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Anotace 

ŠRUBAŘOVÁ, I.: Systém řízení rizika při výrobě rozbušek, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 50, Bakalářská 

práce, Vedoucí: Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou výbušnin a rozbušek z hlediska jejich 

výroby a uţití. V úvodní části je uvedeno  rozdělení výbušnin a rozbušek na jednotlivé druhy 

a jsou vysvětleny pojmy související s touto problematikou. Hlavní část se orientuje na 

technologický proces výroby azidu olovnatého. V práci je řešena i otázka školení pracovníků 

z hlediska jejich bezpečnosti při výrobě a manipulaci s rozbuškami. V závěru je 

identifikována analýza případných rizik při výrobě azidu olovnatého, která mohou vést 

k nebezpečným situacím. 

 

Klíčová slova: výbušnina, rozbuška, technologický proces, azid olovnatý, bezpečnost 

při výrobě rozbušek, bezpečnost při manipulaci s rozbuškami, analýza rizik 

 

Annotation 

 ŠRUBAŘOVÁ, I.: System of Management of Risks Associated with Detonator 
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 This bachelor ´s work deals with problems of explosives and detonators from the point 

of  view  their  production  and  usage.  In  the  beginning part of the work there is mentioned 

a distribution of explosives and detonators to separate sorts and explanation of terms 

connected with these points of view. The main part is focused on the technological process of 

plumbic azid manufacturing. There is also solved a question of workers training from the 

point of view their safety in production and manipulating with detonators. In the conclusion 

an analysis of potential risks in the production of plumbic azid is identified, which can lead to 

dangerous events.  
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1 Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá výbušninami. Pro jejich spolehlivou iniciaci jsou 

vyvinuty iniciátory, které se nazývají rozbušky. K nejlepším rozbuškám v naší zemi patří 

rozbušky neelektrické, elektrické a elektronické. Na spolehlivé iniciaci je zaloţena bezpečnost 

práce pracovníků, neboť při selhání dochází často k rizikovým situacím.  

 Při výrobě a následném testování můţe dojít k velkému ohroţení zdraví zaměstnanců 

nebo osob manipulujících s těmito prostředky. Z tohoto důvodu jsou pro zaměstnance 

organizovány pyrotechnické kurzy různých stupňů, neboť pracovníci musí mít dostatečné 

znalosti v oblasti pyrotechniky.  
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2 Cíl práce 

 Jedním z podstatných elementů při výrobě rozbušek jsou třaskaviny, které vytváří 

detonační impuls. Z nejznámějších třaskavin můţeme jmenovat např. azid olovnatý, 

trinitroresorcinát olovnatý, pikraminan olovnatý, tetrazen a třaskavou rtuť. Azid olovnatý 

patří k vojenským třaskavinám, jehoţ výrobou se budu ve své bakalářské práci zabývat. 

Provedu analýzu případných rizik vznikajících při jeho výrobě a navrhnu moţná opatření 

k jejich minimalizaci.  
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3 Základní pojmy 

Bleskovice – iniciační prostředek, který přenáší detonační vlnu na určenou vzdálenost. [5] 

 

Detonace – chemický výbuch  způsobující vznik  detonační  vlny, která vzniká ve výbušnině 

a pohybuje se výbušnou rychlostí větší neţ rychlost zvuku. [8] 

 

Detonační impuls – iniciační impuls vyvolávající výbuch u trhaviny. [9] 

 

Detonační rychlost – rychlost, která šíří detonaci výbušninou. [5] 

 

Iniciace – proces, během kterého je dodána energie výbušnině pomocí iniciátoru vedoucí 

k vyvolání výbuchu. [9] 

 

Rozbuška – iniciační prvek s třaskavinou, který je určen k vyvolání výbuchu u trhaviny za 

pomoci detonačního impulsu. Rozbušky se dělí do čtyř skupin podle způsobu přivedení 

k činnosti:  

1. záţehové – jsou aktivovány plamenem od roznětky, zpoţďovače či zápalnice, 

2. nápichové – aktivují se nápichem na jehlu,  

3. nárazové – aktivuje je náraz na cíl (překáţku),  

4. elektrické – aktivuje je elektrická energie. [9, 5] 

 

Stopina – prostředek, který slouţí k přenosu plamene a k získávání časových zpoţdění 

v pyrotechnických výrobcích. Je zapalován plamenem a hoří povrchově rychlostí 1cm/3-5sec.  

[5] 

 

Výbuch – fyzikální, fyzikálně – chemický děj, který vede k náhlému uvolnění energie. [8] 

 

Výbušniny – látky schopné uvolnit velké mnoţství energie vedoucí k chemickému výbuchu. 

Jsou rozděleny na střeliviny, trhaviny a třaskaviny. Součástí výbušnin jsou pyrotechnické 

sloţe, z nichţ některé nejsou vyloţeně výbušninou. [8] 

 

Zápalnice – iniciátor, kde výstupem je plamen. Pouţívá se k nastavení zpoţdění, které se 

nastavuje délkou pouţité zápalnice. Zápalnice je vyuţívána k iniciaci záţehových rozbušek, 

střelivin a pyrotechnických sloţí. [5] 
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4 Výbušniny 

 Výbušniny jsou látky, které jsou schopny uvolnit velké mnoţství energie ve velmi 

krátkém čase. Doprovodným dějem všech druhů výbušnin je výbuch a detonace. [19] 

Výbušniny dělíme dle několika typologií: 

 podle způsobu výbušné přeměny  – přímé, 

             – nepřímé,          

 podle rychlosti detonace   – rychlé, 

       – pomalé, 

 podle způsobu výroby  – vyráběné průmyslově, 

      – vyráběné podomácku, 

 podle vlastností   – trhaviny, 

– třaskaviny, 

– střeliviny, 

– pyrotechnické sloţe, 

 podle uţivatele   – vojenské, 

– průmyslové. [5] 

 

4.1 Výbuch 

 Výbuch je charakterizován jako náhlý fyzikální nebo fyzikálně chemický děj, během 

kterého dochází k uvolnění energie a pohybu. Kromě výbuchu chemického rozlišujeme další 

druhy jako např. mechanický (fyzikální), jaderný (jaderné náloţe), elektrický (elektrický 

výboj), výbuch parního kotle, výbuch sopky, výbuch na slunci, v kosmu a jiné. Výbuchem 

rovněţ rozumíme rychlou přeměnu hmotného systému za tvorby plynů pod tlakem. Výbuch 

doprovází zvukové, tepelné a světelné efekty. [8, 4] 

 Výbuchy vznikají z různých příčin. Fyzikální výbuchy způsobuje náhlá změna 

fyzikálního stavu systému. Chemické výbuchy vznikají na základě rychlé exotermické reakce, 

která   probíhá   během   tvorby  silně   stlačených   plynných   zplodin.  Příčinou  atomových 

a termonukleárních výbuchů jsou rychlé nukleární reakce. [8] 
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4.2 Detonace 

Detonací rozumíme výbušnou přeměnu, která je popisována tak, ţe probíhá při větší 

rychlosti neţ je rychlost zvuku, tj. 1000 – 9000 m.s
-1

. Detonace se šíří v detonační neboli 

rázové   vlně , tj.  vlně, ve   které   se   prudce – skokem   mění  objem  (hustota), tlak, teplota 

a rychlost prostředí. Detonační vlna se šíří výbušnou rychlostí několika kilometrů za sekundu. 

[8] 

 Během detonace je důleţitá její rychlost, zatímco energie uvolněná explozí není tak 

podstatná. Rychlost označujeme jako detonační. Účinnost trhaviny roste s detonační rychlostí 

přímo úměrně. Detonaci můţe předcházet explozivní hoření, jehoţ příkladem je černý prach, 

který rychle shoří, kdeţto je – li uzavřený v pevném obalu, tlak plynů rychle vzrůstá a hoření 

přejde ve výbuch. Detonace je tedy v praxi označována jako výbuch šířící se rychlostí 

minimálně 1 km.s
-1

. [14] 

 S detonační rychlostí souvisí stabilita detonace. Trhavina není schopna detonovat po 

celé délce náloţe, pokud má náloţ velmi malý průměr. Detonace se šíří náloţí teprve při 

zvětšení průměru nad dolní kritický průměr. Detonační rychlost se zvyšuje jakmile překročí 

horní kritický průměr a pak teprve detonační vlna dosáhne největší stálé hodnoty a tím se 

docílí stability detonace. [14] 

 

4.3 Rozdělení výbušnin 

 Výbušniny lze v základě charakterizovat dle rychlosti výbušné přeměny. Tato rychlost 

závisí na mnoha faktorech, avšak zejména na typu výbušniny, na jejím geometrickém 

uspořádání obalu, hustotě (slisování), prostředí, druhu a síle iniciace. Dle rychlosti výbuchu 

rozlišujeme dva základní typy výbušné přeměny, a to explozivní hoření, které znamená, ţe 

reakce se šíří ve vrstvách výbušniny podzvukovou rychlostí maximálně 100 m.s
-1

 a závisí na 

okolním tlaku a detonace, která závisí na okolí méně a je ničivější. [19] 

 Na jednotlivé výbušniny jsou obecně kladeny následující poţadavky: 

 vysoký energetický obsah tj. síla výbušniny, 

 přiměřená citlivost, zaručující manipulační bezpečnost a spolehlivost iniciace, 

 chemická a fyzikální stabilita, nereaktivnost s běţnými materiály, 

 dostupnost surovin a nízká cena výroby. [19] 

  

V zásadě však výbušniny dělíme na: 

 třaskaviny 
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 trhaviny  

 střeliviny 

 pyrotechnické sloţe. [19] 

 

Třaskaviny 

Třaskaviny jsou výbušniny, které se pouţívají ve formě iniciátorů. Díky třaskavinám 

došlo k velkému rozmachu trhací techniky, bez které by nebyly myslitelné technické 

vymoţenosti. [8] 

 Třaskaviny jsou velmi citlivé k vnějším podnětům, z čehoţ plyne, ţe je lze k výbuchu 

přivést poměrně slabým podnětem např. úderem, jiskrou, třením, nápichem, plamenem, ţárem 

a jinými. Třaskaviny jsou ve většině případů energeticky chudé a mnoţství energie, které se 

uvolní při výbuchu zdánlivě neodpovídá jejich iniciační mohutnosti. Účinek iniciace je 

ovlivněn energií, která je třaskavinou udělena iniciované látce a která je na akceleraci 

výbušné přeměny třaskaviny závislá. Akcelerací se rozumí děj, při kterém je třaskavina 

uvedena do explozivního hoření a následně k detonaci. Ze základních druhů výbušnin jsou 

třaskaviny jediné schopné akcelerace. [8] 

 Třaskaviny se v praxi pouţívají k počáteční iniciaci méně citlivých výbušnin (trhavin). 

Proto se označují jako primární výbušniny tvořící primární náplň rozbušek. Iniciační 

mohutnost třaskaviny závisí na akceleraci výbušné přeměny. Zde máme na mysli zrychlování 

aţ k dosaţení konstantní detonační rychlosti. Mohutnost iniciace dále závisí na brizanci 

třaskaviny, kterou se rozumí ničivé působení detonačními zplodinami na bezprostřední okolí. 

Brizance se zvyšuje s rostoucí počáteční hustotou třaskaviny a s rychlostí detonace. [19] 

 Mezná náplň třaskaviny  se  nazývá  nejmenší  mnoţství  třaskaviny, které je zapotřebí 

k tomu, aby byla trhavina uvedena do plné detonace. Mezná náplň se liší podle pouţité 

třaskaviny  a  trhaviny. Je  rovněţ  ovlivněna  hustotou – tedy  lisovacím  tlakem  třaskaviny  

a trhaviny, průměrem náloţí a celkovým provedením zkoušky. [19] 

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, třaskaviny jsou velmi citlivé k vnějším podnětům. U všech 

zkoušek je podstatné vyhodnocení dolní a horní hranice citlivosti. Za dolní mez povaţujeme 

zatíţení, kdy pravděpodobně nedojde k iniciaci třaskaviny. Naopak horní mez citlivosti je 

zatíţení, kdy s určitou pravděpodobností iniciace bude vyvolána. S citlivostí souvisí 

flegmatizace, senzibilizace a přelisování. Senzibilizací rozumíme sníţení citlivosti třaskaviny 

s přídavkem měkké látky, která jednotlivé krystaly třaskaviny obalí a znecitliví. Jako 

flegmatizátory lze pouţít parafín, asfalt, včelí vosk, dextrin aj. Senzibilizace představuje 
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zvýšení citlivosti třaskaviny za přidání látek o vyšší tvrdosti, zvyšující pravděpodobnost 

iniciace, která je způsobená narušením krystalů. Jako senzibilizátory se pouţívají např. mleté 

sklo a sirník antimonitý. Neméně důleţité je přelisování třaskavin, kdy je zvyšována jejich 

hustota spolu s brizancí, avšak dochází ke sniţování jejich citlivosti. Někdy při tomto jevu 

dochází aţ ke ztrátě výbušných vlastností třaskavin, tedy třaskaviny nelze iniciovat, protoţe 

jsou přelisované. Tento jev pozorujeme např. u třaskavé rtuti při 50 MPa nebo u azidu 

olovnatého při cca 300 MPa. [19] 

 Pro výběr vhodné třaskaviny platí několik zásadních kritérií. Především jde o dobrou, 

ne však přílišnou citlivost. Třaskavina musí mít dostatečnou spolehlivost v tom smyslu, ţe při 

iniciaci musí být natolik necitlivá, aby byla zajištěna její bezpečná výroba i manipulace s ní. 

Dále se poţaduje, aby byla zaručena vysoká iniciační mohutnost (nízká mezná dávka). Je 

výhodné, aby vzhledem k obvyklým laboratorním postupům byla třaskavina nepřelisovatelná 

nebo jen obtíţně přelisovatelná. Pro laboraci je rovněţ nutná dobrá sypatelnost a nenavlhavost 

třaskavin. Poţaduje se taky chemická a fyzikální stálost v rozsahu teplot -50˚C aţ +70˚C. 

Dalšími parametry jsou snadný, bezpečný a levný způsob výroby a dosaţitelnost výchozích 

surovin pro výrobu. V poslední době se stupňují poţadavky na pouţívání třaskavin, které 

neobsahují těţké kovy (olovo, rtuť). [8] 

 Je obtíţné hledat třaskavinu, která by všem těmto poţadavkům vyhověla. Spousta 

třaskavin se technicky nevyrábí pro přílišnou citlivost, pro nedostatečnou stabilitu, pro 

obtíţnou přípravu či těţce dosaţitelné suroviny. [8]  

 Z hlediska manipulace jsou třaskaviny povaţovány za nejnebezpečnější látky, neboť 

k jejich iniciaci většinou stačí jen velmi slabé podněty (např. nakumulovaný elektrostatický 

náboj na oděvu). Obecně platí, ţe manipulace s třaskavinami je relativně bezpečná, jsou – li 

třaskaviny vlhké a tedy flegmatizované vodou. [19] 

  

Trhaviny  

Za trhaviny jsou povaţovány výbušniny, které se přivádí k detonačnímu roznětu 

třaskavinou. Trhaviny na rozdíl od třaskavin jsou však méně citlivé. Detonace lze dosáhnout 

na základě silného podnětu – např. detonace jiné výbušniny – třaskaviny. Je tedy zřejmé, ţe 

k vyvolání spolehlivé detonace nestačí jednoduchý fyzikální podnět, jak tomu je u třaskavin. 

