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Anotace 

Slováček, J.  : Neionizující záření v pracovním prostředí. Bakalářská práce 

Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011. 

 

 

 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neionizujícího záření  v pracovním 

prostředí. Uvádí závislosti nejvyšších přípustných hodnot na frekvenci, jeţ vycházejí ze 

zjištěných účinků neionizujícího záření na zdraví člověka. Popisuje a hodnotí expozici 

neionizujícího záření v těţkém provozu společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s. , zároveň zmiňuje moţnosti opatření v případě překročení limitních hodnot . 

  

 

 

This bachelor work  deals with  matter of non-ionizing radiation in occupational 

environment. The relations of permissive exposure limit values   on frequency are  

featured, which result from  the effect of non-ionizing radiation on    the human health.   

The survey of particular personal professional  exposure levels   and assesment in 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. is presented, with regard  to working 

conditions in length-welded thin-walled sections production,    welding technology and 

production process organisation. The results of measurement  are discussed here, in case of 

finding a personal exposure value exceeding the limit value of radiation,   the proposal of  

more accurate measurement scenario is suggested.    
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1.  Úvod do problematiky 

 

 Elektromagnetické pole a záření je nedílnou součástí prostředí, 

s elektromagnetickými jevy se člověk setkával od nepaměti. Elektrické síly pozoroval a 

popsal řecký filosof Táles z Miletu jiţ v 7. století př.n.l. jako přitahování drobných 

předmětů k třením zelektrovanému jantaru. 

 Magnetické síly pozoroval a popsal Aristoteles jako přitahování ţelezných pilin 

k magnetovci. Podle města Magnesia, odkud ruda pocházela, nazval tyto síly 

magnetickými. 

 Postupný rozvoj vědy umoţnil podrobné prozkoumání kaţdého z nich. Nauka o 

elektřině a magnetismu byly studovány aţ do počátku 19. století odděleně, protoţe nebyly 

pozorovány vzájemné účinky mezi elektrickými a magnetickými jevy. Nauka o elektřině se 

rozvinula v 17. a 18. století. Vědou se nauka o elektřině stala stanovením Coulombova 

zákona v roce 1785. Podle něj je síla mezi dvěma náboji přímo úměrná součinu nábojů, 

nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti. Pozdější práce Galvaniho a Volty zaměřily 

poznání o elektromagnetismu novým směrem. Roku 1800 Volta sestrojil první galvanický 

článek. Velké proudy, dosaţitelné galvanickými články, vedly i k objevu 

elektromagnetismu. 

Roku 1820 zjistil Oersted silové působení mezi magnetickou jehlou a proudovodičem        

a mezi magnetem a magnetickou smyčkou. Ampére v tomtéţ roce ukázal, ţe cívka 

protékaná proudem se chová jako magnet a vodičem protékané proudy se ve stejném 

směru přitahují, v opačném odpuzují. Zároveň formulovali Biot a Savart zákon o silovém 

působení elementu, jehoţ magnetické pole klesá se čtvercem vzdálenosti. Roku 1826 Ohm 

jiţ znal pojmy elektromagnetická síla, intenzita proudu, spád napětí, odvodil zákon mezi 

napětím a proudem, kde konstantu úměrnosti nazval odporem vodiče. Objev 

elektromagnetické indukce roku 1831 Faradayem byl významným krokem. K objasnění 

indukce jako první Faraday pouţil termín ,,pole“. K teorii elektromagnetických jevů 

přispěl nejvíc Maxwell (1831-1879). Matematicky vyjádřil výsledky Faradayových pokusů 

s elektromagnetickou indukcí. Sestavil systém rovnic, známý dnes jako Maxwellovy 

rovnice [1].  

 Fyzikální pojem záření se pouţívá pro jev, kdy se přenáší energie bez přenosu 

hmoty. Elektromagnetické záření k přenášení energie hmotné prostředí nepotřebuje, i kdyţ 

se můţe v prostředí sloţené z atomů šířit, můţe na jeho atomy působit a vyvolávat v něm 

dočasné nebo trvalé změny. Termínem neionizující záření se zpravidla označují, kromě 
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vlastního elektromagnetického záření s frekvencí do 15107,1  Hz i statická a 

nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole. Elektromagnetická pole a záření jsou vázána 

na blízkost svých zdrojů. V dostatečné vzdálenosti od zdroje konečných rozměrů platí, ţe 

hustota zářivého toku klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Oblasti, ve kterých mají pole 

nepříznivý účinek na zdraví, mají proto relativně malé rozměry.  

Zásadní znalost jednotlivých zákonů a jejich souvislostí má význam pro pochopení 

elektromagnetického pole v odborné praxi. 

 

 

1.1. Souhrn Problematiky 

 

Při působení na ţivou tkáň se u elektromagnetického záření uplatňují kvantové vlastnosti. 

Záření předává energii látkám jen po kvantech, která jsou tím menší, čím je vlnová délka 

záření větší. S touto vlastností souvisí nejen jeho schopnost nebo neschopnost ionizovat 

atomy, ale i schopnost měnit strukturu molekuly nebo vyvolávat  v biologické tkáni 

chemickou reakci. 

Pro přehlednost je vloţen souhrnný obrázek, zobrazující širokopásmové působení 

neionizujícího záření na lidský organismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.: Elektromagnetické pole a záření, působení na lidský organismus [2] 
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Elektromagnetické pole a záření je široký obor jevů, které mají stejnou fyzikální 

podstatu, avšak jejich vlastnosti a účinky se kvalitativně velmi liší. Elektrická a magnetická 

pole jsou součástí spektra elektromagnetického záření, které zahrnuje různé formy           

(od statické elektřiny a magnetického pole aţ k rentgenovým paprskům). Některé formy 

záření porušují pevnost chemických vazeb v molekulách, čímţ mohou způsobovat 

rakovinu. Avšak pole elektromagnetická nejsou ze své podstaty schopny biologický 

materiál poškozovat, neboť neobsahují dostatek energie k ionizaci. 

Jen malou část neionizujícího záření a polí je člověk schopen vnímat svými smysly. 

