, MSA Altair 5, 

ale i Q-Rae Plus. Oldham iBrid MX6 disponuje jako jediný výrobek plně barevným LCD 

displayem s vysokým rozlišením a je schopen měřit současně aţ 6 plynů. Výhodou je velmi 

nízká hmotnost a poměrně dost dlouhá doba provozu. Jeho nevýhodou je o něco vyšší cena. 

Mezi přístroji vyšší kategorie by se velice lehce osvědčily i výrobky Oldham MX2100, 

Impact pro, Crowcon Tetra a Triple plus. Firma Dräger přestává vyrábět výrobek Miniwarn, 

který je ve své kategorii také velmi dobrý. Dräger X-am 7000 postupně nahradí nový typ 

Dräger X-am 5600, senzory budou samozřejmě kompatibilní s oběma typy. 

 

5.7 Systém měření a návrh jeho změn 

Jak jiţ bylo zmíněno, detekční přístroje se pouţívají na všech místech elektrárny, kde 

hrozí reálné nebezpečí v podobě výskytu nebezpečných plynů, ať jiţ z hlediska otravy, nebo 

výbuchu. Za to, na kterých místech se mají pouţívat konkrétní typy detekčních přístrojů,  

odpovídá především oddělení kontroly, jehoţ úkolem je především monitorování nebezpečí a 

návrh na jejich opatření. Na to existují místní provozní instrukce, jejichţ status je přísně tajný, 

vzhledem ke strategickému postavení elektrárny. 

 

Úkolem jednotky PO je i asistence při mimořádných událostech, např. v podobě otravy 

toxickými plyny. Dalšími úkoly v rámci prevence a kontroly je i měření koncentrace oxidu 

uhelnatého na kritických místech, především na zauhlovacích trasách při pochůzkové 

činnosti. Příklad takového měření jsem uváděl v tabulce 9, v kapitole „Historické poznatky o 

nebezpečí v provozu, úrazy a havárie“. Vzhledem k tomu, ţe se na těchto místech vyskytuje 

oxid uhelnatý velmi často, bylo by do budoucna vhodné přijmout taková opatření, aby byla 

zajištěná trvalá ochrana celého prostoru zauhlování detekcí CO, vzhledem k tomu, ţe 

obdobné systémy jsou jiţ v provozu i na jiných elektrárnách. Příkladem takové koncepce je 
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systém ADICOS, který je jiţ nějakou dobu provozován na uhelné elektrárně Chvaletice. 

Trvalá ochrana v podobě monitoringu celého prostoru se ukázala jako velmi efektivní.  

Obrázek 21  Osazení zauhlovacího mostu čidly systému ADICOS a ukázka alarmu 

 

Na obrázku 21 je ukázka osazení jednoho ze zauhlovacích mostů čidly systému 

ADICOS pro trvalou ochranu v podobě monitoringu atmosféry. Kaţdé čidlo má v systému 

podobně jako u elektrické poţární signalizace svojí jedinečnou adresu. Na obrázku je také 

vidět zaznamenání alarmu tak, jak je vidět v centrálním velínu. Ukázka naměřených hodnot je 

pak vidět na obrázku 22. 

 

 

Obrázek 22  Ukázka naměřených hodnot v systému ADICOS 
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Samozřejmě, ţe přenosné detekční přístroje v tomto případě vyloučit nelze. Ty slouţí jako 

pasivní ochrana, pokud dojde k výpadku, nebo poruše systému. 

 

Myslím, ţe do budoucna se trvalá analýza atmosféry ve všech důleţitých prostorech 

elektrárny jeví jako velmi dobrá a efektivní koncepce. Vzhledem k tomu, ţe na elektrárně 

Chvaletice se tento systém jiţ osvědčil, lze v tomto duchu pokračovat i na elektrárně Mělník. 

Přenosné osobní detektory však nadále zůstávají součástí protiplynové ochrany před 

nebezpečnými plyny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Závěr 

Vybrané téma bakalářské práce mne zaujalo především z důvodu bezpečnosti a také z 

důvodu pomoci jednotce poţární ochrany hasičského záchranného sboru elektrárny Mělník ve 

výběru nových přenosných detekčních přístrojů za stávající a přesluhující detektory Oldham 

TX11. Dalším důvodem bylo také zhodnocení stávajících nebezpečí v podobě nebezpečných 

plynů v komplexnější formě tak, aby tyto materiály mohly popřípadě slouţit i jako vhodný 

materiál ke školení hasičů.  

 

Velkou pozornost jsem rovněţ věnoval oxidu uhelnatému, který je v oblasti 

protiplynové ochrany znám svými nepředvídatelnými vlastnostmi. Dále jsem se také snaţil 

vysvětlit některé funkční principy a základní pojmy týkající se detekce a detekční techniky. 

Závěrečnou fází této práce pak bylo zhodnocení trhu a výběr vhodné detekční techniky, 

kterou jsem rozdělil do dvou skupin. Posledním a důleţitým bodem bylo i zhodnocení 

způsobu měření především koncentrace oxidu uhelnatého, ale i jiných plynů a návrh zajištění 

trvalé ochrany všech pracovníků na elektrárně nepřetrţitým sledováním atmosféry 

analyzátory prostředí, například systémem ADICOS. 
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Příloha 1   Seznam vybraných detektorů pro skupinu 1. 