[6]   

 Při zkouškách trhavin se do popředí  klade citlivost k mechanickým podnětům 

zejména ke tření a k nárazu. Z hlediska citlivosti trhaviny dosahují řádově vyšších hodnot neţ 
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je tomu u třaskavin. Např. se zkouší citlivost k nárazu za vyuţití 10 kg závaţí, přičemţ 

citlivost ke tření dosahuje desítek kilogramů. Z běţně pouţívaných trhavin je nejcitlivější 

pentrit, mezi nejcitlivější k nárazu se řadí nitroglycerin. [19] 

 Trhaviny se vţdy pouţívají ve spojení s rozbuškou nebo jiným iniciátorem a tedy je 

nelze pouţít samy o sobě. V běţných podmínkách nejsou schopny detonace – musí být 

strţeny detonací primární výbušniny. Většina trhavin při zapálení jen shoří, o určitém 

nebezpečí detonace se dá hovořit jen u některých, jsou – li v uzavřených obalech nebo ve 

větším mnoţství. [19] 

Trhaviny jsou vyuţívány zejména k trhání pevných materiálů (hornin) v dolech, 

lomech nebo jako náplň do bomb, střel, min, granátů a jiné munice. [8] 

 Důleţitou charakteristikou trhavin je jejich pracovní schopnost. Pod tímto pojmem se 

rozumí schopnost výbušniny konat práci. Tato práce se koná na základě působení tlaku 

plynných zplodin v okolním prostředí (ne však bezprostředně u náloţe jako brizance). [19] 

 Trhaviny se dělí z několika hledisek. Z hlediska skupenství je lze rozdělit na pevné 

(kompaktní nebo sypké), plastické a kapalné. Podle jiného hlediska se dělí trhaviny na 

individuální chemické sloučeniny a směsi.  

Nejběţnější dělení je na:  

a) trhaviny vojenské,  

b) trhaviny průmyslové.  

Obojí, jak vojenské i průmyslové, mohou být dle jejich uţití vzájemně kombinovány tzn., ţe 

vojenské trhaviny lze vyuţívat pro průmyslové účely a naopak průmyslové na účely vojenské. 

[19]   

Vojenské trhaviny – jsou většinou pouţívány jako náplň do vojenské munice nebo do 

průmyslových iniciátorů. Jsou vysoce stálé, odolné, mají vysokou brizanci a detonační 

rychlost. Výrazným nedostatkem vojenských trhavin je jejich vysoká cena. [8] 

Vojenské trhaviny lze rovněţ rozdělit na: 

 základní, 

 náhradní (směsné). [8] 

Základní vojenské trhaviny – zahrnují individuální chemické sloučeniny jako např. pentrit, 

trinitrotoluen (dále jen TNT), hexogen, oktogen, kapalné nitroestery, tetryl aj. [8] 

Jednou z nejcitlivějších trhavin k mechanickým podnětům je pentrit, který velmi 

snadno elektrizuje tzn. hromadí elektrostatický náboj. Tvoří bílé krystalky a je pouţíván jako 

náplň bleskovic či jako sekundární náplň rozbušek. TNT je tvořen světloţlutými krystaly. Je 
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většinou vyráběn ve formě šupinek, na světle získává hnědé zbarvení. Je teplotně stabilní. 

K mechanickým podnětům je méně citlivý. Hexogen je krystalický prášek, který se vyznačuje 

bílou barvou. Patří k výkonným a citlivým trhavinám. Vyuţívá se jako sekundární náplň do 

rozbušek. Oktogen je znám jako krystalická trhavina, nejvíce pouţívaná. Avšak jeho pouţití 

je omezeno jeho vysokou cenou. Mezi kapalné nitroestery patří např. nitroglycerin, 

nitroglykol, nitridiglykol či vláknitá nitrocelulóza. Pouţívají se zejména k výrobě střelivin 

(prachů) a trhavin (ţelatinovaných). Kapalné nitroestery jsou charakteristické svou citlivostí 

k nárazu a ke tření. Za zmínku stojí ještě výkonnější trhavina tetryl pouţívající se k výrobě 

rozbušek a náloţek. [19]  

Směsné vojenské trhaviny – se vyrábí z důvodu sníţení citlivosti některých trhavin 

(flegmatizace), zlepšení výbušinářských charakteristik a z důvodu úpravy jejich konzistence. 

[19] 

Průmyslové trhaviny -  se od vojenských odlišují v několika směrech. Vyznačují se niţší 

brizancí, detonační rychlostí a menší citlivostí, neboť k jejich iniciaci nepostačí jen rozbuška, 

ale jsou nezbytné počinové náloţe z vojenských trhavin. Průmyslové trhaviny jsou 

charakterizovány dobrou pracovní schopností, malou stálostí a snadným rozkladem 

působením vody, pokud obsahují dusičnan amonný. Na rozdíl od vojenských trhavin se 

vyznačují několikrát niţší cenou a vyšší spotřebou. [19] 

Na základě prostředí, ve kterém se pouţívají, dělíme průmyslové trhaviny na: 

 povrchové – pouţívají se v povrchových dolech, 

 důlní – pouţívají se v dolech. 

U důlních trhavin se klade důraz na co nejmenší průměr náloţí a na nulovou nebo kladnou 

kyslíkovou bilanci. Pokud by nedošlo k dokonalému spálení, pak by v dole zůstalo velké 

mnoţství toxických zplodin. [19] 

Průmyslové trhaviny rozdělujeme rovněţ na: 

 klasické,  

 neklasické. [19] 

Klasické trhaviny – obsahují výbuškou látku a dělíme je podle konzistence na sypké 

amonoledkové, poloplastické, plastické a pevné. Sypké amonoledkové trhaviny jsou 

charakterizovány nízkou odolností vůči vlhkosti, nízkou výkonností a citlivostí. Poloplastické 

klasické trhaviny se vyznačují větší výkonností a obsahují 5 – 15% trhací ţelatiny. 60% 

průmyslové ţelatiny obsahují plastické průmyslové trhaviny. Vyznačují se vodovzdorností, 

výkonností, citlivostí, avšak na druhé straně jsou drahé a nepříznivě působí na lidský 
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organismus. Patří k nim danubit, perunit, gelamon a semtex. Průmyslovou aplikací 

vojenských trhavin jsou pevné trhaviny, které slouţí k zesílení detonace rozbušky nebo 

k druhotnému rozpojování. [19] 

Neklasické trhaviny – se vyznačují řadou výhod, které tkví v bezpečnosti manipulace, 

v moţnosti jejich přípravy aţ na místě spotřeby, v jejich jednoduchosti a cenové dostupnosti. 

Mezi jejich nevýhody se řadí jejich necitlivost a u trhavin DAP navlhavost. Odlišujeme 

trhaviny typu DAP a emulzní trhaviny. Název DAP vychází ze samotného sloţení. Z názvu 

vyplývá, ţe se skládají z dusičnanu amonného a paliva. Nevýhodou je jejich malá efektivnost 

v maloprůměrových vrtech. Druhým typem neklasických trhavin jsou trhaviny emulzní, které 

jsou plastifikované vodou. Základem těchto trhavin jsou oxidovadlo (dusičnan amonný), 

plastifikátor (voda) a výbušný senzibilizátor. Zvláštní skupinu tvoří důlně bezpečné trhaviny, 

které nesmí při výbuchu iniciovat výbuškou směs metanu se vzduchem vyskytující se 

v dolech. [19] 

 Technologie výrovy pouţívá trhaviny zejména jako sekundární náplně rozbušek a jako 

krycí vrstvy azidu olovnatého. Krytka je tvořena pentritem. V poslední době je nahrazován 

pentritolem, který je méně citlivý, méně se nabíjí elektrostatickým nábojem, můţe se 

dopravovat v suchém stavu, avšak při vyšších teplotách se rozkládá, čímţ ohroţuje stabilitu 

detonátoru. Jako pojivo technologie výroby předpokládá pouţití nitrocelulózy. V této firmě se 

trhaviny nevyrábějí, nýbrţ upravují se trhaviny dováţené ze zahraničí. [19] 

  

Střeliviny 

 Pod pojmem střeliviny máme na mysli pevné (tuhé) látky se schopností uvolňovat 

hořením plyny o vysokém tlaku a teplotě a proto se pouţívají k pohonu střel. Tyto plyny 

působí svým tlakem buď na dno střely nebo protékají reaktivní tryskou. Střeliviny hoří i bez 

přístupu vzduchu. Hoření musí být rychlé a pravidelné, coţ je důleţité pro zajištění bezpečné 

a správné funkce zbraně např. při stanovení balistických vlastností. [8] 

 Hořlavina a zdroj kyslíku (oxidovadlo) jsou základními sloţkami střelivin, které 

zajišťují stabilní hoření. Obě sloţky se spojují pojidlem nebo jsou obsaţeny v jedné látce 

(např. nitrocelulóza). [19] 

 Nevelký tepelný podnět stačí k iniciaci střelivin. Hned nastane explozivní hoření, které 

přechází  za  určitých  podmínek v detonaci (velké mnoţství, uzavřené obaly). K detonaci 

vede i zesílená iniciace, i kdyţ detonace není typickou výbušnou přeměnou střelivin. [8] 
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Obecně střeliviny rozdělujeme do tří skupin na:  

a) černý prach, 

b) bezdýmné prachy, 

c) tuhé pohonné hmoty (dále jen TPH). [19] 

 

Černý prach – Nejstarší známou výbušninou je černý prach, který byl pouţíván jiţ před 

naším letopočtem v Číně. Černý prach je směs, která je sloţena ze 75% z dusičnanu 

draselného, 15% dřevného uhlí (hořlavina) a 10% síry (hořlavina a pojivo). [19] 

 V oblasti výbušnin je výroba černého prachu povaţována za velmi nebezpečnou. 

Vlastnosti černého prachu se mění podle jeho sloţení a pouţití dřevného uhlí. Za jeho 

nedostatek lze povaţovat skutečnost, ţe často vlhne, coţ je spojeno s rozkladem dusičnanu. 

Zde hovoříme o tvz. vykvétání prachu. Na vzduchu je rychlost hoření 8 – 10 mm.s
-1

, přičemţ 

v uzavřeném prostoru rychlost dosahuje aţ 420 m.s
-1

. [19] 

 Černý prach byl dříve pouţíván jako náplň munice, zde byl však nahrazen 

bezdýmnými prachy. V současnosti má uplatnění jako náplň krouţků časových zapalovačů, 

zápalnic, stopin, zaţehovačů, záţehových šroubů. Jako výmetná náplň nebo jako pohon 

raketových motorů se uţívá v rozšířené civilní pyrotechnice. Černého prachu lze pouţít i jako 

záţehové  nebo  přechodové  sloţe  ve  zpoţďovačích pro rozbušky. Jeho uplatnění 

nalezneme i k trhání sochařského kamene. [19] 

 

Bezdýmné prachy – jsou charakterizovány bezdýmností výstřelů. Eliminují nedostatky 

černého prachu, který jako náplň munice má korozivní účinky na hlaveň, při výstřelu je 

obtíţně maskován (dým) a má malou výkonnost. Bezdýmné prachy jsou podle způsobu 

pouţití variabilnější a dodávají střele větší dostřel (energii). [19] 

 U bezdýmných prachů je podstatný tvar prachu, neboť určuje průběh hoření a intenzita 

hoření, která je dána povrchem zrnka prachu. Degresivní hoření prachu je pouţíváno pro 

krátké hlavně a prach má tvar např. koule s porézním povrchem. Konstantní hoření je typické 

pro prach ve tvaru pásky či trubičky s podélnou dírou. Během hoření je povrch konstantní do 

úplného shoření. Progresivní hoření je charakteristické pro dlouhé hlavně a prach je ve tvaru 

trubičky, kuličky nebo destičky s několika dírkami. [19] 

 Bezdýmné prachy jsou pouţívány častěji při výrobě munice a dělí se do dvou skupin: 

 jednosloţkové,  

 dvousloţkové. [19] 
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U jednosložkových je jedinou sloţkou nitrocelulóza. Parametry výsledného prachu jsou 

ovlivněny obsahem dusíku – stupeň nitrace. Přídavnými látkami jsou flegmatizátory 

(povrchová úprava prachů) a látky tlumící plamen (soli draslíku).  

Základem dvousložkových prachů kromě nitrocelulózy je další nitroester – nitroglycerin 

nebo diglykol. Kordity (bezdýmné nitroglycerinové prachy) se připravují v prostředí těkavých 

rozpouštědel, ve vodní suspenzi jde o balistity. Prachy trojsloţkové gudolové jsou vyráběny 

přidáním nitroguanidinu, kdy dochází k ochlazení výstřelu a tedy k menšímu opotřebení 

hlavní. [19] 

 

TPH – jsou pouţívány jako hnací náplň raket, které během hoření uvolňují mnoţství 

plynných zplodin proudících tryskami raketového motoru. Raketa je poháněna dopředu podle 

zákona akce a reakce. [19] 

 TPH dělíme na: 

 homogenní, 

 heterogenní. [19] 

Homogenní TPH – lze přirovnat k jednosloţkovému bezdýmnému prachu, neboť mají 

podobnou strukturu. Jejich základem je rovněţ nitrocelulóza, avšak liší se délkou hoření, která 

probíhá déle (aţ desítky sekund) a pouţívají se ve větších průměrech za konstantního tlaku 

zplodin.  

Heterogenní TPH – jsou směsi okysličovadel, hořlavin a pomocných látek. Oxidovadlem 

jsou nejčastěji chloristan amonný a draselný, dusičnan amonný a draselný. Polymerů – tj. 

syntetických a přírodních kaučuků, pryskyřic a asfaltů se vyuţívá jako hořlavin. Přidávají se 

rovněţ   práškové   kovy  zvyšující   energetický   obsah   TPH.   Všechny   látky   zapříčiňují  

i změkčení konzistence TPH. [19] 

  

Pyrotechnické slože 

 Pyrotechnické sloţe představují poslední velkou skupinu výbušnin. Pyrotechnické 

sloţe jsou charakterizovány jako mechanické směsi látek, které spolu exotermicky reagují  

po vhodné iniciaci. Exotermické reakce jsou vyuţívány k produkci tepla, světla, plynů, dýmů 

a zvuku. [8] 

 Pyrotechnické sloţe nejsou někdy vzhledem k jejich projevům řazeny mezi výbušniny. 

Některé pomalu hořící máloplynné (zpoţďovací) sloţe se opravdu podle Vyhlášky Českého 

báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších změn a doplnění, 
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řadí k pyrotechnickým sloţím 3. skupiny, kterými se rozumí sloţe bez nebezpečí výbušného 

rozkladu. Pyrotechnické sloţe nedosahují detonace, avšak jsou schopny explozivního hoření. 

Rozsáhlé odbytiště pyrotechnické sloţe nacházejí při výrobě zábavné pyrotechniky. [19]  

 

Složení pyrotechnických složí 

Z hlediska sloţení pyrotechnické sloţe charakterizujeme jako mechanické směsi 

hořlavin a okysličovadel, dále pojiv a ostatních pomocných látek, které zlepšují jejich 

vlastnosti. Při jejich výrobě nedochází k chemické reakci, přičemţ homogenita výsledné 

směsi závisí na dokonalosti promíchaných surovin. [19] 

Okysličovadla – Za okysličovadla jsou povaţovány látky uvolňující kyslík působením tepla, 

který je nutný k hoření hořlavin. Uvolňování kyslíku je u jednotlivých okysličovadel závislé 

na měrném povrchu (m
2
/g). K uvolnění kyslíku dochází tím rychleji, čím větší je měrný 

povrch. Tuto vlastnost lze zprostředkovaně zjistit při pouţití sypné hmotnosti (g/cm
3
). 

Surovina je kypřejší a má vyšší měrný povrch při co nejniţší sypné hmotnosti. [19]  

Hořlaviny – Za hořlaviny jsou povaţovány látky reagující s kyslíkem uvolněným 

z okysličovadel, přičemţ během této reakce se uvolňuje teplo, tzn., ţe látky hoří. Jako 

hořlaviny jsou pouţívány práškové kovy (křemík, mangan, hliník, hořčík, zirkon), jejich 

slitiny (FeSiCr – ferosiliko – chrom) nebo další sloučeniny (sirníky kovů, silicid vápníku 

atd.).  Rychlost   hoření   se   spojuje  s  měrným  povrchem.  Průměrná  velikost  částic  stačí  

u hořlavin mající poměrně pravidelný povrch zrn. Platí pravidlo, ţe hoření je tím rychlejší, 

čím jsou částice hořlaviny menší a mají jemnější mletí. Hoření sloţe se pak zrychluje. [19] 

Pojidla – jsou látky, které stmelují sloţe a zabezpečují pevnost zrna sloţe. Vzhledem 

k častému objemovému dávkování pyrotechnických sloţí do výrobků je ţádoucí pevné  

a pravidelné zrno nad 0,2 mm. Pojidla mají působení často jako hořlavina. Jako pojidel se 

pouţívá např. přirozených (kalafuna, šelak) a umělých (iditol, bakelit) pryskyřic, fermeţí, 

síry, polyvinylchlorid (dále jen PVC), nitrocelulózy, Vitonu B aj. [3] 

 

Požadavky na pyrotechnické slože  

 Na pyrotechnické sloţe jsou kladeny následující poţadavky: 

 v průběhu určitého časového úseku ţádaný pyrotechnický efekt (osvětlovací, 

signální, zápalný atd.), 

 při dlouhém uloţení dostatečná fyzikálně – chemická stabilita, 

 nutná minimální citlivost k mechanickým jevům, 
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 bezpečnost při výrobě a pouţívání, 

 stálost k vnějším tepelným vlivům, 

 jednoduchost technologie výrobního postupu, 

 dostatečná surovinová základna, dostatek výchozího materiálu. 