Je to záření z oblasti vlnových délek od 400 nm do 780 nm, kdy máme k dispozici velmi 

citlivý senzor  oči. Neviditelné infračervené záření vnímá člověk podle pocitu tepla        

na kůţi, ultrafialové záření způsobuje zhnědnutí kůţe. Ostatní části spektra člověk nevnímá 

vůbec, nepočítáme-li elektrický proud indukovaný v těle silným elektrickým polem nebo 

silným proměnným magnetickým polem, které vyvolává pocit brnění, v případě silného 

střídavého magnetického pole nízké frekvence porušení srdečního rytmu a narušení funkce 

mozku. S rozvojem technických prostředků se v průmyslu můţeme setkávat se situací, kdy 

se člověk pohybuje v prostoru se silnými zdroji elektromagnetického pole.   

Cílem této bakalářské práce je změření a zhodnocení nízkofrekvenčního 

elektrického a magnetického pole frekvence niţší neţ 500 kHz, které se vyskytuje 

v provozu ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. (dále AMTP Karviná a.s.) při 

indukčních ohřevech materiálů a vysokofrekvenčním svařování. 

 

 

2.   TEORETICKÁ ČÁST 

2.1   VELIČINY POPISUJÍCÍ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 

 

 Elektromagnetické pole popisují dvě vektorové veličiny – vektor intenzity 

elektrického pole E a vektor intenzity magnetického pole H. Zdrojem elektrického pole 

jsou elektrické náboje, zdrojem magnetického pole jsou elektrické proudy a vlastní 

magnetické momenty elektronů. Magnetické momenty elektronů se makroskopicky 

projevují v průmyslu u feromagnetických látek, zdrojem je stálé magnetické pole 

permanentních magnetů. 

 Jednotkou intenzity elektrického pole je volt na metr (V/m). Elektrické pole 

s intenzitou rovnou jednomu voltu na metr se vytvoří mezi dvěma vodivými deskami 

vzdálenými od sebe jeden metr, jestliţe je na desky připojeno elektrické napětí rovné 
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jednomu voltu. Je to jednotka velmi malá např. při chůzi po koberci z umělé hmoty se tělo 

člověka nabije tak, ţe mezi ním a zemí je napětí větší neţ deset tisíc voltů. 

 Jednotkou intenzity magnetického pole je ampér na metr (A/m). Z praktických 

důvodů se pouţívá vektorová veličina nazývaná magnetická indukce (informuje nejlépe      

o silovém působení pole). Jednotkou je tesla (T). Jednotka tesla je velmi velká, magnetické 

pole s indukcí větší neţ jeden tesla se vyskytuje v lékařské diagnostice pro magnetické 

rezonanční zobrazování. Pro posuzování expozičních situací nízkofrekvenčních polí je 

důleţitá veličina hustota proudu. Jednotkou je ampér na metr čtvereční (A/m
2
), vyjadřuje 

proud tekoucí kolmo k rovinné ploše s obsahem 100 mm
2
, dělená obsahem této plochy. 

Elektrická a magnetická pole mohou existovat samostatně, např. elektrické pole mezi 

dvěma rovnoběţnými deskami připojenými na rozdílné elektrické potenciály nebo 

magnetické pole u permanentních magnetů.  

V odborné praxi se vţdy vychází z mezinárodních přijatých označení: 

  

 

 

Obrázek 2.: Fyzikální veličiny a jednotky 
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2.2         OCHRANA ZDRAVÍ , OPORA  V  LEGISLATIVĚ 

 

Jiţ koncem 19.století se vědělo o smrtelném nebezpečí při průchodu elektrického 

proudu tělem, poté co se podařilo sestrojit zdroje elektrického napětí s malým vnitřním 

odporem. Šlo ovšem o proud vyvolaný přímým kontaktem člověka s vodivou částí zdroje 

elektrického napětí. 

 Bezkontaktní působení elektromagnetického pole na člověka se začalo 

systematicky sledovat v minulém století po roce 1945. Expozice nízkofrekvenčnímu poli 

se projevuje dráţděním nervové tkáně a rozhodující je netepelné působení pole. 

Nízkofrekvenční magnetické pole pronikají snadno do tkání těla, kde vytváří cirkulující 

proudy. Jestliţe jsou dostatečně silné, mohou tyto proudy stimulovat nervy, svaly                

a ovlivňovat některé biologické procesy. 

 Povinnosti provozovatelů zdrojů neionizujícího záření specifikuje Zákon                     

č.258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví [3] v § 35. 

V České republice jsou nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici osob stanoveny 

v prováděcím předpisu a to v Nařízením vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením [4]. Pro frekvence 0 Hz do 300 GHz převzalo Nařízení vlády 

č.1/2008 Sb. beze změn expoziční limity stanovené ve směrnici mezinárodní komise      

pro ochranu před neionizujícím zářením (International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection, zkratka ICNIRP [5]). Světová zdravotnická organizace pokládá 

dodrţení limitu ICNIRP za dostatečnou ochranu zdraví před neionizujícím zářením. 

Směrnice ICNIRP je výsledkem kritického zhodnocení publikací a zpráv, mající vztah 

k působení elektromagnetického záření elektrických a magnetických polí  na biologické 

objekty.  
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Obrázek 3.: Nejvyšší přípustné hodnoty (základní limity) [6] 

 

Základní limity (nejvyšší přípustné hodnoty podle terminologie zákona o ochraně 

veřejného zdraví) jsou stanoveny pro hustotu indukovaného proudu v těle a pro velikost 

vysokofrekvenčního výkonu, který se při expozici mění v teplo. Na elektrické proudy 

indukované v těle je nejcitlivější nervová soustava, teplo vznikající při absorpci 

elektromagnetického záření zvyšuje tělesnou teplotu. Oba účinky mohou poškodit zdraví, 

jestliţe je překročena dnes známá mez.  

 Rozdílné hodnoty pro zaměstnance a ostatní osoby (obyvatelstvo) je odůvodněno 

tím, ţe mezi ostatními osobami (obyvatelstvem) mohou být lidé s podlomeným zdravím 

nebo nedostatečnou termoregulací těla. Pro pracovně právní vztahy dle zákona č.262/2006 

Sb. zákoník práce [7], a zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti  ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) [8], vyplývá 

důleţitá povinnost zaměstnavatele v případě otěhotnění zaměstnankyně pohlíţet na ni jako 

na ostatní osobu (obyvatelstvo). To znamená v praxi uplatňování základních limitů pro 

ostatní osoby v případě těhotné (ochrana plodu).     
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Obrázek 4: Referenční hodnoty [6] 

 

Kromě nejvyšších přípustných hodnot jsou v Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví 

před neionizujícím zářením [4] stanoveny referenční hodnoty. Referenční hodnoty jsou 

stanoveny pro intenzitu elektrického pole E a pro magnetickou indukci B a jsou určeny tak, 

aby při jejich dodrţení nemohly být za ţádných okolností překročeny nejvyšší přípustné 

hodnoty. Tento systém hodnocení umoţňuje v praxi provádět rychlá, na měřící techniku 

nenáročná měření, bez zbytečných výpočtů. V praxi jsou naměřené hodnoty přímo 

srovnávány s referenčními limity. V případě překročení referenčních limitů dochází 

k aplikování výpočtových metod dle teorie elektromagnetického pole, a v případě nutnosti 

opakování měření draţší  a přesnější měřící technikou.  