Typ detektoru 

název 
Rozměry 

[mm] 
Váha 

[g] 
Krytí 

IP 
Senzor 

typ/ 

ţivotnost 

Baterie/provoz 

typ/hod 
Výstraha 

typ 
Rozsah 

Měření 

[CO] 

Provozní 

Teplota a 

Vlhkost 

Cena 

V Kč bez 

DPH 

GFG MicroIV 

G 223 

47x88x25 85 54 Elchem. 

3 roky 

1xAA/6 měsíců 

nepřetrţitě 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.95dB/30cm 

0-2000 

ppm** 

-20;+40°C 

5-99% R.V 

8000,- 

RAE 

ToxiRae II 

93x49x22 102 65 Elchem. 

3- 4 roky 

Li-Ion 2/3 AA 

2 roky/730min.alarm 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/10cm 

0-1999 

ppm** 

-20;+45°C 

0-95% R.V 

11000,- 

Oldham 

RX 500 

80x62x35 100 66 Elchem. 

2 roky 

vestavěné 

nevyměnitelné 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.80dB/30cm 

0-1000 

ppm 

-25;+60°C 

20-90%R.V 

5000,- 

BW GasAlert 

Extreme 

95x50x28 131 66/67 Elchem. 

3 roky 

Vyměnitelné AKU-

Li ţ.3 roky/9000h. 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/30cm 

0-999 

ppm 

-20;+60°C 

0-95% R.V 

7800,- 

Sperian 

ToxiPro 

84x55x29 84 65/67 Elchem. 

2-3 roky 

interní-Lithium 

(9000 hod.) 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.92dB/10cm  

30/200 

ppm nast 

neuvedeno 5500,- 

Dräger 

Pac 5500 

84x64x25 120 65 Elchem. 

5-8 let 

Li-on 3V/ 2 roky Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/10cm 

0-500 

ppm 

-30;+50°C 

10-90%R.V 

9134,- 

BW GasAlert* 

Clip Extreme 

28x50x81 

 

76 66/67 Elchem. 

3 roky 

Vestavěné 

2 roky-kontinuálně 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.90dB/30cm 

0-999 

ppm 

-20;+60°C 

0-99 %R.V 

4500,- 

Oldham * 

GasBadge Plus 

81x48x28 72 66/67 Elchem. 

2 roky 

Lithium – 

nevyměnitelné/2roky 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.80dB/30cm 

0-1500 

ppm 

-40;+60°C 

10-90%R.V 

4390,- 

MSA 

Altair Pro 

86x51x25 113 67 Elchem 

2-3 roky 

Lithium CR2 

9000 hodin 

Svět.LED,Vibrace 

Akust.s.95dB/30cm 

0-1500 

ppm 

-20;+50°C 

10-95%R.V 

7000,- 

Oldham 

TX 2000 

87x65x30 117 65 Elchem 

2-3 roky 

3xLR1 1,5V nebo 

Li-nab 3,6 V,1000h 

Akust.signál 

Svět.LED 

0-2000 

ppm 

-25;+60°C 

20-90%R.V 

6000,- 

CNV regulas 

D-CO,typ 670 

230x50x30 160 - Elchem. 4xAAA Akust.signál 0-1000 

ppm 

0;+50°C 

15-90%R.V 

6800,- 

ASEKO 

Asin CO 

neuvedeno - - Elchem. 

2 roky 

9VNiMh(110mAh) 

adap.9Vss(n.10hod) 

Akust.signál 0-2000 

ppm 

0;+40°C 

neuvedeno 

13200,- 

CEM CO 110 

 

102x52x29 84 - Elchem. 

3 roky 

Bat.3,6V CR2 Li 

vyměnitelná 

Akust.signál 

Svět.LED 

0-1000 

ppm 

0;+50°C 

0-99%R.V 

2075,- 

J.T.O. 

GD CO 

118x62x37 200 - Elchem. 

3 roky 

Vest.AKU/25hod. 

nap.adap.6/9/12V 

Svět.LED 

Akust.signál 

0-240 

ppm 

neuvedeno 

20-90%R.V 

3800,- 

KR Protect 

ID 155C 

155x80x32 200 43 Elchem. 

5 let 

baterie 9V(65hod) 

vyměnitelná 

pouze vizuální 0-1000 

ppm 

-10;+40°C 

15-95%R.V 

11608,- 

*- jednorázové detektory, **- podle typu senzoru, červeně označené – detektory výhradně určené pro měření CO. 



 

 

Příloha 2  Seznam vybraných detektorů pro skupinu 2. 

Typ detektoru 

název 
Rozměry 

[mm] 
Váha 

[g] 
Krytí 

IP 
Počet moţ 

senzorů/ 

nab.senz. 

Baterie/provoz 

typ/hod 
Výstraha 

typ 
Provozní 

Teplota a 

Vlhkost 

Cena 

zákl.verze 

v Kč bez DPH 

BW GasAlert 

Micro 5 

145x74x38 370 66/67 5/11 3xAA alkal./23 hod. 