Požadavky na pyrotechnické prostředky 

 pyrotechnický efekt při pouţití, 

 bezpečnost při zacházení a uloţení,  

 necitlivost k průstřelu puškovou střelou, 

 při dlouhém uloţení prostředků stálost pyrotechnického účinku, 

 bezpečnost a jednoduchost výroby. [3] 

 

Rozdělení pyrotechnických složí 

 Pyrotechnické  sloţe  se  dělí  podle  nebezpečnosti  výbušného  rozkladu. 

 Přehlednější a srozumitelnější je však rozdělení podle způsobu pouţití. [3] 

Osvětlovací slože – Jedná se o sloţe, které se pouţívají na intenzivní osvětlování v terénu. 

Pouţívají  se  zejména  ve  vojenských  světlicích.  Nejběţnější  sloţe  jsou  na  bázi  hořčíku 

a dusičnanu sodného. [3] 

Zábleskové slože – jsou charakteristické rychlým hořením. Pouţívají se pro záblesk pro 

noční fotografii. Mají velkou svítivost a krátkou dobu hoření. U zábleskových sloţí se 

pouţívá práškový hliník, hořčík a chloristan draselný. [19] 

Dýmové slože – Tyto sloţe slouţí k vytváření zastíracího dýmu a mlhy nebo k signalizaci 

(barevné dýmy). Je nezbytné, aby pyrotechnická sloţ obsahovala dýmotvorné látky (chlorid  

amonný, naftalen, antracen). [19] 

Zápalné slože – slouţí k vytvoření ohně. Základ těchto sloţí tvoří bílý fosfor, elektron 

(hořčík, zinek, mangan) nebo termit (ţelezo a hliník). [19] 

Signální slože – jsou pouţívány v armádě ke komunikaci prostřednictvím světelných signálů. 

V zábavné pyrotechnice slouţí k vyvolání barevných světelných jevů. Barva plamene je 

tvořena solemi kovů, kde záleţí na atomovém spektru aktivovaného iontu. Jinak je sloţení 

sloţe standardní (hořlavina + okysličovadlo). [19] 

Stopovkové slože (trasovací) – jsou určeny ke zviditelnění dráhy střely. Na dně náboje je 

nalisována stopovka, při výstřelu se zaţehne stopovková sloţ a to zpravidla přes sloţ 

záţehovou. Na tyto sloţe je kladem poţadavek vysoké viditelnosti, dlouhé doby hoření během 

letu a spolehlivosti. [19] 
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Zážehové slože – jsou pouţívány k zesílení účinku iniciace, k zaţehnutí hůře zapalitelné 

sloţe. Nejčastěji je záţehových sloţí pouţito k zesílení přenosu záţehu z detonační trubice na 

zpoţďovací sloţ (systém roznětu neelektrických rozbušek). [19] 

Zpožďovací slože – Pro zpoţďovací sloţe je příznačné pouţití pro získání časového odstupu 

mezi podnětem (primární iniciací) funkce a účinkem systému. Technologie výroby zaručuje 

90% produkci těchto sloţí. Pouţívají se nalisované ve zpoţďovacích válečcích k dosaţení 

přesného  času  zpoţdění  rozbušek. Zpoţďovací sloţe se dělí na dvě skupiny – 

milisekundové a délečasující (BAK). [19] 

 

Způsoby výroby složí – ovlivňuje zejména pravidelnost časování. Důleţitým způsobem 

výroby je mísení sloţek, které se u některých sloţí provádí smísením komponent v mísicích 

bubnech. Některé ze sloţí se současně rozmělňují a mísí v kulových mlýnech. Sloţe se pak 

vyzrňují přídavným pojidlem (nejčastěji acetonovým roztokem nitrocelulózy). Zrnění se 

provádí rovněţ i takovým způsobem, ţe sloţky sloţe jsou suspendovány v acetonovém 

roztoku nitrocelulózy a suspenze je pak vlévána do vlaţné vody. Zrnění je prováděno na 

bronzových sítech za vlhka. Výše uvedenému způsobu se dává přednost u sloţí, které jsou 

citlivé na jiskru a na mechanické podněty. Pravidelnost časování a dávkování sloţí 

dávkovacím zařízením při lisování do zpoţďovačů je zlepšováno tabletováním (slisováním 

sloţe  na  tablety, rozdrcením  tablet  a  vytříděním  zrna  na  sítech) a tím je současně 

usnadněno a zlepšeno lisování. [8]  

 

Zkoušky pyrotechnických složí 

 U   pyrotechnických   sloţí   se   setkáváme   se   spoustou  zkoušek,  které  se  

provádí  i  u ostatních výbušnin. Nejčastěji se provádí zkouška citlivosti ke tření, kontrola 

zrna, kalorického obsahu a indukční periody záţehu. Indukční periodou máme na mysli dobu, 

za kterou dojde k záţehu sloţe vystavené určené vysoké teplotě. [19] 
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5 Průmyslové rozbušky 

 Průmyslovými neboli civilními rozbuškami rozumíme základní rozněcovadla, která se 

pouţívají k iniciaci trhavin při činnosti civilních – průmyslových firem, které se zabývají 

dobýváním surovin, stavbou pozemních a podzemních děl nebo demoliční činností. [19] 

 Dělení rozbušek podle způsobu uvedení do funkce: 

 Elektrické, 

 Neelektrické, 

 Elektronické. [19] 

 

5.1 Elektrické rozbušky 

 Elektrická rozbuška, která je znázorněna v příloze č.1, je uvedena do činnosti 

přivedením elektrického proudu určité velikosti. Elektrický proud je většinou dodáván do 

roznětné  sítě  z   přístrojů, které   se   nazývají ,,elektrické   roznětnice“.  Roznětnice   vyrábí 

a dodává do elektrické rozbušky přesně definovanou elektrickou energii. Elektrické 

roznětnice dělíme na:  

 dynamoelektrické,  

 kondenzátorové.  

Dynamoelektrické roznětnice obsahují generátor proudu poháněný ruční kličkou. 

Kondenzátorové roznětnice se napájí z baterií a elektronickým měničem se vyrábí vyšší 

napětí, kterým se nabíjí kondenzátor. [19] 

Elektrické rozbušky jsou konstruovány a zdokonalovány tak, aby při jejich pouţívání 

byla zaručena vysoká bezpečnost, funkční spolehlivost a vynikající uţitné vlastnosti nezbytné 

pro bezpečné a kvalitní trhací práce. [17] 

 Elektrické rozbušky dělíme podle:  

a) druhu,  

b) typu,  

c) pouţití. [19] 

 

Dělení podle druhu 

 Podstatou tohoto dělení je bezpečný proud jako jeden z hlavních elektrických 

parametrů. Za bezpečný proud označujeme takovou velikost proudu, kdy rozbuška není 

uvedena do činnosti – není iniciována. Rozbuška nedetonuje. Na základě tohoto kritéria 

rozlišujeme 3 druhy rozbušek, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. [19] 
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Tabulka č. 1: Druhy rozbušek [19] 

 

Druhy Bezpečný proud Ib 

nízko odolné – NO (N) 0,18 A 

středně odolné – SO (S) 0,45 A 

vysoce odolné – VO (V) 4,0 A 

 

 Hlavní částí elektrické rozbušky je elektrická pilule, která zajišťuje stupeň odolnosti 

elektrickému proudu přiřazenému elektrické rozbušce. Druh elektrické rozbušky se pozná 

podle barvy sponky elektrické pilule, podle barvy přívodních vodičů a podle nápisu na štítku 

rozbušky. [19] 

 

Dělení podle typu 

 Typ elektrické rozbušky se stanovuje podle doby zpoţdění. Hlavním kritériem pro 

zařazení rozbušky do určitého typu je časový interval od vpuštění elektrického proudu do 

rozbušky aţ do detonace rozbušky. [19] 

 Typy elektrických rozbušek (viz tabulka č. 2): 

 časované – milisekundové,  

    – čtvrtsekundové, 

    – půlsekundové, 

 mţikové. [19] 

 

Tabulka č. 2: Rozdělení elektrických rozbušek podle časového zpoždění [17] 
 

 

 

 

 

 

 



Ivana Šrubařová: Systém řízení rizika při výrobě rozbušek 

 

Ostrava 2011  18 

 

Dělení podle použití 

Elektrické rozbušky do normálního prostředí: 

Normální  prostředí  definujeme  jako  prostředí  bez  nebezpečí  výskytu  výbušných 

par a plynů, hořlavých a výbušných prachů při teplotách od -20 ˚C do +40 ˚C. Taková 

prostředí  se  nachází  v běţných  povrchových  lomech  a  podpovrchových  solných,  

rudných  a  dalších  dolech.  Normální  prostředí  se rovněţ vyskytuje při běţných 

demoličních a zemních činnostech. [19]  

 Technologie výroby pouţívá k označení výrobků zkratky jako např.: 

- DEM – S  Důlní elektrická milisekundová, střední odolnosti, 

- DEM – N  Důlní elektrická milisekundová, nízké odolnosti, 

- DEP – V  Důlní elektrická půlsekundová, vysoké odolnosti. [19] 

 

Elektrické rozbušky do výbušného prostředí: 

 Výbušné prostředí se vytváří ze směsi těkavých látek a vzduchu v lakovnách, ze směsi 

plynů a vzduchu v metan – uhelných plynujících dolech, ze směsi uhelného prachu a vzduchu 

v uhelných dolech nebo jiných lehce zapalitelných prachů. Tyto rozbušky jsou zvlášť 

bezpečné a označují se zkratkou ,,zb“. Technologie výroby uţívá např. označení DEM – S – 

zb, DEM – N – zb. [19] 

 

Elektrické rozbušky speciálního použití: 

- Rozbušky odolné vysokým teplotám: 180 – 240 ˚C, 

- Rozbušky odolné vysokým tlakům: aţ 100 MPa (1000 atm), 

- Rozbušky seismické, které se pouţívají k geologickému průzkumu pomocí seismických vln, 

které jsou vyvolány výbuchem trhavinové náloţe. Reakční doba je menší neţ 1 ms. Jsou 

vyznačovány zvýšenou odolností teplotním cyklům (-20 ˚C aţ +50 ˚C), a vyšší odolností 

tlakům vodního sloupce aţ 1 MPa (10 atmosfér) po dobu 14 dnů. Rozbušky jsou označovány 

SEISMIC – S. [19] 

 

Funkce elektrických rozbušek 

 Do rozbušky se prostřednictvím přívodních vodičů přivádí elektrická energie ve formě 

proudového impulsu nebo impulsu z kondenzátoru. Pomocí průtoku elektrického proudu 

odporovým drátkem pilule se drátek rozeţhaví. Primární sloţ pilule (třaskavina – pikraminan 

olovnatý) se zaţehne od vzniklé tepelné energie. Sekundární sloţ pilule (EPX, EPZ, EPFS) je 
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zaţehnuta  od  primární  sloţe  pilule a vyšlehne plamen. Na zpoţďovací sloţ vyšlehne 

plamen a zaţehne ji. Zpoţďovací sloţ ve tvaru sloupce prohořívá, přičemţ reakční doba 

rozbušky je dána dobou hoření. Na konci je zaţehnuta třaskavina, kterou je azid olovnatý. Od 

explozivního hoření zaţehnutá třaskavina přechází do detonace. Krytka je iniciována pomocí 

detonační vlny, která přechází na sekundární náplň rozbušky. Sekundární náplň rozbušky, 

kterou tvoří trhavina, generuje silnou rázovou vlnu schopnou iniciovat vojenskou nebo 

průmyslovou trhavinu. Princip funkce časované a mţikové rozbušky je zobrazen v příloze č. 2 

této práce. [19] 

 

Výhody elektrických rozbušek 

- Iniciační mohutnost je vyšší neţ u standardních rozbušek, je zajištěn vysoký stupeň 

spolehlivosti. 

- Tuhá konstrukce dutinky s trojnásobným zalemováním těsnící zátky zajišťuje minimalizaci 

mechanických poškození během manipulace. Je zajištěna vysoká odolnost vůči působení 

hydrostatického tlaku. 

- Na základě konstrukčního řešení je zajištěna vysoká míra ochrany proti působení 

elektrostatické  elektřiny,  čímţ  je  moţný  jiskrový  výboj  sveden  do  záměrně  vytvořeného 

a izolovaného jiskřiště. 

- Bezchybnou funkci a spolehlivost zajišťuje kvalitní provedení elektrické pilule. 

- Umístěním pyrotechnické zpoţďovací sloţe a primární náplně třaskaviny do ochranného 

kovového pouzdra je zajištěna vysoká odolnost vůči mechanickým podnětům. 

- Z hlediska fragmentace a sníţení neţádoucích seismických účinků je zajištěna přesnost 

jednotlivých časových stupňů zpoţdění, coţ zaručuje dokonalou kvalitu časového odstřelu. 

- Spolehlivost při pouţití je zaručena v rámci širokého teplotního rozmezí . 

- Elektrické rozbušky jsou přehledně označeny umělohmotnými štítky, které jsou připevněny 

na přívodní vodiče. 

- V přísné shodě s mezinárodními úmluvami o přepravě, je kladen důraz na vysokou kvalitu 

obalů a jejich označení. 

- Při  skladování  a  pouţívání při vysokém stupni manipulační bezpečnosti je zajištěna 

snadná a rychlá manipulace. [17] 
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Skladování elektrických rozbušek 

Elektrické rozbušky se skladují pouze v objektech, které jsou schváleny ke skladování 

výbušnin. Rozbušky nesmí být skladovány spolu s trhavinami. Teplotní rozmezí pro 

skladování  je  od -30 ˚C  do +40 ˚C.  Při  dodrţení  skladovacích  podmínek  je  doba 

spotřeby 2 roky ode dne výroby. [17]     

 

5.2 Neelektrické rozbušky 

 Neelektrické rozbušky (viz příloha č.3) jsou uváděny do činnosti jinou energií, a to: 

a) plamenem – prostřednictvím zápalnice do záţehové rozbušky, 

b) detonací – prostřednictvím bleskovice do iniciačního tělíska, 

c) detonací – prostřednictvím detonačních trubic do rozbušky typu NONEL 

      (neelektrický systém odpalování). [19] 

 

Rozdělení neelektrických rozbušek: 

A. Z hlediska aplikace 

 1. Civilní (průmyslové) – vyuţívají se k iniciaci průmyslových trhavin 

 2. Vojenské – jedná se o rozněcovadla speciální – vojenská, která jsou určena  

     k vojenské aplikaci. 

B. Z hlediska počátečního podnětu  

 1. Záţehové – počátečním podnětem se rozumí tepelná energie (šleh plamene), 

 2. Mechanické – počátečním podnětem jsou např. náraz, nápich, tření. Tato  

     rozněcovadla jsou pouţívána ve vojenské oblasti. 

C. Z hlediska provedení neelektrických rozbušek 

 1. Laborované – jsou tvořeny pouze laborovanou rozbuškou bez těsnění  

     a detonační trubičky. Tyto rozbušky jsou exportovány do výrobního závodu, kde

     je provedeno jejich sestavení a následná distribuce k zákazníkovi. Účel pouţití je  

     shodný s elektrickými rozbuškami. 