 

 

2.3         VYHODNOCENÍ EXPOZICE NÍZKOFREKVENČNÍHO POLE 

 

Pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole (frekvence niţší neţ 100 kHz) platí, ţe 

elektrická pole jsou pro vyvolání proudů v těle málo účinná. Rozhodující z hlediska plnění 

limitů je téměř vţdy pole magnetické. Biologická tkáň je diamagnetická a při poměrně 

malé elektrické vodivosti nebrání pronikání magnetického pole do těla.  
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U nízkofrekvenčních polí se hodnotí okamţitá expozice. O překročení proto můţe 

rozhodnout i krátkodobé maximum proudu indukovaného v těle. Souvisí to s charakterem 

rizika, kdy elektrický proud v těle působí na nervovou soustavu prakticky bez zpoţdění. 

  

 

 

Obrázek 5: Znázornění uzavřených proudových smyček v těle [6] 

 

Je-li časový průběh magnetického pole sinusový nebo sinusovému blízký, určí se 

překročení referenční hodnoty přímo z grafu na str.12. Není-li referenční hodnota 

překročena, je moţné vyhodnocování ukončit závěrem, ţe není překročena ani stanovená 

nejvyšší přípustná hodnota. V případě překročení referenčních hodnot je nutné přikročit 

k výpočtovým metodám. Zjednodušeně lze provést výpočet, kdy je magnetické pole 

v měřeném místě homogenní a časový průběh sinusový. Vyhodnocení expozice pro průběh 

pole, který se silně liší od sinusového, vyţaduje započítat fyziologický účinek proudu 

indukovaného v těle. Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením 

(zkratka ICNIRP) vydala směrnici pro hodnocení nesinusových a impulzivních signálů [9]. 

Pro pole v intervalu frekvencí větší neţ 100 kHz se uplatňuje z hlediska plnění 

hygienických limitů další působení na lidský organismus a to tepelné působení. Tepelné 

působení na tělesnou teplotu tkáně působí pomalu. Tělesná teplota nestoupne po začátku 

expozice ihned, přibliţně po šesti minutách se její růst zastaví. Pokračování expozice v poli 

se stejnou intenzitou jiţ nic po šesti minutách na teplotě těla nezmění. Pro frekvence         
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od 100 kHz je důleţité měřit a vyhodnotit referenční hodnoty pro intenzitu elektrického 

pole E a pro magnetickou indukci B, protoţe mezi intenzitou elektrického pole a velikostí 

magnetické indukce neplatí jednoduchý vztah jako v elektromagnetické vlně. Je nutné brát 

v úvahu současně působení ohřívání tkáně a indukovaných proudů.  

 

    

3.         PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Měření probíhala ve spolupráci s AMTP Karviná a.s. Společnost je známa dlouholetou 

tradicí výroby svařovaných tenkostěnných trubek a profilů. 

Z historie společnosti:  

První zmínky o společnosti se datují k roku 1904, kdy byly Františkem Pospíšilem 

zaloţeny Fryštátské ţelezárny. Vznik dnešní společnosti se váţe k roku 1918, kdy na 

území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů. Název Jäkl, který 

převzal závod i výrobky, se váţe ke jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehoţ patentů a 

zkušeností bylo vyuţito při zavádění výroby podkov. Významnými roky pro společnost 

byly roky 1931 a 1932, kdy se v sortimentu postupně objevily otevřené a uzavřené profily. 

Tento sortiment je nosným výrobním programem i v současné době. Válcované  a 

tenkostěnné profily se záhy staly vyhledávaným prvkem pod názvem Jäklovy profily. 

Hodnocení stávajícího stavu:  

Na pracovišti rourovny – výrobní tratě KOCKS výrobního závodu AMTP     

Karviná a.s. došlo v roce 1994 ke generální přestavbě ohřevu materiálu před redukováním 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek. Hlavní důvodem 

technologické změny byla energetická náročnost provozu plynové pece a její nemoţnost 

vypnutí při odstávce výroby. Dalším důvodem změny bylo ukončení výroby koksu          

na koksovně ČSA a s tím související ukončení dodávek koksárenského plynu.  

Na výrobní trati KOCKS pracuje při obsluze trati v jedné směně 16 zaměstnanců, vţdy 

muţů.  
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3.1 EXPOZIČNÍ SITUACE  NA  PRACOVIŠTI  ROUROVNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Schéma pracoviště rourovny 

 

technologická místa 

s indukčními proudy , měřící místa – značeno MM1,MM2,MM3 

MM1 

MM3 

MM2 
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1 

2 3 

4 

5 

7 

8 

13 

10 

11 
6 

9 

 

12 14 

17 15 16 19 

20 

21 

22 
23 24 

25 

26 

  1 - zaváděcí stojany 
  2 - zakružovací stojany 
  3 - svařovací uzel 
  4 - VF generátor THERMATOOL 
  5 - ořez svar.výronků a oplach povrchu 
  6 - kovací stojan a chladící tunel 
  7 - rovnací a kalibrovací stojany 
  8 - indukční trhačka 
  9 - pohon svařovny 
10 - výběhovým válečkovým dopravník 

21 - dopravník 1 před pecí 
22 - řídící pult THERMATOOL 
23 - řídící pult Svařovny 
24 - ovládací pult VF-svařování 
25 - řídící pult trhačky 
26 - řídící pult profuku a předávacího roštu 
27 - pákové nůžky na stříhání papíru 
28 - pásová pilka na řezání vzorků trubek 
29 - hydraulický lis pro zkoušení svaru 
 

LEGENDA: 

A)  SVAŘOVNA  

18 

11 - předávací rošt 
12 - sklopná zarážka 
13 - lapač profuku 
14 - ochranná stěna 
15 - řetězový elevátor 
16 - nahazovače zmetkového roštu 
17 - zmetkový rošt 
18 - svařovací agregát 
19 - profuk 
20 - pomocný rošt 
 