Li-ion/20 hod. 

Opt.LED, vibrace 

Akust.95dB/30cm 

-20,+55°C 

0-95% R.V 

29.000,- 

Oldham iBrid 

MX6 

135x77x43 409 65 6/25 Li-ion/36 hod. 

AAI10,5 hod. 

Opt.LED, vibrace 

Akust.90dB/30cm 

-20,+55°C 

15-95% R.V 

30 - 40.000,- 

dle sestavy 

Oldham MX21 

 

198x119x61 1000 65 4/26 Li-ion akublok 

45/12/8 hodin 

akust/optická -20,+55°C 

15-95% R.V 

30.000,- 

Oldham  

MX2100 

110x80x45 350 66 4/22 3xAAA alkal 

NiMH nab.jednotka 

Akust. 95dB/30cm -15,+45°C 

 

28.000,- 

Dräger 

X-am 7000 

150x140x75 600 + 

490/730g 

67 5/32 Li-ion 3Ah/9hod. 

Li-ion 6Ah/20hod. 

Akust. 95dB/30cm 

Optický 360° 

-20,+55°C 

10-95% R.V 

30.000,- 

bez pumpy 

MSA Altair 5 

 

169x89x49 454 65 6/17 alkal./aţ 15hod. 

Li-ion 

Akust. 95dB/30cm 

Opt/LED,vibrace 

-20,+50°C 

15-90% R.V 

24.000,- 

Dräger 

X-am 5000 

129x47x31 220 67 5/15 2xAA alkal a NiMH/12hod. 

NiMH T4 blok/ 4hod. 

Opt.LED180° 

Akust.90dB/30cm 

vibrace 

-20,+50°C 

10-90% R.V 

11.000,- 

+ senzory 

Crowcon 

Tetra 

122x128x57 498 65 4/11 3xAA alkal. Vyměnitelné 

Li-ion - nabíjecí 

Opt.LED, vibrace 

Akust.94dB/30cm 

-20,+55°C 

0-99% R.V 

18.000,- 

Dräger 

miniwarn 

143x78x58 450 65 4/19 NiCdppT6/8hod.,NiCdppT4 

10h.,NiMHT4/13h.,alkal.T4

/12h. a T6/10h. 

akust. 80dB/30cm 

Opt.LED 

-20,+40°C 

10-95% R.V 

30.000,- 

RAE 

Q-rae plus 

115x76x46 425 65 4/11 3xAA/12 hod. 

Li-ion/20hod. 

Opt.LED,vibrace 

Akust.95dB/30cm 

-20,+45°C 

0-95% R.V 

36.000,- 

43.000,-  

s pumpou 

Crowcon 

Triple Plus 

167x118x73 900 65 4/15 Olov.AKU 1.2 Ah/8-10 

hodin min.s pumpou a 

čtyřmi senzory 

Opt.LED 

Akust.85dB/1m 

-20,+50°C 

0-95% R.V 

25.000,- 

34.000,-  

s pumpou 

Impact 

IMPACTpro 

136x84x49 520 54/65 4/10 NiMH nabíjecí/12 hod. 

suché články 

Opt.LED, vibrace 

Akust.85dB/1m 

-40,+80°C 

20-90% R.V 

28.000,- 
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Příloha 3  S/V List. 

 

SEZNAM MÍST V EMĚ, KDE SE MUSÍ VYSTAVIT PRACOVNÍ PŘÍKAZ  „S / V“ 

(NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ SE ZVÝŠENÝM POŢÁRNÍM NEBEZPEČÍM A S 

NEBEZPEČÍM VÝBUCHU) 

 

zauhlování - vnitřní i vnější, 

kotelny - zásobníky uhlí, kabelové lávky, střecha kotelny, pasy v kotelně, podavače, rozvody 

plynu, rozvod LTO, 

strojovna - olejová hospodářství okolo TG včetně nádrţí, 

strojovna - okolí generátoru (+ změření ovzduší – vodík), 

kobky transformátorů, 

rozvodny, kabelové kanály, vývodové prostory a šachty, vývody generátorů a chladičů 

transformátorového oleje, 

sklady hořlavých kapalin, 

čerpací stanice nafty, 

sklady plynů, 

regulační stanice plynu, 

archívy a knihovny, 

budovy a prostory z hořlavých hmot, 

při provádění poţárně nebezpečných činností v prostorách, kde nelze vyloučit vznik poţáru 

skrytými cestami do sousedních poţárních úseků. 

 

V ostatních prostorách se musí provést posouzení před kaţdým zahájením poţárně 

nebezpečné činnosti. Zadavatel práce v součinnosti s koordinátorem nebo ODD Kontroly, 

posoudí přímo na místě výkonu práce situaci a rozhodne zda je nutné vystavit příkaz “S/V”. 
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Příloha 4  Satelitní snímek Elektrárna Mělník. 
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Příloha 5  Něco k historii požárního sboru, vytaženo z archiválií ČEZ EMĚ. 
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