 2. Sestavené – Jedná se o rozbušky typu INDETSHOCK/SHOCKSTAR, které jsou

      zákazníkovi prodány s detonační trubicí v odpovídajícím balení. [19] 

 V současnosti jsou v trhací technice pouţívány zejména rozbušky typu NONEL, které 

se iniciují pomocí detonační trubice typu NONEL (Shock Tube). Název NONEL pochází 

z latinského Non Electric – neelektrický. Rozbušky byly vyvinuty ve Švédsku a nyní všechny 
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přední světové firmy mají tyto rozbušky zahrnuty do svého výrobního sortimentu. Jejich 

aplikace nahrazuje klasické elektrické rozbušky. [19] 

 Technologie výroby vytvořila produktovou sadu neelektrických rozbušek typu 

INDETSHOCK/SHOCKSTAR  obsahující  rozbušky  mţikové,  milisekundové a délečasující 

s ,,T“ konektorem nebo bez něj, povrchové časovací se SURFACE konektorem, bez nebo se 

svazkovačem BUNCH CONNECTOR a přívodní startovací a spojovací vedení. [18] 

 

Specifikace a použití rozbušek INDETSHOCK/SHOCKSTAR 

SHOCKSTAR SURFACE – Jde o speciální rozbušku, která je určena pro časování 

roznětných sítí a k přenosu rázové vlny na detonační trubici. Rozbuška se nehodí k iniciaci 

trhaviny. Doba zpoţdění je označena odlišnou barvou konektoru. [18] 

SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR – Jedná se o SHOCKSTAR SURFACE konektor 

s rozbuškou a bleskovicovým svazkovačem, který se pouţívá k iniciaci aţ 20 detonačních 

trubic. Tento způsob zapojení je vyuţíván k raţbě tunelů, šachtic a štol. [18] 

INDETSHOCK MS 25/50 – je milisekundová rozbuška do vrtů. Rozbuška disponuje 30 

stupni zpoţdění v intervalech 25 ms pro 1. – 20. stupeň, 50 ms pro stupně 21 – 30 mţikovým 

stupněm 0 ms. Je určena k iniciaci trhaviny na povrchu i v podzemí. Obsahuje ,,T“ konektor 

umoţňující rychlé a snadné připojení k bleskovici. [18] 

INDETSHOCK TS – Jedná se o rozbušku do vrtů, která má k dispozici 40 stupňů zpoţdění. 

V intervalech  25 ms  pro  stupeň  0,  50 ms  pro stupně 1 – 10, 100 ms pro stupně 11 – 12, 

200 ms pro stupně 14 – 20 a 500 ms pro stupně 25 – 90. Tyto rozbušky se pouţívají speciálně 

při raţbě tunelů, šachet a štol. Dílčí intervaly zaručují co nejefektivnější vyuţití energie 

trhaviny k rozpojení horniny. [18] 

SHOCKSTAR DUAL DELAY – Jedná se o rozbušku v kombinaci SHOCKSTAR 

SURFACE s nominálním zpoţděním 0, 17, 25, 42, 67, 100, 200 ms a INDETSHOCK MS 

25/50 nebo INDETSHOCK TS s nominálním zpoţděním 350, 475, 500, 800, 9000 ms. Tato 

rozbuška je určena ke snadnému vytváření roznětných sítí na povrchu a je výhodná kvůli 

jednoduché manipulaci a niţší ceně. [18] 

SHOCK TUBE startovací vedení – Jedná se o detonační trubičku o délce 400, 600 a 800 m 

navinutou na cívce, která je součástí rozbušky SHOCKSTAR SURFACE s nulovým 

zpoţděním. Pouţívá se jako přívodní vedení k iniciaci roznětné sítě. [18] 

SHOCK TUBE spojovací vedení – Jde o spojovací vedení v délkách 300, 750, 3000 m. [18] 
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Funkce neelektrických rozbušek 

Rozlišujeme několik stěţejních kroků, kterými lze popsat funkci neelektrických rozbušek. 

Nejprve je nutná iniciace detonační trubice, na základě které dochází k šíření výbušné 

přeměny v detonační trubici. Následně proběhne záţeh sloţe RSV (minium, zirkonium, 

VITON), která je umístěna ve vloţce rozbušky. Tato sloţ zaţehne zpoţďovací element, který 

hoří explozivně. Následně proběhne záţeh azidu olovnatého a explozivní hoření se promění 

v detonaci, která se přenese na sekundární náplň rozbušky. Způsob přenosu detonace na další 

detonační trubice rozbušek INDETSHOCK umoţňují konektory rozbušek SURFACE. Princip 

funkce neelektrické rozbušky INDETSHOCK/SHOCKSTAR je znázorněn v příloze č. 4 této 

práce. [19] 

 

Výhody neelektrických rozbušek 

- Je zajištěna vysoká manipulační bezpečnost a odolnost vůči mechanickému namáhání. 

- Snadná manipulace při sestavování roznětných sítí umoţňuje snadné připojení k bleskovici 

pomocí T – konektoru. 

- Rozbušky určené k iniciaci trhaviny se vyznačují velkou iniciační mohutností. 

- Konstrukce rozbušky zajišťuje vysokou odolnost proti vodě a necitlivost vůči cizím zdrojům 

energie. 

- Neomezená  variabilita  časování  umoţňuje  optimálně vyuţít energii a fragmentaci 

trhaviny a zároveň sníţit neţádoucí seismické účinky. 

- Přísná kontrola kvality při výrobním procesu zajišťuje spolehlivost a přesnost časování. 

- Nedestruktivní přenos mikrodetonace (rázové vlny) je i přes případné ostré ohyby a uzly 

zajištěn vícevrstvým provedením detonační trubice. [18] 

 

Skladování neelektrických rozbušek 

 Rozbušky se mohou skladovat pouze v objektech určených ke skladování výbušnin. Je 

zakázáno je skladovat spolu s trhavinami. Teplotní rozmezí pro skladování je od -30 ˚C do 

+40 ˚C. Spotřební doba je při dodrţení předepsaných skladovacích podmínek 2 roky ode dne 

výroby. [18] 

 

5.3 Elektronické rozbušky 

Jedná se o moderní iniciační systém. Technologie výroby vyuţívá zejména 

elektronickou rozbušku E*Star, coţ je elektrická rozbuška s elektronickým časováním. 
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Elektronická rozbuška E*Star vznikla s cílem dosáhnout max. přesnost a variabilitu časování 

roznětu trhacích prací ve sféře podzemního a povrchového dobývání a v oblasti stavebnictví. 

Rozbuška se naprogramuje s krokem 1 ms v rozsahu od 1 ms do 10 000 ms za pomoci 

programátorů, tzv. loggerů. [15] 

 

Složení a funkce elektronického roznětného systému E*Star 

 Podstatou elektronického roznětného systému E*Star, který je zobrazen na obr. č. 1, je 

rozbuška se zabudovaným elektronickým modulem, speciálním konektorem, digitálním 

loggerem, roznětnicí a propojovacím vedením. Elektronický modul je sloţen z kondenzátoru, 

logického a časového obvodu a pilule. Kondenzátor nabitý roznětnicí na pokyn spouští 

průchod proudu můstkem a následně je zaţehnuta primární sloţ pilule, která zajistí iniciaci 

sekundární náplně rozbušky. [15] 

 

Obr. č. 1: Elektronický roznětný systém E*Star [15] 

 

Příslušenství elektronických rozbušek E*Star 

 Příslušenství je součástí rozbušky i celého systému E*Star. Příslušenství je určeno pro 

práci s rozbuškami E*Star a nelze ho pouţívat s jinými rozbuškami. [16] 

Systém rozbušek E*Star můţe obsluhovat pouze speciálně proškolený personál. 

Rozbušky se programují a iniciují zařízeními, která jsou k tomu určena a schválena. Pro práci 

s   rozbuškami   E*Star   jsou   určeny  loggery  DLG1600-1-N,  DLG1600-100,  tester LM-1 

a roznětnice DBM1600-2-K. [15] 

 

Logger DLG1600-100 – zobrazen na obr. č. 2, se řadí k hlavním zařízením pro práci 

s rozbuškami E*Star. Logger je určen k programování rozbušek, ke kontrole všech rozbušek 

po jednotlivých větvích a ke kontrole svodů jednotlivých větví. Logger je schopen 

naprogramovat aţ 100 rozbušek v jedné větvi, 100 větví celkem, avšak celkem maximálně 

1600 rozbušek. Existují 3 způsoby programování rozbušek: ruční zadávání, programování 
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pomocí EBR, tzn. pomocí přednastavení dat v PC a prostřednictvím automatického přírůstku. 

Po naprogramování rozbušek lze v jednotlivých větvích svody zkontrolovat a pak všechny 

rozbušky po jednotlivých větvích prověřit. Na jednom odstřelu lze pouţívat současně více 

loggerů, aby tak došlo k urychlení práce nebo programovat pomocí jednoho loggeru aţ 1600 

rozbušek. Toto zařízení nemůţe rozbušku E*Star iniciovat.  [16] 

 

Obr. č. 2: Logger DLG1600-100 [16] 

 

Tester LM-1 – zobrazen na obr. č. 3, je určen k měření svodů rozbušek E*Star. Tester je 

schopen měřit pouze svody jedné rozbušky a není schopen rozbušku E*Star iniciovat. [16] 

 

Obr. č. 3: Tester LM-1 [16] 

 

Roznětnice DBM1600-2-K – zobrazená na obr. č. 4, se pouţívá k iniciaci rozbušek E*Star. 

Pomocí této roznětnice se provede finální kontrola zapojení a to aţ po naprogramování všech 

rozbušek, po jejich připojení k vedení jednotlivých větví a po propojení větví na přívodní 

vedení. Roznětnicí je ověřena přítomnost všech rozbušek ve všech větvích a následně je 

provedena kontrola. Nabíjení kondenzátorů v rozbuškách a jejich odpal je moţno provést 

pouze po ověření všech rozbušek. Odpal se provádí stlačením tlačítek ARM a FIRE. 

Rozbušku lze iniciovat pouze tímto zařízením. [16] 
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Obr. č. 4: Roznětnice DBM1600-2-K [16] 

 

Adaptér ESCA-1 – Na obr. č. 5 je zobrazen adaptér ESCA-1, který je určen k jednoduchému 

připojování rozbušek. Adaptér se připojuje ke kontaktům testeru a loggeru. Tělo adaptéru se 

přiloţí na tělo konektoru ESC-1, při správném přiloţení dojde k zapadnutí obou částí. Jehlové 

kontakty se vysunou do konektoru zmáčknutím adaptéru, na základě čehoţ dojde k propojení 

s rozbuškou E*Star. Musíme být opatrní, aby nedošlo k poranění osob, neboť adaptér ESCA-

1 obsahuje vysunovací kovové jehlové kontakty. [16] 

 

Obr. č. 5: Adaptér ESCA-1 [16] 

 

Výhody elektronických rozbušek E*Star 

- Systém elektronických rozbušek má přednosti zejména v tom, ţe je moţno na 100% 

kontrolovat spolehlivost roznětné sítě. 

- Rozbuška E*Star můţe být načasována v 1 ms krocích. Rozbušky E*Star mají široký rozsah 

zpoţdění.  

- Kaţdá rozbuška je nezaměnitelná a je charakterizována unikátní ID. 

- Předností je moţnost současného zapojení a bezpečné iniciace aţ 1600 rozbušek. 

- Schopnost iniciace všech průmyslových trhavin je zaručena kombinací Al dutinky a vysoké 

iniciační mohutnosti rozbušky E*Star. [15] 

 

Skladování a použití elektronických rozbušek E*Star 

Elektronické rozbušky lze skladovat v teplotním rozmezí od -30 ˚C do +40 ˚C. Při 

dodrţení skladovacích podmínek je záruční doba rozbušek 2 roky ode dne výroby. [15] 
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6 Technologický proces při výrobě azidu olovnatého 
Azid olovnatý (dále jen AO) je pouţíván ve formě primární náplně civilních rozbušek, 

jak elektrických, tak neelektrických, mţikových i časovaných. Technologie procesu se 

zaměřuje na výrobu AO dextrinovaného (technického) o obsahu 2 – 2,5% dextrinu. 

Technický AO patří k nejdůleţitějším a nejčastěji vyráběným třaskavinám. [19] 

 

6.1 Fyzikální a chemické vlastnosti azidu olovnatého 

 AO tvoří bílé, naţloutlé a narůţovělé krystalky, jejichţ velikost závisí na podmínkách 

sráţení a krystalizace. Za normálních podmínek vzniká stálejší forma AO α, značně citlivější 

a méně stabilní je forma β, která se vytváří rozpouštěním α modifikace ve vodě a volnou 

krystalizací. Jehlice β – formy jsou jiţ při mírném zahřátí nebo při kaţdém zlomení prudce 

výbušné. [22] 

 AO je ve vodě málo rozpustný. AO se působením světla na povrchu barví ţlutě aţ 

hnědě, avšak neztrácí své výbušné vlastnosti. Nemění se při nízkých teplotách do 50 ˚C, avšak 

při  vyšší  teplotě  se  rozkládá. Teplota vzduchu se pochybuje v rozmezí od 300 ˚C do 360 ˚C 

a závisí na čistotě AO. AO se rozkládá delším vařením ve vodě, v louzích a v kyselině octové. 

Koncentrovaný amoniak (NH3) AO nerozpouští. AO za sucha nereaguje s mědí ani se 

slitinami mědi. K reakci dojde jen v kyselém prostředí, kdy se uvolňuje kyselina 

azidovodíková a ve vlhkém prostředí v přítomnosti oxidu uhličitého. AO se ţelezem téměř 

nereaguje a vůbec nereaguje s cínem, olovem a hliníkem. AO je méně citlivý na náraz a úder 

neţ třaskavá rtuť. Iniciační mohutnost AO není ovlivněna jeho vlhkostí. Nejmenší citlivost 

k záţehu ze všech třaskavin má technický AO v lisovaném stavu. Detonační rychlost nepatrně 

ztrácí lisováním a vysokým tlakem. Ztráta detonační rychlosti závisí na znečištění. Přísadou 

olejů, tuků nebo parafínu lze zmírnit citlivost azidu vůči úderu a nárazu, přičemţ neztrácí své 

brizance. Výbuchová teplota se rovná 3 450 ˚C. AO ze zdravotního hlediska patří stejně jako 

ostatní olovnaté soli mezi jedovaté látky. [22] 

 

6.2 Suroviny pro výrobu a jejich vlastnosti 

 K výrobě AO je zapotřebí následující suroviny – azid sodný, dusičnan olovnatý, 

hydroxid sodný, dextrin, voda deionizovaná a líh denaturovaný. [22] 
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Azid sodný 

a) Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Azid sodný NaN3, jehoţ molekulová hmotnost je 65,02 je charakterizován jako sodná 

sůl kyseliny dusíkovodíkové. Jde o bílou krystalickou látku, rozpustnou ve vodě o hustotě 

1,846 g/cm
3
. Je necitlivý k mechanickým podnětům jako je tření a úder. Při zaţehnutí 

vzbuchuje. [22] 

b) Fyziologické vlastnosti: 

Azid sodný je povaţován za vysoce toxickou látku. Jeho hlavní účinek způsobuje 

dráţdění ústředního nervstva. V kyselém prostředí dochází k uvolňování kyseliny 

dusíkovodíkové, která dráţdí oči a sliznice dýchacích cest a její vodné roztoky působí 

dráţdivě na kůţi. [22] 

 

Dusičnan olovnatý  

a) Chemické a fyzikální vlastnosti: 

 Dusičnan olovnatý je neutrální sůl vzorce Pb (NO3)2, o molekulové hmotnosti 331,23 

a hustotě 4,535 g/cm
3
. Pro dusičnan olovnatý je charakteristické tvoření bezbarvých krystalků 

krychlové a jednoklonné soustavy. Taje a rozkládá se při teplotě 470 ˚C. Je dobře rozpustný 

ve vodě. [22] 

b) Fyziologické vlastnosti: 

 Jako kaţdá olovnatá sloučenina je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci 

způsobující chronické otravy. Při otravě dochází k šedavě bledému zbarvení kůţe se ţlutavým 

odstínem,  je  patrný  úzký modravě šedý prouţek na okraji dásní. Příznakem otravy je i zácpa 

a nechutenství. V pokročilých stádiích otravy je napaden mozek, mícha a ostatní nervový 

systém. Otrava způsobuje smrt. [22] 

 

Hydroxid sodný 

a) Chemické a fyzikální vlastnosti: 

 Hydroxid sodný, jehoţ vzorec je NaOH, je chemická látka o molekulové hmotnosti 

40,00. Čistý hydroxid sodný je bílá, průsvitná látka o hustotě 2,13 g/cm
3
 a bodu tání 318,4 ˚C. 