28 
 
 

X

8 
27 

Rourovna je funkčně rozdělena na: 

A) svařovnu 

B) redukovnu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                

 

 

 

 

Obrázek 7: Schéma pracoviště svařovny 

 

 

Na pracovišti svařovny se vyrábí z ocelového pásu tloušťky 2,5 aţ 6 mm a šířky              

352 aţ 364 mm podélně svařovaná napichovací trubka (polotovar). Svařovací uzel 

vysokofrekvenčního generátoru spojuje natavené hrany ocelového pásu. V prostoru 

svařovacího uzlu je stálé pracovní místo. Pracovník u ovládacího pultu 

vysokofrekvenčního svařování dozoruje kvalitu svařování napichovací trubky a kontroluje 

úpravu výrobku. Pracovní frekvence svařovacího pásu je f = 300 kHz; výkon P = 400 kW; 
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příkon P = 610 kVA. V legendě jsou červeným písmem označena místa s výskytem 

elektromagnetického pole.  

Na pracovišti je dále pouţívána indukční trhačka, kdy induktor trubku po obvodu místně 

roztaví a pneumaticky poháněné čelisti ji roztrhnou. V prostoru indukční trhačky 

(v legendě místo č.25)  není stálé pracovní místo, prostor je bez zábran průchozí. Je zde 

umístěna výstraţná tabulka ,,zákaz vstupu s kardiostimulátorem“. Pracovní frekvence 

indukční trhačky je f = 14 kHz; výkon P = 160 kW. Indukční trhačka pracuje v časové 

oblasti sinusového signálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma pracoviště redukovny 

 

 

Na pracovišti redukovny je prováděno tváření trub a profilů redukováním za tepla.     

Hlavní parametry: trubky  116 mm, tloušťky stěny 2,5 aţ 6,0 mm jsou nahřáty na teplotu 

900 aţ 1200 °C pomocí indukční pece (v legendě označeno jako pozice č.2). Dále jsou 

trubky redukovány na  17,2 aţ 114,3 mm, při tloušťce stěny 1,8 aţ 6,7 mm,                   

dle poţadavků odběratele. V prostoru indukční pece není stálé pracovní místo, vstup        

1 4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

2 11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 19 

20 

B) REDUKOVNA  

Legenda: 

1 - vstupní dopravník pece 11 - dopravník k chladícímu roštu 

 2 - indukční pec ELPHIAC 12 - řídící kabina chladícího roštu 

 3 - elektrocentrála a VIP 13 - chladící rošt s řetězovými dopravníky 

 4 - vstupní dopravník do redukovny 14 - zmetková koryta s přemostěním 

 5 - redukovna MANNESMANN 15 - sběrné tašky 

 6 - řídící kabina redukovny a pece 16 - váha 

 7 - vběhový dopravník pily 17 - regály meziskladu 

 8 - letmá pila a kabina řízení pily 18 - pásová pila (příprava vzorků) 

 9 - bedny na odřezky 19 - razící strojek (značení vzorků) 

10 - výhybka 20 - stříhací lis 
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do prostoru indukční pece je zamezen zábranou vstupu. Na zábraně je umístěna výstraţná 

tabulka ,,průchod zakázán“. Opatření vyplývá z expertního měření provedeného pro 

provozovatele zdroje elektromagnetického pole. Frekvence indukčního generátoru            

je f = 700 Hz; výkon P = 1500 aţ 5300 kW. Generátor pracuje v časové oblasti sinusového 

signálu. 

V legendě jsou červeným písmem značena místa s výskytem elektromagnetického pole.  

 

 

3.2       POSTUP MĚŘENÍ, NEJISTOTY MĚŘENÍ 

 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ: pro určení expoziční situace na měřícím místě MM1, MM2. 

Analyzátor elektromagnetického pole EFA – 300,  selektivní měřič, frekvenční rozsah      

5 Hz  32 kHz. Součástí měřícího řetězce je kalibrovaná třídimenzionální indukční sonda  

S = 100 cm
2
, převádějící časovou změnu magnetické indukce na elektrické napětí. Přístroj 

je navrţen pro jednoduché pouţití v praktických podmínkách. Přístroj je vhodný             

pro vyhodnocení časového průběhu magnetického pole generovaného proudem                 

se sinusovým průběhem. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: měřící přístroj EFA - 300 

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ: 

Připojit sondu k analyzátoru, na analyzátoru zvolit reţim Spectrum FFT (rychlá Fourierova 

transformace). Zjednodušeně se jedná o záznam křivek z měření v časové doméně 

s následným určením spektra v kmitočtové doméně. 
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POSTUP MĚŘENÍ: 

Na měřeném pracovišti vyhledat místa s maximální intenzitou magnetické sloţky 

elektromagnetického pole a zaznamenat její průběh do paměti měřícího přístroje. Zapsat 

údaje týkající se provozu a pobytu lidí na pracovišti i umístění zdrojů elektromagnetického 

pole a jejich parametrů.  

KALIBRACE MĚŘIDLA: 

Kalibrace se provádí u Českého metrologického institutu (dále ČMI). Výsledné kalibrační 

hodnoty se sledují a porovnávají s hodnotami předcházejících kalibrací. 

METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘIDLA: 

Návaznost je zajištěna přes etalony ČMI. 

NEJISTOTY MĚŘENÍ: 

Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením [4] nestanoví,         

s jakou přesností má být poţadovaná veličina vypočtena nebo změřena. Pro rozhodnutí      

o splnění limitů však poţaduje, aby při nepřesnosti (nejistotě) výpočtu nebo měření větší 

neţ 1dB byla vypočítána nebo změřena hodnota niţší neţ nejvyšší přípustná hodnota nebo 

referenční hodnota o tolik decibelů, o kolik decibelů je nepřesnost výpočtu nebo měření 

větší neţ 1dB. Takto formulovaný poţadavek umoţňuje učinit jednoznačný závěr o splnění 

poţadavků Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením [4]     

i při pouţití přístroje s velmi malou přesností nebo při volbě značně nepřesné metody 

výpočtu, pokud ovšem je tato nepřesnost známa. 

Praxe s měřením elektromagnetického pole ukazuje, ţe při určování nejistoty 

výsledku není třeba uţívat klasickou statistickou analýzu. Za všech rozumných okolností   

je vliv teploty, větru a tlaku vzduchu na funkci přístroje zanedbatelný a o nejistotě 

výsledku měření rozhoduje nepřesnost samotného přístroje, pokud jsou dodrţeny 

podmínky deklarované výrobcem měřidla (teplota, vlhkost, stav baterie, pouţitelnost 

detektoru přístroje pro měřené signály). Přístroj ukazuje naměřenou hodnotu na LCD 

displeji, neuplatní se ani nepřesnost vizuálního odečítání. Nejistotu měření elektrické 

veličiny určuje nepřesnost přístroje. Stanovíme ji jako 1,25 násobek absolutní střední 

chyby přístroje deklarované výrobcem. Tato nepřesnost v sobě zahrnuje i systematické 

chyby měření. 
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Nejistotu výsledku U určíme podle vzorce uU  25,1 , kde u  je dílčí nejistota měření. 

2

2

2

1 BB uuu   

přístroj EFA – 300 s externí sondou 100 cm
2 

frekvence  

(Hz) 

chyba údaje 

přístroje uB1  (%) 

nejistota 

kalibrace uB2  (%) 

nejistota 

výsledku U  (%) 

20 3,5 2,0 5,0 

33,3 4,6 2,0 6,3 

50 3,8 2,0 5,4 

60 4,8 2,0 6,5 

100 3,6 2,0 5,2 

200 3,0 2,0 4,5 

700 10,0 2,0 12,7 

1000 3,3 2,0 4,8 

2000 2,7 2,0 4,2 

10000 5,3 2,0 7,9 

20000 2,7 2,0 5,5 

 

 

 

 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ: pro určení expoziční situace na měřícím místě MM3. 

Měřič úrovně expozice magnetické indukce ELT – 400, širokopásmový měřič, frekvenční 

rozsah 1 Hz  400 kHz. Součástí měřícího řetězce je kalibrovaná třídimenzionální indukční 

sonda S = 100 cm
2
, převádějící časovou změnu magnetické indukce na elektrické napětí. 

Přístroj je navrţen pro jednoduché pouţití v praktických podmínkách. Přístroj je vhodný 

pro vyhodnocení překročení referenční hodnoty časového průběhu magnetického pole 

generovaného proudem pro nesinusové průběhy. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: měřící přístroj ELT - 400 

 

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ: 

Připojit sondu k analyzátoru, na analyzátoru zvolit reţim Expozice STD (širokopásmové 

měření se současným vyhodnocením expozice v reálném čase). Jedná se o vyhodnocení 

referenční křivky dle Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením [4] pro zaměstnance.  

POSTUP MĚŘENÍ: 

Na měřeném pracovišti vysokofrekvenčního svařování (měřící místo MM3) provést měření 

v místě stálého pracovního místa, zaznamenat hodnotu do datašitu. Zapsat údaje týkající se 

provozu a pobytu lidí na pracovišti i umístění zdrojů elektromagnetického pole a jejich 

parametrů. Výsledky měření jsou vyjádřeny jako procento referenční hodnoty. 

KALIBRACE MĚŘIDLA: 

Kalibrace se provádí u ČMI. Výsledné kalibrační hodnoty se sledují a porovnávají 

s hodnotami předcházejících kalibrací. 

METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘIDLA: 

Návaznost je zajištěna přes etalony ČMI. 
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NEJISTOTY MĚŘENÍ: 

přístroj ELT – 400 s externí sondou 100 cm
2 

frekvence  (Hz) 
chyba údaje 

přístroje uB1  (%) 

nejistota 

kalibrace uB2  (%) 

nejistota 

výsledku U  (%) 

30  310400   4,0 2,0 5,6 

 

Měřič úrovně intenzity elektrického pole EMR - 300, širokopásmový měřič, frekvenční 

rozsah 100 kHz  3 GHz. Součástí měřícího řetězce je kalibrovaná všesměrová sonda. 

Přístroj je navrţen pro jednoduché pouţití v praktických podmínkách. Přístroj je vhodný 

pro vyhodnocení překročení referenční hodnoty intenzity elektrického pole. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: měřící přístroj EMR - 300 

 

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ: 

Připojit sondu k analyzátoru, na analyzátoru zvolit časové průměrování po dobu šesti 

minut.  

POSTUP MĚŘENÍ: 

Na měřeném pracovišti vysokofrekvenčního svařování (měřící místo MM3) provést měření 

v místě stálého pracovního místa, zaznamenat hodnotu do datašitu. Zapsat údaje týkající se 

provozu a pobytu lidí na pracovišti i umístění zdrojů elektromagnetického pole a jejich 

parametrů. Výsledky měření jsou vyjádřeny v jednotkách intenzity elektrického pole. 
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KALIBRACE MĚŘIDLA: 

Kalibrace se provádí u ČMI. Výsledné kalibrační hodnoty se sledují a porovnávají 

s hodnotami předcházejících kalibrací. 

METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘIDLA: 

Návaznost je zajištěna přes etalony ČMI. 

NEJISTOTY MĚŘENÍ: 

střední chyba  (deklarovaná výrobcem) je   =  1 dB 

Nejistotu výsledku U
´
  určíme podle vzorce  25,1U , kde   je dílčí nejistota měření. 

Přepočet na nejistotu měření  udávanou v procentech: 

20

00

10log20



 
E

E

E

E
  

po dosazení do vzorce  = + 1 dB dostaneme 122,1
0


E

E
  = + 12,2 % 

po dosazení do vzorce  = - 1 dB dostaneme 891,0
0


E

E
  = - 10,9 % 

Nejistota výsledku měření elektromagnetického pole přístrojem EMR 300 se sondou 8E je: 

U = + 15,3 % - 13,6 % 

Střední nejistota výsledku měření tedy vychází: 

                                                         U = 14,5 % 
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3.3    VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 

MĚŘÍCÍ MÍSTO MM1: pracoviště REDUKOVNA – indukční ohřev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: situační foto v prostoru indukčního ohřevu 

 

NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: 

Měření probíhalo v závodu AMTP Karviná, a.s.  

Měřeny induktory na trati Kocks. V prostoru měření není stálé pracovní místo. Pracovníci 

prostorem přecházejí v místě mostové lávky – místo měření X1, X4 a v prostoru svařovny 

místo měření X3. V místě měření X2 je zákaz průchodu.  