Je  velmi  snadno  rozpustný  ve  vodě a je silně hydroskopický. Na vzduchu váţe oxid 

uhličitý a mění se na uhličitan. V lihu a glycerinu je dobře rozpustný, kdeţto v acetonu a eteru 

je nerozpustný. Hydroxid sodný patří k zásadám a s kyselinami je slučován na jejich soli, 

během reakcí je uvolňováno teplo. [22] 
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b) Fyziologické vlastnosti: 

 Je typické, ţe působí jako ţíravý louh: v substancích a v koncentrovaných roztocích 

způsobuje poleptání, ve slabších roztocích poškozuje rohovinu kůţe. Poleptání pevným 

hydroxidem zpočátku nevyvolává bolest, pálení v mnoha případech jde cítit aţ při větším 

poleptání. Dráţdí oči a sliznice v mlze nebo jako prach. [22] 

 

Dextrin 

a) Chemické a fyzikální vlastnosti:  

 Technicky se ţlutý dextrin vyrábí praţením škrobu a bílý dextrin zahříváním s malým 

mnoţstvím  kyseliny  dusičné.  Dextriny  jsou  ve  vodě  buď  zcela  nebo  částečně rozpustné 

a jódem nejsou zbarvovány modře, nýbrţ podle stupně rozpadu hnědočerveně. Přidáním 

čistého lihu se dextriny sráţejí z vodného roztoku. Rozpouštějí se v etanolu tím lépe, čím je 

jejich molekula niţší. [22] 

b) Fyziologické vlastnosti: 

 Dextrin je znám svou zdravotní nezávadností. [22] 

 

Deionizovaná voda 

a) Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Deionizovaná   voda   je   charakterizována  jako  bezbarvá,  čirá  tekutina  bez  chuti  

a  zápachu.  Její  bod  tání je 0 ˚C a bod varu 100 ˚C. Je pouţívána v chemických laboratořích 

a v průmyslu tam, kde by byly na závadu látky normálně ve vodě rozpustné. [22] 

b) Fyziologické vlastnosti: 

 Deionizovaná voda je zdravotně zcela nezávadná. [22] 

 

Líh rafinovaný, denaturovaný 1% lékařský benzín  

a) Chemické a fyzikální vlastnosti: 

 Ethylalkohol C2H5OH o molekulové hmotnosti 46,07 je bezbarvá, čirá tekutina 

charakteristické vůně a chuti. Je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru. Jeho bod tání je  

112 ˚C a bod varu asi 78,4 ˚C. Je povaţován za hořlavinu 1. třídy. Je pouţíván ve farmacii, 

kosmetice, potravinářství a pyrotechnice jako rozpouštědlo. [22] 

b) Fyziologické vlastnosti:  

 Je  znám  omamným (narkotickým) působením, můţe  poškodit  zdraví  při dýchání 

par a pří přímém styku s pokoţkou. Je zdraví škodlivý při pouţívání ve větším měřítku. [22] 
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6.3 Odebírání a doprava surovin 

 Všechny suroviny uvolněné pyrolaboratoří jsou odebírány pracovníky dopravy ze 

skladu nákupu v označených uzavřených transportních obalech. Odebírání a převáţení 

surovin   je   povoleno   pouze   určeným   zaměstnancům,  kteří  jsou  s vlastnostmi  surovin 

 a s bezpečnostními předpisy seznámeni. Doprava surovin se provádí pouze dopravními 

prostředky, které jsou schváleny k dopravě surovin v pyroprovozu (např. nákladní auto, ruční 

vozík, vozík s gumovými koly aj.). [22] 

 Během skladování a přepravy je nutno dodrţet všechny zásady. Azid sodný nesmí být 

skladován ani převáţen současně s dusičnanem olovnatým, musí být zabráněno styku obou 

surovin zvláště ve vlhkém stavu. Rovněţ hydroxid sodný musí být skladován odděleně od 

azidu sodného. Proto azid sodný je převezen na objekt (dále jen obj.) 194 do místnosti č. 5, 

dusičnan olovnatý a hydroxid sodný na obj. 194 do místnosti č. 3 a dextrin na obj. 194 do 

místnosti č. 4. [22] 

 

6.4 Výroba deionizované vody 

 Deionizovaná voda se pouţívá k výrobě AO a všech dalších třaskavin. Vyrábí se 

v deionizační stanici na obj. 37 dle návodu na činnost a obsluhu stanice, který je uloţen 

tamtéţ. Promýváním katexu a anexu vzniká odpadní voda, která odtéká do odpadního kanálu 

a následně do neutralizační stanice. Deionizovaná voda je následně automaticky přečerpávána 

do zásobníku na deionizovanou vodu. [22] 

Na obr. č. 6 je uvedeno foto výroby deionizované vody. 

 

Obr. č. 6: Výroba deionizované vody [22] 
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6.5 Příprava zásobních roztoků 

 K výrobě AO je důleţitá příprava následujících zásobních roztoků.  

 

6.5.1 Zásobní roztok azidu sodného  

 Určený pracovník objektu 37 převeze potřebné mnoţství azidu sodného z obj. 194, 

místnosti č. 5 na obj. 37 do místnosti č. 5. V patře v místnosti č. 5 přemístí druhý pracovník 

manipulační plošinu co nejblíţe k duplikátorovému kotli s označením ,,Azid sodný“, přičemţ 

plošinu musí zajistit proti neţádoucímu pohybu. Z plošiny je vizuálně zkontrolována čistota 

kotle a jsou odstraněny případné nečistoty. Do duplikátorového kotle s vertikálně 

zabudovaným  elektrickým  míchadlem  je napuštěno předepsané mnoţství deionizované 

vody a je zapnuto míchadlo. [22] 

 Pomocí kladkostroje dva pracovníci postupně po jednom dopraví sudy s azidem 

sodným z přízemí na plošinu. Potřebné mnoţství azidu sodného nadávkují po dopravení sudů 

dávkovacím otvorem do kotle. [22] 

 Po nadávkování azidu sodného je uzavřen dávkovací otvor a roztok se nechá po 

stanovenou dobu řádně promíchávat. Připravený roztok se nechá ustát předepsaný počet 

hodin. Usazený kal z ventilu je poté vypuštěn spodním ventilem. Kal se vylévá do 

neutralizační jímky na obj. 37/1. [22] 

 

Přepouštění zásobního roztoku azidu sodného: 

 Potřebné mnoţství zásobního roztoku pro předpokládaný počet sráţení pracovník 

přečerpá oběhovým čerpadlem do dvou zásobních nádob, které jsou umístěny v místnosti č. 5. 

Kaţdá zásobní nádoba je určena pro 1 sráţecí kotel AO. [22] 

 Veškeré pomůcky a nádoby přicházející do styku s azidem sodným jsou označeny 

,,Azid sodný“ a nelze je pouţívat pro přípravu jiných roztoků, zejm. dusičnanu olovnatého, 

aby nedošlo k neţádoucí krystalizaci AO β – formy. [22] 

 

6.5.2 Zásobní roztok dusičnanu olovnatého 

 Pracovník objektu 37 převeze potřebné mnoţství dusičnanu olovnatého z obj. 194, 

místnosti č. 3 na obj. 37 do místnosti č. 5. Druhý pracovník v patře v místnosti č. 5 zajistí 

přemístění manipulační plošiny co nejblíţe k duplikátorovému kotli s označením ,,Dusičnan 

olovnatý“, plošina musí být zajištěna proti neţádoucímu pohybu. Pak z plošiny vizuálně 

zkontroluje čistotu kotle a odstraní nečistoty. Do duplikátorového kotle s vertikálně 
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zabudovaným   elektrickým  míchadlem  napustí  předepsané  mnoţství  deionizované  vody 

 a zapne míchadlo. [22]  

Dva pracovníci společně nasypou určenou dávku dusičnanu olovnatého na hliníkový 

ţlab. Ţlab je připevněn ke kladkostroji pomocí upevňovacích řetězů a pak je ţlab pomocí 

kladkostroje dopraven z přízemí do patra. Poté pracovník, který stojí na plošině, nasměruje do 

dávkovacího otvoru kotle přední výsypnou část ţlabu. Druhým pracovníkem, stojícím na 

zemi, je upevněna zadní část ţlabu do kotvícího zařízení. Nyní uvolní přední upevňovací 

řetěz, čímţ zvedne zadní část ţlabu a vysype dávku dusičnanu olovnatého do kotle. Stejným 

způsobem se dávkuje i druhá dávka dusičnanu olovnatého. [22] 

 Po nadávkování dusičnanu olovnatého pracovník uzavře dávkovací otvor a nechá 

roztok po stanovenou dobu důkladně promíchat. Takto připravený roztok je nutno nechat ustát 

po určitou dobu, po které se usazený kal z ventilu vypustí spodním ventilem. Kal je vylit do 

neutralizační jímky – obj. 37/1. [22]  

 

Přepuštění do zásobní nádoby: 

 Potřebné mnoţství zásobního roztoku dusičnanu olovnatého pro předpokládaný počet 

sráţení je pracovníkem přečerpáno oběhovým čerpadlem do jedné zásobní nádoby. Pro oba 

sráţecí kotle AO je společná zásobní nádoba. [22] 

 Je nezbytné, aby všechny nádoby a pomůcky, se kterými přijde roztok dusičnanu 

olovnatého do styku, byly označeny ,,Dusičnan olovnatý“ a nesmí se pouţívat pro přípravu 

jiných roztoků, zvláště roztoku azidu sodného, aby nenastala neţádoucí krystalizace azidu 

olovnatého β – formy. [22] 

Na obr. č. 7 a 8 jsou na fotografiích zobrazeny rozpouštěcí nádoby pro přípravu 

roztoků azidu sodného a dusičnanu olovnatého a přepouštěcí nádoby zásobních roztoků azidu 

sodného a dusičnanu olovnatého. 
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Obr. č. 7: Rozpouštěcí nádoby pro přípravu roztoků azidu sodného a dusičnanu olovnatého 

 

 

Obr. č. 8: Přepouštěcí nádoby zásobních roztoků azidu sodného a dusičnanu olovnatého [22] 
 

6.5.3 Zásobní roztok dextrinu  

 Pracovník objektu 37 z obj. 194, místnosti č. 4 převeze potřebné mnoţství dextrinu na 

obj. 37 do místnosti č. 7. [22] 

Příprava roztoku dextrinu na jedno srážení:  

 Na digitální váze je na list balícího papíru naváţeno potřebné mnoţství dextrinu. Na 

základě výsledků zkušebních sráţení je technologem určena přesná naváţka pro kaţdou šarţi 

dextrinu. Zkušební sráţení se musí provádět u kaţdé nové šarţe. [22] 

 Odváţené mnoţství dextrinu je rozpuštěno za stálého míchání míchadlem v několika 

litrech horké deionizované vody. Po rozpuštění veškerého dextrinu se roztok přeleje přes 
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filtrační plachetku. Připravený roztok dextrinu je pracovníkem přenesen na pracovní stůl do 

místnosti č. 11 nebo 14. [22] 

 

6.6 Srážení azidu olovnatého  

 Sráţení AO se provádí na obj. 37 v místnosti 12 nebo 13. Je prováděno 

v duplikátorovém kotli na zařízení RWS při teplotě ovzduší 13 – 22 ˚C, která je kontrolována 

nástěnným   teploměrem.   Před   zahájením   práce   je   nutno   zkontrolovat    čistotu   kotlů 

 a dávkovacích zařízení. [22] 

Duplikátorový kotel se vyhřívá přívodem teplé vody, regulovaným pracovníkem tak, 

aby během sráţení byla zajištěna teplota v daném rozmezí dle technologického postupu. 

Teplota je měřena teploměrem, který zasahuje přímo do roztoku. [22] 

 Ze zásobní nádoby je do čistě vymytého duplikátorového kotle přepuštěn připravený  

a zkontrolovaný roztok dusičnanu olovnatého. Následně se přileje deionizovaná voda. Je 

zapnuto míchání a přidá se připravený roztok dextrinu. Po stanovenou dobu danou 

technologickým postupem se roztoky nechají důkladně míchat. [22]  

 Během míchání roztoku dusičnanu olovnatého s dextrinem je pracovníkem v místnosti 

č. 3 připraveno   do   zásobní  nádoby  určené  mnoţství  uvolněného  roztoku  azidu  sodného 

a deionizované vody. Roztok je důkladně promíchán. [22] 

 Po ohřátí a promíchání roztoku dusičnanu olovnatého (dále jen DO) s dextrinem je 

pracovníkem do duplikátorového kotle za stálého míchání připouštěn roztok azidu sodného. 

Na základě vzájemné chemické reakce obou roztoků je vytvořen mléčný zákal a následně 

dochází ke krystalizaci azidu olovnatého v bílých krystalcích ,,kosočtverečné“ (sloupečkové) 

soustavy – α – formy. Připouštění roztoku azidu sodného zabere několik minut. [22] 

 Po přepuštění veškerého roztoku azidu sodného do duplikátorového kotle sráţecí 

nádoby se směs ponechá ještě míchat po určenou dobu danou technologickým postupem. Po 

této době se sráţení azidu olovnatého ukončí. Míchací zařízení je nutno zastavit a ihned se 

provede vyprázdnění sráţecí nádoby a dekantace azidu olovnatého. [22] 

 V případě, ţe dojde k výpadku elektrického proudu, je nutno, aby pracovník ihned 

zastavil nátok sráţecího roztoku a promíchával obsah sráţecího kotle rukou a to aţ do 

ukončení nátoku zbytkového azidu sodného v potrubí. Po zapnutí elektrického proudu nejprve 

vyjede míchadlem o několik cm nahoru, zapne míchání a poté sjede s míchadlem do spodní 

pozice a odebere vzorek. Pak četa třaskavinářů rozhodne o tom, zda bude sráţení dokončeno 

nebo bude vyrobená dávka chemicky zničena. [22] 
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 Během sráţení AO je pracovníkem průběţně odebírán z duplikátorového kotle při 

nepřetrţitém míchání vzorek potřebný pro mikroskopickou zkoušku. Vzorek se odebírá 

ponořením novodurové tyčinky do roztoku a kápnutím odebraného vzorku na pozorovací 

sklíčko. Pod mikroskopem musí být viděny jen typické krystaly – α – formy AO. [22]  

 Objeví – li se abnormálně podlouhlé, jehlicovité krystaly – β – formy AO, je nutno, 

aby pracovník ihned přítok azidu sodného (dále jen AS)zastavil a dávku v duplikátorovém 

kotli chemicky zničil. Druhý pracovník musí být v bezpečné vzdálenosti nadoslech. [22] 

Na obr. č. 9 je uvedeno foto sráţecích nádob, pouţívaných ke sráţení AO. 

 

Obr. č. 9: Srážecí nádoby ke srážení azidu olovnatého [22] 

 

6.7 Dekantace, filtrace a promývání azidu olovnatého  

Dekantace 

 Po  skončení  doby  promíchávání  má  pracovník  za  úkol  zastavit  míchací  zařízení 

a pomocí sklápěcího zařízení slít mateční louh přes novodurový ţlab a nuč do odpadního 

kanálu. Ţlab je určen k tomu, aby zabránil rozstřikování louhu po zdech a okolí kotle. 

V závislosti na sklápěcím zařízení si pracovník reguluje ţlab sám. Po slití matečných louhů je 

provedena dekantace deionizované vody. Dekantace se prování několikrát po sobě. Je 

důleţité, aby dekantovaný AO měl neutrální reakci na lakmusový papír. Neutrální reakci lze 

kontrolovat i pH – metrem. V opačném případě se dekantace provádí aţ do neutrální reakce. 