POPIS ZDROJE MĚŘENÉHO FAKTORU: 

Zdrojem elektromagnetického pole je provoz induktorů, které nahřívají ocelové trubky 

 116 mm. V provozu celkem 5 induktorů. 

výkon VIP1: P= 1290 kW; f =1 kHz; U= 2x575 V  

výkon VIP2: P= 4300 kW; f =1 kHz; U= 2x575 V 

POUŢITÁ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ: 

Analyzátor elektromagnetického pole EFA - 300 v.č.B-0147. 

Sonda B v.č.M-0015 s platností kalibrace do 13.10.2011.  

 

 

X1 

X2 
X3 

X4 
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DEN MĚŘENÍ: 11.1.2011 

ČAS MĚŘENÍ: 11:00 – 12:00 

 

POUŢITÉ ZNAČKY, JEDNOTKY A VELIČINY: 

t (°C) teplota vzduchu 

RH (%) relativní vlhkost vzduchu 

Bmax (T) maximální hodnota magnetické indukce  

Bref (T) referenční úroveň magnetické indukce 

Jmod (A/m
2
) modifikovaná proudová hustota 

r (m) proudová smyčka uzavřená v těle 

 (S/m) elektrická vodivost 

B/t (T/s) hustota magnetického posuvného proudu 

 

 

 

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY: 

t = 15°C , RH = 40% 

STRATEGIE A ZPŮSOB (METODY) MĚŘENÍ: 

Za předpokladu známé frekvence 700 Hz byla provedena analýza spektra pomocí rychlé 

Fourierovy transformace v pásmu 5 Hz aţ 2 kHz.  

Zjištěna byla významná hodnota magnetické indukce. Referenční úrovně mohou být 

překročeny, jestliţe se prokáţe nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot. Naměřená 

magnetická indukce byla přepočtena na indukovanou proudovou hustotu v těle exponované 

osoby. Pro indukovanou proudovou hustotu je jednoznačně stanovena nejvyšší přípustná 

hodnota.  

VÝSLEDKY MĚŘENÍ: MM1 

MÍSTO MĚŘENÍ, ZPŮSOB 

A OKOLNOSTI MĚŘENÍ : 

Frekvence Bmax J 

(Hz) (T) (A/m
2
) 

X1 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě 

nášlapu na první schod mostové lávky, 

přechodová lávka na další pracoviště 

722 6103,64   0,006 

X2 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě  

zákazu průchodu, opatření BOZP 
722 6100,158 

 0,016 
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X3 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě  

průchodu mezi pracovištěm svařovny a 

redukovny 

722 61093,1   - 

X4 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě 

uprostřed mostové lávky 
722 61091,4   - 

NEJISTOTA VÝSLEDKŮ: 12,7 % Bref J 

Nařízení vlády č.1/2008 Sb. 

LIMITY PRO ZAMĚSTNANCE 

REFERENČNÍ ÚROVNĚ: 

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY: 

pro 722 Hz  platí limit 
6106,34    0,014 

   

 
  

 

 

 

 

Je-li v posuzovaném místě referenční limitní hodnota překročena, je nutné posoudit, zda    

je překročena také nejvyšší přípustná hodnota pro hustotu indukovaného proudu v těle. 

V měřícím místě je magnetické pole homogenní a časový průběh sinusový.  

Způsob výpočtu nejvyšší přípustné hodnoty: 

Pro amplitudu hustoty indukovaného proudu platí vztah: 

  
t

Br
J





2

mod    (3-3) rovnice pro výpočet nejvyšší přípustné hodnoty [6] 

Nejméně příznivý případ nastává, je-li vektor pole kolmý k hrudníku. Pro výpočet              

je vhodné aproximovat proudovou smyčku kruţnicí velikostí r = 0,22 m a pro tkáň 

lidského těla pouţít střední hodnotu měrné elektrické vodivosti  = 0,2 S/m. 

Výpočet pro měřící místo X1: 

26

mod /006,0103,6472214,322,02,0
22

mABfrB
r

t

Br
J 




   

Výpočet pro měřící místo X2: 

26

mod /016,0100,15872214,322,02,0
22

mABfrB
r

t

Br
J 




 

 

Výpočet slouţí pro srovnání s nejvyšší přípustnou hodnotou. 
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Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou 

měřící místo X1 
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Obrázek 13: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X1 

 

 

 

 

Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou 

měřící místo X2 
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Obrázek 14: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X2 
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Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou 

měřící místo X3 
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Obrázek 15: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X3 

 

 

 

 

Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou 

měřící místo X4 
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Obrázek 16: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X4 
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MĚŘÍCÍ MÍSTO MM2: pracoviště SVAŘOVNA – indukční trhačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: situační foto v prostoru indukční trhačky 

 

NÁZEV A  POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: 

Měření probíhalo v závodu AMTP Karviná, a.s.  

Měřena indukční trhačka na trati Kocks. V prostoru měření není stálé pracovní místo. 

Pracovníci prostorem přecházejí.  

POPIS ZDROJE MĚŘENÉHO FAKTORU: 

Zdrojem elektromagnetického pole je provoz indukční trhačky, která slouţí k oddělení 

napichovací trubky (polotovaru) na poţadovanou míru.  

výkon P= 150 kW; f =14 kHz. 

POUŢITÁ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ: 

Analyzátor elektromagnetického pole EFA - 300 v.č.B-0147. 

Sonda B v.č.M-0015 s platností kalibrace do 13.10.2011.  

 

 

 

 

 

 

X5 

X6 
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DEN MĚŘENÍ: 11.1.2011 

ČAS MĚŘENÍ: 12:00 – 13:00 

 

POUŢITÉ ZNAČKY, JEDNOTKY A VELIČINY: 

t (°C) teplota vzduchu 

RH (%) relativní vlhkost vzduchu 

Bmax (T) maximální hodnota magnetické indukce  

Bref (T) referenční úroveň magnetické indukce 
 

 

 

 

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY: 

t = 15°C , RH = 40% 

STRATEGIE A ZPŮSOB (METODY) MĚŘENÍ: 

Za předpokladu známé frekvence 14 kHz byla provedena analýza spektra pomocí rychlé 

Fourierovy transformace v pásmu 50 Hz aţ 32 kHz. V posuzovaném místě je referenční 

limitní hodnota dodrţena, není nutné přikročit k výpočtovým metodám. 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ: MM2 

MÍSTO MĚŘENÍ, ZPŮSOB 

A OKOLNOSTI MĚŘENÍ : 

Frekvence Bmax J 

(Hz) (T) (A/m
2
) 

X5 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě 

průchodu mezi indukční trhačkou a 

ovládacím pultem 

13580 6103,11   - 

X6 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě  

ovládacího pultu indukční trhačky 
13580 61018,1 

 - 

NEJISTOTA VÝSLEDKŮ: 7,9 % Bref J 

Nařízení vlády č.1/2008 Sb. 