[22] 

Filtrace a promývání 

Po dekantaci je nutno rozprostřít navlhčené filtrační plátno na nuč a připojit odsávací 

zařízení. K nuči se přisaje filtrační plátno a odsávací zařízení je pracovníkem vypnuto. 
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Vysráţený AO se stejnoměrně vyleje na plátno, propláchne se deionizovanou vodou a je 

zapnuto odsávací zařízení. [22] 

 Po dokonalém odsátí pracovník vytěsní vodu z AO předepsaným mnoţstvím lihu 

denaturovaného 1% lékařského benzinu, kterými přelije filtrační koláč. Vytěsnění vody 

provádí za současného odsávání. Po odsátí se filtrační plátno i s AO vyjme z nuče tak, ţe se 

uchopí 4 rohy filtračního plátna a filtrační plátno se vyjme spolu s AO z nuče. Při uchopení 

filtračního plátna nesmí dojít k rozsypání AO na zem. Filtrát z odsávací nuče odtéká do 

sběrného reaktoru v neutralizační stanici obj. 37/1. [22] 

 Po výše uvedených procesech následuje přenesení AO do jiného objektu k sušení. [22] 

 

6.8 Úklid pracoviště 

Čištění pracoviště srážecího kotle AO 

 Po ukončení denní výroby je pracovníkem, za dostatečného větrání pootevřeným 

oknem, provedeno čištění sráţecího duplikátorového kotle a míchadla, které jsou zbaveny 

zbytků AO roztokem určeného mnoţství deionizované vody a 37% – ní kyseliny dusičné. 

Pracovník, který přidává kyselinu dusičnou, musí mít nasazen izolační dýchací přístroj nebo 

masku s protikyselou vloţkou. [22]  

 Čištění se provádí tak, ţe se roztok ponechá bez přítomnosti pracovníka max. 30 minut 

míchat v duplikátorovém kotli. Po této době pracovník vleje roztok přes nuč pomocí 

novodurového ţlabu do odpadního kanálu. Poté je nutné očistit stěny sráţecího 

duplikátorového kotle, míchadlo, povrch duplikátorového kotle a celé jeho okolí. 

Duplikátorový kotel je opláchnut deionizovanou vodou. [22] 

 Roztokem je okyselena voda ve kbelících, kde se oplachují hadry po stírání AO. 

Pouţité roztoky se slejí do kanálu v azidové části obj. 37, odkud tečou do sběrného reaktoru 

v neutralizační stanici na obj. 37/1. [22] 

 Všechny pomůcky a zařízení je nutno po omytí připravenými roztoky opláchnout 

deionizovanou vodou. [22] 

Ničení azidu olovnatého β – formy ve srážecích nádobách  

 Pokud je zjištěno, ţe AO krystalizuje v β – formě, je nutno ihned přítok azidu sodného 

zastavit. Přidáním předepsaného mnoţství 37% – ní kyseliny dusičné se obsah sráţecího kotle 

za stálého míchání chemicky zničí. Je nutné, aby ničení proběhlo do úplného rozkladu AO. 

[22] 
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 Roztok je po zničení AO vylit ze sráţecího kotle do odpadního kanálu, který ústí ve 

sběrném reaktoru v neutralizační stanici obj. 37/1. [22] 
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7 Bezpečnost při práci a školení bezpečnosti práce a požární ochrany 
 Otázka školení o bezpečnosti práce (dále jen BP) a poţární ochrany (dále jen PO) je 

zahrnuta v organizačních směrnicích, se kterými musí být seznámeni všichni zaměstnanci. 

[20] 

 S   obsahem   norem   musí   vedoucí   útvarů  seznámit  své  podřízené  zaměstnance  

a současně jsou povinni vést o školení přesnou evidenci v databázi. Vedoucí útvarů musí 

rovněţ kontrolovat jejich dodrţování a podávat návrhy na úpravu při změnách, které 

aktuálnost norem ovlivňují. [20] 

 Normy musí být uloţeny v tiskové podobě nebo v databázi a musí být přístupny všem 

zaměstnancům, kteří je pouţívají při výkonu své práce. Je zakázáno bez povolení normy dále 

rozmnoţovat,  půjčovat nebo předávat nepovolaným osobám. [20] 

 

7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Rovnocennou  a  neoddělitelnou  součástí  plnění výrobních a pracovních úkolů je 

péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního 

prostředí. Nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů je znalost předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a rovněţ ochrany zdraví při práci. [20] 

 Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců se vzájemně prolínají. Obě strany musí 

dodrţovat přísná pravidla a zásady, týkající se BP a ochrany zdraví, přičemţ zaměstnavatel je 

povinen dbát na přísnou kontrolu svých zaměstnanců. [20] 

 

Základní povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP 

- Zaměstnanci pracující s výbušninami jsou povinni do zaměstnání nastupovat odpočatí, 

duševně i tělesně připraveni k plnění pracovních úkolů.  

- Práce mohou vykonávat a obsluhovat stroje jen kvalifikovaní zaměstnanci starší 18 let, kteří 

byli důkladně proškoleni. 

- Pracovníci ve výbušinářských objektech se mohou vzdálit jen tehdy, předají – li výkon 

dozoru určenému zástupci. 

- Pracovníci musí jakoukoli mimořádnou situaci či úraz hlásit svému nadřízenému ( např. 

podezření na neobvyklý chod stroje).  

- Při práci s výbušninami musí zaměstnanci pouţívat elektrostatickou obuv, kterou před 

vstupem do výbušinářského objektu musí podrobit měření elektrostatické vodivosti. Je 

nezbytné nosit bavlněné prádlo, bavlněný pracovní oděv a jiné ochranné prostředky jako 
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zemnící náramek, ochranné bezpečnostní brýle, které mohou být i dioptrické. Ochranné 

prostředky musí zaměstnanec chránit před poškozením a provádět jejich drobnou údrţbu. 

- V objektech, kde se pracuje s výbušninami je nezbytný stálý dozor mistrem, seřizovačem 

nebo jinou pověřenou osobou. 

- S výbušninami pracovník pracuje jen za přítomnosti alespoň jednoho dalšího zaměstnance. 

- Kaţdá nádoba s výbušninou musí být přesně označena.  

- Zneškodňovat výbušniny v procesu výroby nebo je zpracovávat můţe pouze zaměstnanec 

starší 21 let s příslušným oprávněním.  

- Pracovníci při práci s výbušninami nesmí pouţívat alkoholické nápoje a omamné látky ani 

v práci, ani před nástupem do práce. 

- Při práci s nebezpečnými chemickými látkami je zakázáno jíst, pít, kouřit. 

- Před jídlem a pitím je nutno opustit exponovaný prostor a po skončení práce vţdy si 

důkladně umýt ruce, obličej a celé tělo. 

- Pro transport výbušnin platí, ţe třaskaviny přenáší označená osoba – nosič (červená nebo 

oranţová vesta) za doprovodu i bez doprovodu stráţní sluţby, dle Dopravního řádu. 

- Zaměstnanci nesmí pracovat na zařízeních v poruchovém stavu. 

- Při obsluze elektrického zařízení se zaměstnanec řídí příslušnými návody a pracuje výhradně 

na strojích schválených pro provoz ve výbušném prostředí.  

- Při práci s nebezpečnými chemickými látkami je nutno se podrobovat pravidelným 

lékařským prohlídkám, přičemţ těhotným ţenám jsou tyto práce zakázány.  

- Pro muţe jsou povoleny limity přenášení břemen 50 kg při občasném přenášení, při častém 

zvedání a přenášení 30 kg. 

- Pro ţeny jsou povoleny limity pro obě ruce při občasném přenášení 20 kg, při častém 

zvedání a přenášení 15 kg. [20] 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele  

Zaměstnavatelé mají povinnost dbát o bezpečnost svých zaměstnanců především 

z hlediska zachování jejich psychického i fyzického zdraví, coţ je úkolem pravidelných 

školení. [20] 

- Zaměstnavatel je zodpovědný za zdravotní, duševní i odbornou způsobilost svých 

zaměstnanců, musí dbát na to, aby práci s výbušninami vykonávali jen zletilí, odborně 

způsobilí zaměstnanci (těhotným a kojícím matkám je práce s výbušninami zakázána. [20] 
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Před zařazením na práci s výbušninami je zaměstnavatel povinen pracovníka 

prokazatelně seznámit s:  

- vlastnostmi látek z hlediska toxicity, nebezpečím výbuchu a poţáru, 

  - pracovním řádem, 

  - předpisy o bezpečnosti při práci, 

  - provozním řádem a dokumentací,  

  - příkazy, zákazy, riziky pro zabezpečení bezpečnosti zdraví a ţivota, 

  - poţárním řádem,  

  - evakuačním plánem,  

  - pouţíváním ochranných prostředků, 

  - technologickým reţimem objektu a pracoviště (popř. signalizace, umístění  

    lékárničky, hasicích přístrojů, atd.), postupem organizování mimořádné  

    události apod., 

  - obsluhou strojů a technologických zařízení. [20]  

 K získání odborné způsobilosti je nezbytné, aby zaměstnanec absolvoval školení 

v rozsahu 60 hodin podle učební osnovy ,,A“. Učební osnova ,,A“ zahrnuje otázky: 

výbušných látek (střeliviny, trhaviny, třaskaviny, pyrotechnické směsi), výrobky obsahující 

výbušné látky (iniciátory, munice), technologie organizací a organizačních jednotek, 

bezpečnostních předpisů se zaměřením na práci s výbušninami, ničení výbušnin, praktického 

zácviku pod odborným dohledem, nauky o střelbě a zásah první pomoci. [20] 

Pro pracoviště výbušinářských výrobních a skladových objektů platí: 

- Povolené mnoţství výbušnin musí být uvedeno na viditelném místě. 

- Prostředky pro poskytnutí první pomoci při úrazech a otravách musí být vhodně umístěny. 

- Při  výrobě  a  zpracování třaskavin nebo třaskavých sloţí je povolena pracovní doba pouze 

8 hodin denně, přesčasová práce je zakázána. Úkolová práce je při práci s výbušninami 

zakázána. V době mezi 22:30 hodin do 5 hodin se s výjimkou provozů, které vyţadují 

nepřetrţitý chod, nesmí pracovat. 

- Práce s výbušninami můţe být zahájena jen na základě schválené provozní dokumentace. 

- Na kaţdém pracovišti musí být stanoveno nejvyšší povolené mnoţství výbušnin. 

- Před zahájením práce s výbušninami jsou mistři nebo pověřené osoby povinni zpřístupnit 

únikové východy, ověřit bezproblémové otevření dílen a výbušinářských objektů a po celou 

dobu pracovní doby je nechat volně průchodné. Úniková okna nesmí být zastavěna ţádnými 
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překáţkami. Po ukončení pracovní doby i v době pracovních přestávek zabezpečuje 

odpovědný pracovník proti vniknutí nepovolaných osob zvenčí všechny únikové východy. 

- Organizace je povinna hlásit závaţné pracovní úrazy a pracovní úrazy, při kterých byl 

postiţený předán k ošetření do zdravotního zařízení bez ohledu na následnou hospitalizaci 

delší neţ 5 dnů. V případě hospitalizace kratší neţ 5 dnů hlásí organizace tuto skutečnost 

obvodnímu báňskému úřadu. Rovněţ o kaţdém provozním výbuchu se podává hlášení 

bezodkladně. [20] 

 

Minimální požadavky na bezpečnost pracoviště    

 Z hlediska bezpečnosti pracoviště jsou nutné následující zásady: 

- Pracovní a manipulační prostor u jednotlivých strojů a zařízení vyţaduje umoţnění 

bezpečného konání obvyklých pracovních operací (seřizování, údrţba, přísun materiálu, 

odkládání výrobku, uzemnění stroje). 

- Revizní a kontrolní lávky, plošiny a galerie musí být alespoň 0,5 m široké.  

- Pracoviště musí být dostatečně osvětleno.  

- Komunikace musí být udrţovány v čistotě a musí být volně přístupné a barevně odlišné od 

ostatních ploch. Nesmí být zastavovány ţádným materiálem.  

- Omítky na stěnách musí být neporušeny, aby nedocházelo k padání omítky do kotlů zejména 

při výrobě AO, neboť by hrozila detonace. 

- Nejmenší šířka prostoru mezi stroji je 0,6 m. 

- Nejmenší šířka schodišťových ramen je 1,1 m, volné strany schodů a odpočívadel musí mít 

zábradlí. První a poslední schod musí být barevně odlišen. 

- Prostory s nebezpečím výbuchu je nutno označit výstraţnými tabulkami ,,Nebezpečí 

výbuchu“, Zóna 0, 1, 2, V1, V2 nebo V3, ,,Zákaz pouţívání mobilních telefonů a dalších 

přístrojů krátkovlnného vysílání“. [20] 

 

7.2 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany  

 Pravidla školení BOZP a zásady pro oblast výchovy k BOZP vychází z organizační 

směrnice společnosti. Organizace má povinnost pracovníky zařazené do práce s výbušninami 

pravidelně školit a ověřovat jejich znalosti ve stanovených termínech. O plnění povinností je 

nutno vést pravidelně záznamy. [21] 
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Vstupní školení zaměstnanců  

Toto školení je prováděno v den nástupu zaměstnance do zaměstnání a týká se všech 

nových zaměstnanců přijatých jak do hlavního, tak vedlejšího pracovního poměru. Školení 

zahrnuje   otázku   moţných   pracovních   rizik,  pracovních  předpisů  první  pomoci,  jakoţ 

 i výroby, zpracování a skladování výbušnin. Vstupní školení se týká rovněţ právních 

předpisů v PO. Znalosti jsou ověřovány prostřednictvím pohovoru. [21] 

 

Vstupní školení na pracovišti  

 Před zařazením zaměstnanců na pracoviště se noví zaměstnanci účastní vstupního 

školení BOZP a PO, bez něhoţ nesmějí být pověřeni pracovní činností. Ve výbušinářských 

provozech  se  konají  periodická  školení  týkající  se  výrobní  dokumentace,  obsluhy strojů 

a zařízení, dokumentace PO, rizik při jednotlivých činnostech, charakteru zpracování látek, 

čištění a údrţby strojů a zařízení jakoţ i fyzického seznámení s pracovištěm (uzávěry vody, 

únikové východy, ohlášení mimořádných situací atd.). [21] 

 

Periodické školení zaměstnanců ve výbušinářských provozech  

V periodě jedenkrát za 3 měsíce probíhá školení zaměstnanců o BOZP a PO v rozsahu 

nejméně 30 minut. Jednou ročně se ověřují znalosti písemným textem formou 15 otázek 

z okruhu své činnosti. Revizním technikem je prováděno školení zaměstnanců v prostorách 

s nebezpečím výbuchu výbušnin. Obsahem školení ve výbušinářských provozech je příslušná 

výrobní dokumentace podle ročního plánu, návody k obsluze strojů a zařízení, dokumentace 

PO, rizika v jednotlivých činnostech, charakter zpracovaných látek, praktické seznámení 

s vybranými činnostmi, správné postupy údrţby strojů a fyzické seznámení s pracovištěm. 

[21] 

 

Periodické školení technicko hospodářských pracovníků a vedoucích zaměstnanců  

 Školení  technicko  hospodářských  pracovníků (dále jen THP) se  provádí  jedenkrát 

za 2 roky. Mimo jiné se školení zaměřuje na znalost pracovních předpisů BOZP při výrobě, 

zpracování a skladování výbušnin. Znalosti jsou ověřovány písemným testem. [21] 

 

Mimořádná a zvláštní školení  

 Tato školení se týkají zaměstnanců, kteří opětovně nastupují do zaměstnání po 

skončené pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu způsobeného vlastní vinou – tj. 
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porušením bezpečnostních předpisů nebo po pracovním úrazu, který si vyţádal více neţ 60 

kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Tato školení jsou určena rovněţ zaměstnancům 

přeřazeným na jiné pracoviště, zaměstnancům před výkonem zvlášť nebezpečných prací nebo 

vedoucím zaměstnancům. [21] 

 

Ověřování znalostí 

 Všechna školení BOZP a PO probíhají ústním pohovorem, písemným testem nebo 

komisionální zkouškou. Účelem je ověřit si znalosti zaměstnanců, které získali v jednotlivých 

druzích školení. Znalosti, ověřované ústním pohovorem nebo písemným testem, jsou 

hodnoceny školitelem bezprostředně po skončení školení. Znalosti, ověřované komisionální 

zkouškou, je moţno testovat ústně, písemným testem nebo kombinovaně. Hodnocení 

vědomostí je dvoustupňové – prospěl x neprospěl. Po neúspěchu je nutno zkoušku opakovat 

do 30 dní. Zaměstnanec, který neprokázal příslušné znalosti, je přeřazen na jiný druh práce 

dle Zákoníku práce. [21] 

 

Závěrečná ustanovení  

 Školení BOZP a PO musí zohledňovat aktuální stav a respektovat předpisy k zajištění 

ochrany zdraví, bezpečnosti technických zařízení a předpisy stanovující pracovní podmínky. 

Výběr školitelů probíhá na základě odborné úrovně a profesní orientace. [21] 
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8 Analýza rizik technologického procesu výroby AO 

 Cílem této kapitoly je identifikace a následná analýza rizik, která souvisí s procesem 

výroby AO v jeho jednotlivých fázích. Cílem práce není popis veškerých rizik, se kterými se 

lze setkat, ale především identifikace těch nejvýznamnějších, na která se práce zaměřuje.  

 

8.1 Postup analýzy  

 V první fázi jsou identifikována rizika pomocí jedné ze screeningových metod. 

V tomto  případě  je  vyuţito  Ishikawova  diagramu,  jehoţ  technika napomáhá 

strukturovat a identifikovat případné příčiny problému. Za cíl je povaţováno stanovení 

pravděpodobné příčiny řešeného problému. [11] 

 Identifikovaná rizika budou ve druhé fázi vyhodnocena metodou Failure Modes and 

Effects Analysis (dále jen FMEA).  Jedná  se  o metodu, která se zaměřuje na analýzu příčin 

a následků poruch. Výsledkem analýzy je tabulka, která obsahuje seznam rizik vznikajících 

v jednotlivých fázích v procesu výroby a výčet následků a nápravných opatření. [2] 

 V závěru analýzy budou zhodnocena rizika a navrhnuta opatření, která vedou k jejich 

minimalizaci. Je podstatné, aby náklady na minimalizaci rizik nebyly vyšší neţ náklady 

vynaloţené na odstranění škod. 

 

8.2 Ishikawův diagram  

 Za hlavní část Ishikawova diagramu je povaţován problém, s cílem zjistit jeho příčiny. 

Páteř celého diagramu tvoří systém bezpečnosti při výrobě AO, který představuje stěţejní 

problém. V tomto případě Ishikawův diagram představuje komplexní systém bezpečnosti při 

výrobě AO, který se dělí na 8 výrobních fází. V jednotlivých fázích výroby jsou znázorněny 

jejich subsystémy, jejichţ moţná identifikovaná rizika mohou způsobit značné škody jak 

v oblasti výroby, tak na ţivotech. Fáze výroby spolu se subsystémy podléhají analýze 

metodou FMEA. Znázorněný Ishikawův diagram je uveden na obr. č. 10. 
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Obr. č. 10: Ishikawův diagram 
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Vysvětlivky k obr. č. 10: 

Odebírání a doprava surovin 

1 – Lidský faktor  A – Nepozornost 

B – Nezkušenost 

    C – Nedodrţení bezpečnostních předpisů 

2 – Přeprava   A – Manipulace s dusičnanem olovnatým 

    B – Manipulace s hydroxidem sodným 

    C – Manipulace s azidem sodným 

Výroba deionizované vody 

1 – Technická zařízení A – Ucpaný odpadní kanál 

B – Porucha stanic (deionizační a neutralizační) 

    C – Výpadek elektrického proudu 

2 – Lidský faktor  A – Nedodrţení návodu na činnost a obsluhu stanic 

Příprava zásobních roztoků AS a DO  

1 – Lidský faktor  A – Nedodrţení technologických postupů 

B – Nepozornost 

    C – Nezkušenost 

2 – Technická zařízení A – Porucha míchadla 

    B – Nefunkční duplikátorový kotel 

    C – Porucha spodního výpustního ventilu 

    D – Porucha oběhového čerpadla 

Příprava zásobního roztoku dextrinu 

1 – Lidský faktor  A – Nedodrţení bezpečnostních předpisů 

B – Nepozornost 

2 – Váţení   A – Porucha váhy 

    B – Špatně vyváţená váha 

Vlastní výroba AO – srážení 

1 – Technická zařízení A – Výpadek elektrického proudu 

B – Porucha regulátoru teploty 

    C – Porucha připouštěcích a přepouštěcích ventilů 

    D – Porucha míchadla 

2 – Technická zařízení A – Nedbalost 

    B – Nepozornost 



Ivana Šrubařová: Systém řízení rizika při výrobě rozbušek 

 

Ostrava 2011  46 

 

Vlastní výroba AO - dekantace, filtrace a promývání 

1 – Technická zařízení A – Porucha odsávacího zařízení 

B – Ucpaný odpadní kanál 

    C – Filtrační plátno 

2 – Lidský faktor  A – Nepozornost 

B – Nedodrţení bezpečnostních předpisů a technologických  

       postupů 

Přenesení AO do jiného objektu k sušení  

1 – Lidský faktor  A – Nepozornost 

B – Nedbalost 

    C – Nedodrţení bezpečnostních předpisů 

Úklid pracoviště 

1 – Lidský faktor  A – Nepozornost 

B – Nedbalost 

    C – Nedodrţení bezpečnostních předpisů 

2 – Ochranné prostředky A – Porucha izolačního dýchacího přístroje 

    B – Zastaralé dýchací masky 

    C – Dýchací masky bez protikyselinové vloţky 

     

8.3 Hodnocení rizik pomocí metody FMEA 

 V této kapitole jsou zhodnocena všechna identifikovaná rizika, která vyplývají 

z Ishikawova diagramu. Tzv. míra rizika R je vypočtena pro kaţdé identifikované riziko 

pomocí vzorce:  

   R = P · N · H 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závaţnost následků 

H – odhalitelnost rizika [11] 

 Popis jednotlivých parametrů pro dosazení do rovnice jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Parametry metody FMEA [11] 

 

R 
Výsledná (porovnatelná) 

míra rizika 
H Závaţnost následků  

0 aţ 3 bezvýznamné riziko  1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 aţ 10 akceptovatelné riziko  2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

11 aţ 50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51 aţ 100 neţádoucí riziko 4 
těţký delikt, těţký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda  

101 aţ 125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika H 
Odhalitelnost rizika  

1 

nahodilá, velice 

nepravděpodobná 1 
riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
spíše nepravděpodobná 

2 

snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 

pravděpodobná, reálná 

hrozba 3 
odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
velmi pravděpodobný vznik  

4 
nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 
trvalá hrozba  

5 
neodhalitelné riziko 

  

Analýza byla započata tím, ţe pro kaţdé riziko, které jsem zjistila na základě 

Ishikawova diagramu, jsem vypočetla míru rizika R. Míra je v intervalu <0; 125>. Na základě 

výše uvedené tabulky (viz tabulka č. 3) lze určit druh rizika, o který se jedná. Parametry 

slouţící k výpočtu míry rizika nabývají hodnot od 1 do 5. Oficiálně se uvádí, ţe pro výpočet 

míry  rizika  by parametry měly mít 10 stupňů, avšak ke splnění účelu této práce nám postačí 

5 stupňů. Na základě Paretovy analýzy, po vypočtení hodnot R pro jednotlivá rizika, jsem 

určila rizika, která je nutno minimalizovat. 

Z grafu (viz příloha č. 5) na základě aplikace Paretova principu, tj. pravidla 80/20, je 

patrné, ţe rizika 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 28, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 8 a 11 jsou zanedbatelná 

a tudíţ nemusí být prováděná minimalizace. Avšak u rizik 7, 29, 2, 13, 4, 22, 26, 27, 31, 25, 

1, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 3, 9, 10, 23 a 24 je nutno přistoupit k minimalizaci. 

Samotná analýza FMEA a návrh nutných opatření k minimalizaci rizik jsou uvedeny 

v příloze č. 6. 
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Výčet všech identifikovaných rizik je uveden v tabulce přílohy č. 7, kde pro 

přehlednost jsou barevně zvýrazněna rizika nutná k minimalizaci. 

 

8.4 Návrh opatření a minimalizace výrobních rizik  

 Mohu konstatovat, ţe ve všech fázích výroby hrozí četná rizika, která ohroţují jednak 

ţivoty lidí a jednak mohou ohrozit i bezprostřední okolí. Výroba třaskavin je ošetřena 

z hlediska bezpečnosti práce pravidelně probíhajícími školeními, která těsně souvisí 

s nezbytností striktně dodrţovat bezpečnostní předpisy. Za zásadní riziko je povaţováno 

selhání lidského faktoru. Je všeobecně známo, ţe lidský faktor je neovladatelný a dá se jen 

stěţí  kontrolovat.  Dovolím  si  proto  říci, ţe  závisí  především na momentálním psychickém 

a fyzickém stavu jednotlivce. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve výrobním procesu pracovalo 

více osob, které se budou vzájemně kontrolovat.  

  Na základě vyhotovené analýzy rizik jsem vyhodnotila několik rizik, která je nutno 

minimalizovat. Ze všech uvedených jsem vybrala 3 nejzávaţnější, která jsou uvedena 

v tabulce č. 4. Současně v tabulce můţeme vysledovat návrh minimalizace rizik.  

 

Tabulka č. 4: Optimalizace rizik – návrh 

 

Fáze výroby Riziko Návrh minimalizace rizika R stávající R nové 

Výroba 

deionizované vody 

Ucpaný odpadní 

kanál 

Umístění objemového 

průtokoměru do potrubí kanálu 
27 6 

Vlastní výroba AO - 

dekantace, filtrace, 

promývání 

Ucpaný odpadní 

kanál 

Umístění objemového 

průtokoměru do potrubí kanálu 
27 6 

Příprava zásobních 

roztoků AS a DO 
Nezkušenost 

Stávající opatření + práce pod 

dohledem zkušeného kolegy ve 

zkušební době 

24 8 

 

 Dále bych zmínila problematiku technických zařízení, která jsou nutná pro výrobní 

proces a problematiku současného trendu rychle vyrábět a rychle dodávat. Jde o výrobní 

proces z tohoto hlediska efektivní, avšak z hlediska bezpečnosti by bylo moţné navrhnout 

případné změny. Jedná se zejména o dodávky elektrického proudu, které jsou z hlediska 

bezpečnosti nezbytné. Proto by bylo dobré zajistit náhradní zdroj elektrické energie, který by 

v případě výpadku obstaral bezpečný chod výroby. Za závaţné riziko shledávám poruchu 

přepouštěcích a připouštěcích ventilů, které by svou nefunkčností mohly ohrozit obsluhu. 
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Proto se domnívám, ţe by bylo dobré do systému zařadit ještě po jednom náhradním ventilu 

od kaţdého druhu.  

 Zbývající návrhy opatření jsou uvedeny v příloze č. 6.  
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9 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo nastínit výrobu azidu olovnatého jako jedné 

z vojenských třaskavin a posoudit případná rizika spojená s jeho výrobou.  

 V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky. Dále jsou 

popsány výbušniny a základní druhy rozbušek. Podstatnou částí práce je popis 

technologického procesu výroby AO a s ním spojená bezpečnost práce.  

 Za hlavní cíl je moţno povaţovat analýzu nebezpečí a rizik technologického procesu 

výroby AO. Rizika bylo nutno identifikovat pomocí Ishikawova diagramu a následně 

vyhodnotit pomocí metody FMEA a Paretovy analýzy. Na základě provedených analýz byla 

zjištěna nejvýznamnější rizika jednotlivých fází výroby a poté byla vybrána tři nejzávaţnější: 

ucpaný odpadní kanál, jeţ je rizikem u fáze výroby deionizované vody a vlastní výroby AO – 

dekantace, filtrace a promývání. Třetím nejzávaţnějším rizikem je nezkušenost zaměstnance 

ve fázi výroby – příprava zásobních roztoků AS a DO. Pro všechna rizika byla navrhnuta 

opatření, která by měla směřovat k jejich minimalizaci. 

 Je nezbytné identifikovaná rizika minimalizovat a průběţně aktualizovat z důvodu 

prevence zbytečných zranění a ztrát na ţivotech zaměstnanců.    
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Seznam zkratek 

Al   hliník 

AO   Azid olovnatý 

AS   Azid sodný 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP   Bezpečnost práce 

C2H5OH  Ethylalkohol 

Cu   měď 

DAP   Dusičnan amonný a palivo 

DEM – N  Důlní elektrická milisekundová, nízké odolnosti 

DEM – S   Důlní elektrická milisekundová, střední odolnosti 

DEP – V   Důlní elektrická půlsekundová, vysoké odolnosti  

DO   Dusičnan olovnatý  

EBR   Electron Beam Recording 

FMEA   Failure Modes and Effects Analysis 

ID   IDentification 

NaN3   Azid sodný 

NaOH   Hydroxid sodný 

NH3   Amoniak 

NONEL  Non Electric – neelektrický  

Obj.   Objekt 

Pb (NO3)2  Dusičnan olovnatý 

PC   Personal Computer 

PO   Poţární ochrana 

PVC   polvinylchlorid 

SEISMIC – S   seismické rozbuška střední odolnosti 

THP    Technicko hospodářský pracovník  

TNT   Trinitrotoluen 

TPH   Tuhá pohonná hmota 

V1   Prostředí s nebezpečím poţáru nebo výbuchu výbušnin – prostředí, ve  

   kterém výbušnina nepráší, neodpařuje se, popř. nesublimuje a kde můţe  

   dojít k přímé iniciaci výbušniny elektrickým proudem jen za zcela  

   výjimečných situací nebo okolností 

V2   Prostředí s nebezpečím poţáru nebo výbuchu výbušnin – prostředí, ve  



 

 

   kterém výbušnina práší, odpařuje se, popř. sublimuje jenom výjimečně, 

   styk výbušniny s elektrickým zařízením můţe být pouze výjimečný 

V3   Prostředí s nebezpečím poţáru nebo výbuchu výbušnin – prostředí, ve  

   kterém výbušnina práší, odpařuje se, popř. sublimuje kdykoliv a kdy  

   styk výbušniny s elektrickým zařízením můţe být trvalý 

zb   zvlášť bezpečné   
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přestávky v 

průběhu 

pracovní doby 
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Stávající 

opatření + 

zdvojení 

pracovní pozice - 

2. zaměstnanec v 

bezpečné 
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Kontrola 
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opatření + práce 

pod dohledem 

zkušeného 

kolegy ve 

zkušební době 

Kontrola 

zaměstnanců 

Neprobíhající 

zaškolení 

Poškození 

organizmu 

(nadýchání se, 

poleptání, 

popálení) 

Nedodrţení 

bezpečnostních 

předpisů 

1 4 3 12 

Pravidelné 

přezkoušení, 

kamerový 

systém 

1 4 2 8 

Častější 

přezkoušení 

zaměstnanců, 

peněţitý trest 

Kontrola 

zaměstnanců 

Kouření, 

alkohol, úmysl 

poškodit firmu 

nebo své zdraví 

Poškození 

organizmu 

(nadýchání se, 

poleptání, 

popálení) 

P
ře

p
ra

v
a 

Manipulace s 

dusičnanem 

olovnatým 

1 5 4 20 

Manipulovat se 

zvýšenou 

opatrností, 

nedýchat prach, 

zamezit 

kontaminaci očí 

a kůţe, vyhýbat 

se opakované 

expozici, pouţití 

OOPP, školení 

BOZP 

1 4 2 8 

Stávající 

opatření + 

pravidelná 

proškolení 

manipulace s 

anorganickými 

chemikáliemi, 

kontrola 

zaměstnanců při 

práci 

Kontrola 

zaměstnanců 

Nedodrţení 

BOZP 

Nebezpečí 

kumulativních 

účinků, zdraví 

škodlivý při 

vdechnutí a 

poţití, můţe 

poškodit plod v 

těle matky 



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

O
d

eb
ír

án
í 

a 
d
o

p
ra

v
a 

su
ro

v
in

 