LIMITY PRO ZAMĚSTNANCE 

REFERENČNÍ ÚROVNĚ: 

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY: 

pro 13580 Hz   

platí limit 

6107,30    0,014 
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Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou 

měřící místo X5  
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Obrázek 18: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X5 

 

 

 

Porovnání naměřených hodnot s referenční hodnotou

měřící místo X6 
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Obrázek 19: porovnání naměřených hodnot, měřící místo X6 
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MĚŘÍCÍ MÍSTO MM3: pracoviště SVAŘOVNA – vysokofrekvenční svařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 20: situační foto v prostoru vysokofrekvenčního svařování 

 

NÁZEV A  POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: 

Měření probíhalo v závodu AMTP Karviná, a.s.  

Měřeno vysokofrekvenční svařování. V prostoru měření je stálé pracovní místo. Pracovník  

u ovládacího pultu vysokofrekvenčního svařování dozoruje kvalitu svařování napichovací 

trubky a kontroluje úpravu výrobku.      

POPIS ZDROJE MĚŘENÉHO FAKTORU: 

Zdrojem elektromagnetického pole je provoz vysokofrekvenčního svařovacího agregátu, 

který slouţí ke svaření napichovací trubky.  

Pracovní frekvence je f = 300 kHz; výkon P = 400 kW; příkon P = 610 kVA.  

POUŢITÁ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ: 

Měřič úrovně expozice magnetické indukce ELT – 400, v.č.D-0040  

s platností kalibrace do 11.1.2012.  

Měřič úrovně intenzity elektrického pole EMR – 300, v.č. T-0051. 

Sonda T8, v.č. R-0044 s platností kalibrace do 05.02.2013. 

 

 

 

 

X8 

X7 
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DEN MĚŘENÍ: 22.2.2011;  

ČAS MĚŘENÍ: 8:00 – 9:00 

POUŢITÉ ZNAČKY, JEDNOTKY A VELIČINY: 

t (°C) teplota vzduchu 

RH (%) relativní vlhkost vzduchu 

STND (%) expozice polem naměřených hodnot jako procenta 

z referenčních hodnot magnetické indukce 

ICNIRP (%) expoziční limit referenčních hodnot magnetické indukce 

Est (V/m) intenzita elektromagnetického pole středována po dobu šesti 

minut 

Eref (V/m) referenční úroveň intenzity elektromagnetického pole 

 

 

 

 

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY: 

t = 16°C , RH = 42% 

STRATEGIE A ZPŮSOB (METODY) MĚŘENÍ: 

za předpokladu známé frekvence 300 kHz byla provedena analýza spektra pomocí měřiče 

úrovně magnetického pole a měřiče úrovně intenzity elektrického pole v pracovním místě 

zaměstnance.  

VÝSLEDKY MĚŘENÍ: MM3 

MÍSTO MĚŘENÍ, ZPŮSOB A OKOLNOSTI MĚŘENÍ :  

Frekvence STND Est 

(Hz) (%) (V/m) 

X7 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě 

pomocného pultu v blízkosti 

vysokofrekvenčního svařování cca 30 cm  

od zdroje 

310300   360 24,6 

X8 měřeno ve výšce trupu 1,5 m, v místě  

ovládacího pultu vysokofrekvenčního svařování 

cca 2m od zdroje 

310300   19
 

1,84 

NEJISTOTA VÝSLEDKŮ: 5,6 % pro výsledek měření STND  

NEJISTOTA VÝSLEDKŮ: 14,5 % pro výsledek měření Est 

ICNIRP Eref 

Nařízení vlády č.1/2008 Sb. 

LIMITY PRO ZAMĚSTNANCE 

REFERENČNÍ ÚROVNĚ: 

pro 310300   Hz   

platí limit 
  610 

širokopásmové 

měření  
 100 
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4.  DISKUZE, ZHODNOCENÍ  NAMĚŘENÝCH HODNOT 

 

MÍSTO MĚŘENÍ MM1: 

Měřící bod X1 = 6103,64  T . Porovnáním s referenční hodnotou platnou pro frekvenci 

722 Hz, zjištěno překračování referenčních limitů. Proto následoval výpočet pomocí 

zjednodušené výpočtové metody. Porovnáním vypočtené hodnoty s nejvyšší přípustnou 

hodnotou bylo zjištěno dodrţení nejvyšší přípustné hodnoty.  

Měřící bod X2 = 6100,158  T . Porovnáním s referenční hodnotou platnou pro frekvenci 

722 Hz, zjištěno překračování referenčních limitů. Proto následoval výpočet pomocí 

zjednodušené výpočtové metody. Porovnáním vypočtené hodnoty s nejvyšší přípustnou 

hodnotou bylo zjištěno její překročení, toto překročení je neprokazatelné vzhledem 

k nejistotě výsledku. 

Měřící bod X3 = 61093,1  T , měřící bod X4 = 61091,4  T . Porovnáním s referenční 

hodnotou platnou pro frekvenci 722 Hz, zjištěno dodrţování referenčních limitů. 

Referenční limity prokazatelně zaručují dodrţování nejvyšších přípustných hodnot. 

Porovnáním naměřených hodnot s referenčními limity jsou v měřícím místě X3, X4  

nejvyšší přípustné hodnoty prokazatelně dodrţeny.  

 

MÍSTO MĚŘENÍ MM2: 

Měřící bod X5 = 6103,11  T , měřící bod X6 = 61018,1  T . Porovnáním s referenční 

hodnotou platnou pro frekvenci 13580 Hz, zjištěno dodrţování referenčních limitů. 

Referenční limity prokazatelně zaručují dodrţování nejvyšších přípustných hodnot. 

Porovnáním naměřených hodnot s referenčními limity jsou v měřícím místě X5, X6  

nejvyšší přípustné hodnoty prokazatelně dodrţeny.  

Provozovatel zdroje neionizujícího záření se řídí zákonem č.258/2000 Sb., dle části 

o neionizujícím záření v §35 odstavec (2): Osoba, která pouţívá, popřípadě provozuje stroj 

nebo zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření je povinna 

a) činit taková technická a organizační opatření, aby expozice fyzických osob 

upravené právním předpisem, nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty 

neionizujícího záření, 
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c) v případech stanovených prováděcím právním předpisem označit výstrahou 

místa (oblasti, pásma), ve kterých expozice osob neionizujícímu záření můţe 

překročit nejvyšší přípustné hodnoty. 

Z hlediska kategorizace prací se řídí zaměstnavatel zákonem č.258/2000 Sb., částí  

§37 odstavec (1). Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců     

a jejich rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity 

pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis. 

Z této formulace v zákonu 258/2000 Sb., tj. ţe podmínky pro zařazování prací      

do kategorií je třeba posuzovat podle míry faktorů vyplývá dle vyhlášky 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli [8] v odstavci 5, Neionizující záření a elektromagnetická pole, ţe do druhé 

kategorie není třeba zařazovat pracovníka, který se občas vyskytne v elektromagnetickém 

poli způsobujícím expozici překračující 30% ze stanovené nejvyšší přípustné hodnoty 

(nejvyšší přípustnou hodnotu nesmí překročit v ţádném případě).  

U indukčního ohřevu není stálé pracovní místo. V místě okolí indukční ohřevu jsou 

průchozí komunikace, které slouţí zaměstnancům pro přechod na související pracoviště. 

Hrazení u indukčního ohřevu, kde bylo měřením zjištěno 100% nejvyšší přípustné 

hodnoty, je provedeno organizační opatření a zabraňuje průchodu zaměstnanců. Zde jsou 

umístěny dvě bezpečnostní zákazové značky viz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zákaz vstupu s kardiostimulátorem                                Průchod zakázán 

 

Obrázek 21: zákazové tabulky v místě měření MM1 
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Kardiostimulátory – ovlivnění nízkofrekvenčním magnetickým polem. Firem, které 

vyrábějí kardiostimulátory je značné mnoţství a existuje řada provedení. V kaţdém 

případě je povinností lékaře, který kardiostimulátor nebo jiné zařízení implantoval, aby 

pacienta upozornil, kdy můţe dojít k porušení funkce i při nepřekročení nejvyšších 

přípustných hodnot. 

Zaměstnavatel tímto splňuje zákonné předpisy, můţe tedy navrhnout zařazení 

zaměstnanců pracujících na pracovišti redukovny, z hlediska neionizujícího záření  

a elektromagnetického pole, do kategorie 1. 

 

MÍSTO MĚŘENÍ MM3: 

Měřící bod X7 = 360 % (expozice polem naměřených hodnot jako procenta z referenčních 

hodnot magnetické indukce) . Porovnáním s referenční hodnotou platnou pro frekvenci  

300 kHz, zjištěno překračování referenčních limitů. Referenční hodnoty mohou být 

překročeny, jestliţe se prokáţe měřením nebo výpočtem dodrţení nejvyšších přípustných 

hodnot. Měřící přístroj ELT-400, kterým bylo provedeno měření, slouţí pouze pro 

srovnání s referenčním limitem.  

V místě stálého pracovního místa, na pracovišti vysokofrekvenčního svařování, 

doposud nebylo stanoveno riziko neionizujícího záření. Doporučuji provozovateli 

neionizujícího záření provedení zpřesňujícího expertního měření osciloskopickou metodou. 

Elektromagnetická pole jsou vázána na blízkost svých zdrojů. V dostatečné vzdálenosti od 

zdroje konečných rozměrů platí, ţe hustota zářivého toku klesá s druhou mocninou 

vzdálenosti. Oblasti, ve kterých mají pole nepříznivý účinek na zdraví, mají proto relativně 

malé rozměry.  Z osciloskopického záznamu bude získana filtrací průběh hustoty 

indukovaného proudu. V případě překročení nejvyšší přípustné hodnoty, bude vyznačena 

zóna, kde budou mít zaměstnanci provedením organizačního opatření zákaz vstupu.  

Měřící bod X8 = 19 % (expozice polem naměřených hodnot jako procenta z referenčních 

hodnot magnetické indukce).  Porovnáním s referenční hodnotou platnou pro frekvenci  

300 kHz, zjištěno dodrţování referenčních limitů. 

Rovněţ byla proměřena v měřícím bodě X7, X8 intenzita elektrického pole. Nejvyšší 

naměřená hodnota byla 24,6 V/m. Referenční limit byl prokazatelně dodrţen. 
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5.  ZÁVĚR 

 

Teoretická část této práce byla věnována základnímu poznání a přehledu nezbytnému     

pro praktické posouzení expoziční situace v závodu AMTP Karviná a.s. V praktické části 

bylo snahou zachytit měřením expoziční situaci u jednotlivých zdrojů neionizujícího 

záření. Za pouţití, pro tuto práci zcela vyhovující, měřící výbavy bylo provedeno měření    

a na základě naměřených hodnot bylo provedeno porovnání s hygienickými limity.           

Pro zjištění přesných hodnot v místě měření MM3 u vysokofrekvenčního svařování          

je nutné provést měření osciloskopickou metodou a provést důkladnou analýzu pracoviště 

vysokofrekvenčního svařování z hlediska potencionálního rizika vyplývající z expozice 

neionizujícího záření. 

Pro bezpečnost práce, jejíţ nedílnou součástí je ochrana zdraví člověka, vyplývá důleţitý 

poznatek, ţe problematika neionizujícího záření v průmyslu bývá při vyhledávání rizik     

na pracovištích často opomenuta. To vyplývá z fyzikální podstaty neionizujícího záření     

a jejího skrytého působení na lidský organismus. Proto bylo snahou upozornit, pomocí této 

práce, na skrytá nebezpečí a screeningovým měřením v reálných podmínkách vyhledat 

potenciální riziková místa na pracovišti rourovny. V práci bylo rovněţ upozorněno            

na související pracovně právní předpisy.  

 Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, ţe se podařilo dosáhnout cíle 

práce, kterým bylo změření a zhodnocení nízkofrekvenčního elektromagnetického pole   

pro frekvence niţší neţ 500 kHz. Provozovatel zdroje AMTP Karviná a.s., v jehoţ 

spolupráci se měření uskutečnila, získá relevantní data z měření, na jejichţ základě můţe 

provést zpřesňující analýzu rizik vyplývající z provozu zdroje neionizujícího záření.  
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