P
ře

p
ra

v
a 

Manipulace s 

hydroxidem 

sodným 

2 3 3 18 

Manipulovat se 

zvýšenou 

opatrností, 

pouţívat OOPP, 

školení BOZP 

1 3 2 6 

Stávající 

opatření + 

pravidelná 

proškolení 

manipulace s 

chemikáliemi, 

kontrola 

zaměstnanců při 

práci, zajistit 

dobré větrání na 

pracovišti, při 

práci není 

dovoleno jíst, pít 

a kouřit, 

zachovávat 

pravidla osobní 

hygieny, v 

blízkosti tekoucí 

voda  

Kontrola 

zaměstnanců 

Nedodrţení 

BOZP 

Pracovní úraz 

(popáleniny,leptá 

kůţi a sliznice, 

ztráta zraku) 

Manipulace s 

azidem sodným 
2 3 3 18 

Zabránít 

přímému 

kontaktu, 

pouţívat OOPP 

(brýle,gumové 

rukavice), 

zabránit kontaktu 

s pokoţkou, při 

práci nejíst, 

nepít, nekouřit, 

NaN3 ukládat v 

suchu a dobře 

těsnících 

nádobách, 

školení BOZP 
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zajistit řádné 
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školená pro práci 

s toxickými 

látkami 

Kontrola 

zaměstnanců 

Nedodrţení 

BOZP 

Akutní 

poškození 

organizmu, při 

nadýchání, poţití 

nebo vstřebání 

pokoţkou můţe 

způsobit smrt, 

nevolnost, 

zvracení,bolesti 

hlavy, moţnost 

poškození 

dýchacího 

ústrojí, poruchy 

CNS, křeče, 

kolaps, 

bezvědomí 



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

V
ý

ro
b

a 
d

ei
o

n
iz

o
v

an
é 

v
o

d
y

 

T
ec

h
n

ic
k

á 
za

ří
ze

n
í 

Ucpaný odpadní 

kanál  
3 3 3 27   1 3 2 6 

Umístění 

objemového 

průtokoměru do 

potrubí kanálu 

Pravidelné 

revize, 

pravidelné 

čištění 

Usazeniny v 

odpadním kanálu 

Zatopení 

výrobny 

Porucha stanic 

(deionizační a 

neutralizační) 

1 2 1 2 
Časté revize 

stanic 

        

  Servisní kontrola  
Technická 

závada 

Ekonomické 

škody a škody na 

vybavení 

Výpadek 

elektrického 

proudu  

3 2 2 12 Pravidelné revize 1 2 1 2 

Stávající 

opatření + 

náhradní zdroj 

elektrické 

energie  

Pravidelný servis  
Technická 

porucha 

Zastavení 

výrobního 

procesu, vznik β 

- formy  

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nedodrţení 

návodu na činnost 

a obsluhu stanic 

1 4 3 12 

Pravidelné 

přezkoušení z 

obsluhy stanic 

1 4 2 8 

Stávající 

opatření + 

implementace 

ovládacího pultu 

se světelnou a 

akustickou 

signalizací 

Kontrola 

zaměstnanců  
Nedbalost, úmysl Hmotné škody 

P
ří

p
ra

v
a 

zá
so

b
n

íc
h

 r
o

zt
o

k
ů

 A
S

 a
 D

O
 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nedodrţení 

technologických 

postupů 

1 2 1 2 Zaškolení 

        

  

Monitorování 

technologického 

postupu v 

operačním 

středisku  

Úmysl, nedbalost Výbušná reakce 

Nepozornost 3 3 2 18 

Pravidelná 

pracovní doba + 

pravidelné 

přestávky v 

průběhu 

pracovní doby 

2 3 1 6 

Stávající 

opatření + 

zdvojení 

pracovní pozice - 

2. zaměstnanec v 

bezpečné 

vzdálenosti 

nadoslech 

Kontrola 

zaměstnanců  
Únava Pracovní úraz 



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

P
ří

p
ra

v
a 

zá
so

b
n

íc
h

 r
o

zt
o

k
ů

 A
S

 a
 D

O
 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nezkušenost 2 4 3 24 

Zaškolení 

nových 

zaměstnanců 

1 4 2 8 

Stávající 

opatření + práce 

pod dohledem 

zkušeného 

kolegy ve 

zkušební době 

Kontrola 

zaměstnanců  

Neprobíhající 

zaškolení 
Pracovní úraz 

T
ec

h
n

ic
k

á 
za

ří
ze

n
í 

Porucha míchadla 2 2 2 8 Pravidelné revize 

        

  Pravidelný servis 
Technická 

závada 
Výrobní škody 

Nefunkční 

duplikátorový 

kotel  

2 2 2 8 Pravidelné revize 

        

  Pravidelný servis 
Technická 

závada 
Výrobní škody 

Porucha spodního 

výpustního ventilu  
2 2 2 8 Pravidelné revize 

        

  Pravidelný servis  
Technická 

závada 

Moţnost 

výbuchu  

Porucha 

oběhového 

čerpadla 

2 2 2 8 Pravidelné revize 

        

  Pravidelný servis  
Technická 

závada 
Výrobní škody 

                    

        

        

                   



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

P
ří

p
ra

v
a 

zá
so

b
n

íh
o

 r
o

zt
o

k
u

 d
ex

tr
in

u
 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nedodrţení 

bezpečnostních 

předpisů 

1 2 3 6 

Pravidelné 

přezkoušení, 

kamerový 

systém 

        

  
Kontrola 

zaměstnanců  
Nepouţití OOPP Pracovní úraz 

Nepozornost 3 3 2 18 

Pravidelná 

pracovní doba + 

pravidelné 

přestávky v 

průběhu 

pracovní doby 

2 3 1 6 

Stávající 

opatření + 

zdvojení 

pracovní pozice - 

2. zaměstnanec v 

bezpečné 

vzdálenosti 

nadoslech 

Kontrola 

zaměstnanců  

Únava, 

psychický stav  
Pracovní úraz 

V
áţ

en
í 

Porucha váhy 2 3 3 18 Pravidelné revize 1 3 3 9 

Stávající 

opatření + na 

pracovišti 2 

náhradní váhy 

stejného typu 

Pravidelný servis  
Technická 

závada 

Nekvalitní 

výrobek  

Špatně vyváţená 

váha 
2 3 3 18 Pravidelné revize 1 3 2 6 

Stávající 

opatření + 

kontrola naváţky 

druhou váhou  

Kontrolní 

naváţky  

Nesprávný 

postup obsluhy  
Špatná naváţka 

V
la

st
n

í 
v

ý
ro

b
a 

A
O

 -
 s

rá
ţe

n
í 

T
ec

h
n

ic
k

á 
za

ří
ze

n
í 

Výpadek 

elektrického 

proudu  

2 5 2 20 Pravidelné revize 1 5 1 5 

Stávající 

opatření + 

náhradní zdroj 

elektrické 

energie  

Pravidelný servis  
Technická 

porucha 

Zastavení 

výrobního 

procesu,vznik β - 

formy, výbuch  

Porucha 

regulátoru teploty 
1 5 2 10 Pravidelné revize 1 5 1 5 

Stávající 

opatření + 2 

regulátory teplot 

+ 2 chladící 

okruhy vzduchu  

Pravidelný servis  
Technická 

závada 
Výbuch 



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
st

i 
p

ři
 v

ý
ro

b
ě 

A
O

 

V
la

st
n

í 
v

ý
ro

b
a 

A
O

 -
 s

rá
ţe

n
í T

ec
h

n
ic

k
á 

za
ří

ze
n

í 

Porucha 

připouštěcích a 

přepouštěcích 

ventilů 

1 5 2 10 Pravidelné revize 1 5 1 5 

Stávající 

opatření + 

zdvojení 

připouštěcích a 

přepouštěcích 

ventilů  

Pravidelný servis  
Technická 

závada 

Výbuch, 

smrtelný úraz 

Porucha míchadla 2 5 2 20 Pravidelné revize 1 5 1 5 

Stávající 

opatření + 

rezervní ruční 

míchadlo  

Pravidelný servis  
Technická 

porucha 

Vznik β - formy, 

výbuch  

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nedbalost 2 5 2 20 

Pravidelná 

kontrola 

pracovníků před 

vstupem do 

pyroprovozu, 

kamerový 

systém 

2 5 1 10 

Stávající 

opatření + 

pravidelná 

bezpečnostní 

kontrola při práci 

Kontrola 

zaměstnanců  

Nedodrţení 

zásad BOZP, 

nedodrţení 

pouţití OOPP 

Smrtelný úraz 

Nepozornost 2 5 2 20 

Pravidelná 

pracovní doba + 

pravidelné 

přestávky v 

průběhu 

pracovní doby 

2 5 1 10 

Stávající 

opatření + 

zdvojení 

pracovní pozice 

Kontrola 

zaměstnanců  

Únava, 

psychický stav  
Smrtelný úraz 

                                    



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
st

i 
p

ři
 v

ý
ro

b
ě 

A
O

 

V
la

st
n

í 
v

ý
ro

b
a 

A
O

 -
 d

ek
an

ta
ce

, 
fi

lt
ra

ce
, 

p
ro

m
ý

v
án

í 

T
ec

h
n

ic
k

á 
za

ří
ze

n
í 

Porucha 

odsávacího 

zařízení 

2 2 2 8 Pravidelné revize 

        

  Pravidelný servis  
Technická 

porucha 

Znehodnocení 

AO 

Ucpaný odpadní 

kanál  
3 3 3 27   1 3 2 6 

Umístění 
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Filtrační plátno  2 4 1 8 

Před pouţitím 

zkontrolovat 

plátno 

        

  
Vizuální 

kontroly  

Porušené 

filtrační plátno 

Únik AO - 

moţnost 

výbuchu 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nepozornost 2 5 2 20 

Pravidelná 

pracovní doba + 

pravidelné 

přestávky v 

průběhu 

pracovní doby 

2 5 1 10 

Stávající 

opatření + 

zdvojení 

pracovní pozice  

Kontrola 

zaměstnanců 

Únava, 

psychický stav  

Výbuch (vznik β 

- formy), 

smrtelný úraz 

Nedodrţení 

bezpečnostních 

předpisů a 

technologických 

postupů 

2 5 1 10 

Operační 

středisko, 

kamerový 

systém 
        

  
Kontrola 

zaměstnanců 
Úmysl, nedbalost 

Výbuch (výroba 

β - formy), 

smrtelný úraz 

  

  

                

        

        



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

P
ře

n
es

en
í 

A
O

 d
o

 j
in

é
h

o
 o

b
je

k
tu

 k
 s

u
še

n
í 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nepozornost 2 5 1 10 

Druhý pracovník 

je v bezpečné 

vzdálenosti 

nadoslech, 

pouţití OOPP 
        

  
Práce pod 

dohledem 

Psychická a 

fyzická kondice 

Výbuch, 

smrtelný úraz 

Nedbalost 2 5 1 10 
Práce pod 

dohledem 

        

  
Kontrola 

zaměstnanců  

Nesprávné 

uchopení 

filtračního plátna 

s AO 

Výbuch, 

smrtelný úraz 

Nedodrţení 

bezpečnostních 

předpisů 

2 5 1 10 

Pravidelné 

přezkoušení z 

bezpečnostních 

předpisů  
        

  
Práce pod 

dohledem 

Úmyslné 

nepouţití OOPP 

Výbuch, 

smrtelný úraz 

Ú
k

li
d

 p
ra

co
v

iš
tě

 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nepozornost 2 4 2 16 

Pouţití OOPP, z 

bezpečnostních 

důvodů kontrola 

2. pracovníkem 

1 4 2 8 
Častější kontrola 

2. pracovníkem  

Kontrola 

zaměstnanců  

Psychická a 

fyzická kondice 

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání) 

Nedbalost 2 4 2 16 

Pouţití OOPP, z 

bezpečnostních 

důvodů kontrola 

2. pracovníkem 

1 4 2 8 

Stávající 

opatření + 

zaměstnavatel je 

povinen 

pravidelně 

kontrolovat 

úroveň ochrany 

zaměstnanců  

Kontrola 

zaměstnanců 

před prostory, 

které mají být 

uklizeny 

Nepouţití OOPP, 

nedodrţení zásad 

BOZP 

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání) 



 

 

 

S
y

st
ém

 b
ez

p
eč

n
o

st
i 

p
ři

 v
ý

ro
b
ě 

A
O

 

Ú
k

li
d

 p
ra

co
v

iš
tě

 

L
id

sk
ý

 f
ak

to
r 

Nedodrţení 

bezpečnostních 

předpisů 

2 4 2 16 
kontrola osob při 

úklidu 
1 4 2 8 

Častější a 

důkladnější 

přezkoušení z 

bezpečnostních 

předpisů 

Přezkoušení ze 

zásad 

bezpečnosti 

práce v 

pyroprůmyslu  

Nepouţití OOPP, 

nedodrţení zásad 

BOZP 

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání) 
O

ch
ra

n
n

é 
p

ro
st

ře
d

k
y

 

Porucha 

izolačního 

dýchacího 

přístroje  

2 5 1 10 

Pravidelná 

školení, 

pravidelné revize 

dýchacích 

přístrojů 
        

  

Přezkoušení 

zaměstnanců z 

pouţití 

dýchacího 

přístroje 

Technická 

závada, 

neodborná 

manipulace  

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání), 

udušení, smrt 

Zastaralé dýchací 

masky  
2 5 1 10 

Pravidelné 

obměňování a 

hlášení 

nefunkčních 

masek, kontrola 

zaměstnanců  
        

  Pravidelné revize  

Technická 

závada, maska 

neodpovídá 

dnešním 

bezpečnostním 

standardům 

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání), 

udušení, smrt 

Dýchací masky 

bez 

protikyselinové 

vloţky  

2 5 1 10 

Kontrola 

pracovníků při 

práci 

        

  

Kontrola výbavy 

zaměstnanců 

před úklidem  

Nepozornost, 

nedbalost 

Pracovní úraz 

(uklouznutí, 

poleptání), 

udušení, smrt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7: Výčet identifikovaných rizik 

 

Fáze výroby Číslo Jednotlivá rizika  Míra rizika R 

Odebírání a 

doprava surovin 

1. Nepozornost  18 

2. Nezkušenost 24 

3. Nedodrţení bezpečnostních předpisů  12 

4. Manipulace s dusičnanem olovnatým  20 

5. Manipulace s hydroxidem sodným  18 

6. Manipulace s azidem sodným 18 

Výroba 

deionizované 

vody 

7. Ucpaný odpadní kanál  27 

8. Porucha stanic (deionizační a neutralizační) 2 

9. Výpadek elektrického proudu  12 

10. Nedodrţení návodu na činnost a obsluhu stanic 12 

Příprava 

zásobních roztoků 

AS a DO 

11. Nedodrţení technologických postupů 2 

12. Nepozornost  18 

13. Nezkušenost 24 

14. Porucha míchadla 8 

15. Nefunkční duplikátorový kotel  8 

16. Porucha spodního výpustního ventilu  8 

17. Porucha oběhového čerpadla  8 

Příprava 

zásobního roztoku 

dextrinu 

18. Nedodrţení bezpečnostních předpisů  6 

19. Nepozornost  18 

20. Porucha váhy  18 

21. Špatně vyváţená váha  18 

Vlastní výroba 

AO - sráţení 

22. Výpadek elektrického proudu  20 

23. Porucha regulátoru teploty  10 

24. Porucha připouštěcích a přepouštěcích ventilů  10 

25. Porucha míchadla 20 

26. Nedbalost 20 

27. Nepozornost  20 

Vlastní výroba 

AO - dekantace, 

filtrace, 

promývání  

28. Porucha odsávacího zařízení  8 

29. Ucpaný odpadní kanál  27 

30. Filtrační plátno  8 

31. Nepozornost  20 

32. 
Nedodrţení bezpečnostních předpisů a 

technologických postupů 
10 

Přenesení AO do 

jiného objektu k 

sušení 

33. Nepozornost  10 

34. Nedbalost 10 

35. Nedodrţení bezpečnostních předpisů 10 

Úklid pracoviště 

36. Nepozornost  16 

37. Nedbalost 16 

38. Nedodrţení bezpečnostních předpisů  16 

39. Porucha izolačního dýchacího přístroje  10 

40. Zastaralé dýchací masky  10 

41. Dýchací masky bez protikyselinové vloţky  10 

 


