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Klíčová slova: Chladivo, testování, tlakové zkoušky, prostředí s nebezpečím výbuchu, 

klimatizace 

 Tato diplomová práce se zabývá zavedením a používáním nového typu chladiva k testování 

vzorků klimatizačních hadic do osobních automobilů. Popisuje metodiku testování stávajícím 

chladivem, problematiku a změny nutné k zavedení nového typu chladiva. Navržené účinné 

opatření vedoucí ke snížení rizika výbuchu na pracovištích a optimalizaci pracovních 

podmínek.        

      

ANNOTATION: 

BESEDOVÁ, A. Increase in Safety of Test Equipment Operation in the Company Visteon – 

Autopal Services, Ltd.Ostrava: VŠB – TU Ostrava. Faculty of Safety Engineering. School of 

Fire Protection, 2012. Number of attachments 3. Thesis leader: Ing. Roman Dubový. 

Key words: Refrigerant, testing, pressure tests, explosion hazard area, air conditioning . 

 This thesis deals with implementation and use of a new type of refrigerant for testing 

samples of air-conditioning hoses manufactured for an automotive industry. It describes 

testing methodology that uses current refrigerant, related issues and changes required to 

introduce a new type of refrigerant. Proposed effective measures lead to reduction of the  

explosion hazard at workplaces and optimisation of working conditions.
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 1 ÚVOD 

 Pokud bychom začali přemýšlet nad otázkou: „Co vše obnáší zavedení nového výrobku?“, 

málo kdo by odpověděl plnohodnotně. Ve firmě, kde se začne používat něco nového a navíc 

něco, co je přikázáno evropským nařízením, musí splnit spoustu požadavků. Tyto požadavky 

se v dnešní době vztahují nejen na vysokou kvalitu, ochranu životního prostředí, ale také 

například na bezpečnost provozu a bezpečnost pracovníků. 

 Ve vybrané oblasti závodu je část směřována na testování a vývoj nových výrobků a 

komponentů klimatizace do osobních automobilů různých značek. V současné době se na 

těchto pracovištích testuje s chladivem R 134a. 

Od 6. června 2006 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu 2006/40/ES, v jejíž 

hlavičce se uvádí „směrnice o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a 

o změně směrnice rady“. Z toho vyplývá, že tento zákon se dotýká všech servisů a pracovišť, 

které manipulují s chladivem R134a. Tato evropská směrnice se týká především požadavků 

na ekologii vycházejících z kjótského protokolu. Celá směrnice pojednává o skleníkových 

fluorovaných plynech, mezi které se řadí i námi používané chladivo R134a. Průmyslové 

země světa, a tím i všechny členské státy EU, se zavázaly, že v letech 2008 až 2012 sníží 

emise skleníkových plynů z lidské činnosti v průměru o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 

1990. [1]. 

 Objevily se nejrůznější informace a dezinformace o novém chladivu, které se dle zákona 

mělo používat v klimatizacích pro automobily po roce 2011.  

 Použití nového typu chladiva HFO 1234yf se v současné době vztahuje pouze na 

autoklimatizace. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 předepisuje, že s 

platností od 1. 1. 2011 přestanou členské státy udělovat schválení typu nebo platformy 

vozidla vybavená klimatizačním systémem konstruovaným tak, aby obsahoval skleníkové 

plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150 [2]. 

 Závěrem chci upozornit, že chladivo HFO1234yf je podle bezpečnostního listu 

klasifikováno jako extrémně hořlavé pod označením F+. Tímto v provozu pro testování a 

vývoj klimatizačních hadic vzniká problém. Důvodem je, že stávající zařízení nejsou 

uzpůsobená na testování novým chladivem. Stávající chladivo R 134a není dle 

bezpečnostního listu hořlavé a není s ním tedy spojeno ani nebezpečí vzniku výbuchu. 



4 

 

 Situace je diametrálně odlišná v případě možného použití nového typu chladiva – HFO 

1234yf, které je hořlavé a má rovněž definované meze výbušnosti. 
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 2 TESTOVACÍ CHLADIVO 

V prostorách zkušebny společnosti Visteon - Autopal Services, s.r.o. se k testování 

vzorků klimatizačních hadic do automobilů různých značek používá nyní chladivo typu  R 

134a.  

 Vzhledem k nově vznikajícím požadavkům zvyšování kvality výrobků a přísnějším 

požadavkům z hlediska ochrany životního prostředí vznikl požadavek majitelů společnosti 

Visteon - Autopal Services, s.r.o., aby se testovalo s novým chladivem typu HFO 1234yf. 

Toto chladivo oproti původnímu je hořlavé a má rovněž definované meze výbušnosti. 

2.1  Charakteristika chladiva R134 a HFO1234yf 

2.1.1 Historický vývoj chladiv, důvody pro změnu chladiv   

 Základní rozdělení chladiv podle jejich původů – chladiva přírodní a syntetická. 

 

 Chladiva podle jejich původu 
 
 Chladiva přírodní  Chladiva syntetická 
 
 Anorganická - chlorované uhlovodíky 
 - voda  - fluorované uhlovodíky 
 - amoniak  - jiná syntetická chladiva 
 - oxid uhličitý   
  
 Organické uhlovodíky 
 - Propan 
 - Propylen 

- Isobutan 
 

Obrázek 2.1: Základní rozdělení chladiv podle jejich původů 

 Velkou výhodou syntetických chladiv jsou jejich termodynamické vlastnosti, nízké 

pracovní tlaky, jsou nevýbušné, nehořlavé a nejedovaté. Díky těmto vlastnostem syntetických 

chladiv se tato chladiva rozšířila a vytlačila z trhu do té doby používaná přírodní chladiva. 

Syntetická chladiva se na trh dostala poprvé v roce 1928. V té době to byly chlorované 

uhlovodíky. Syntetické fluorované uhlovodíky, které známe dnes pod názvy chladiv R125, 

R134a, R143a se dostaly na trh v roce 1992, v té době bohužel nikdo nepředpokládal, že se 

objeví ekologické problémy. 
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  S příchodem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 došlo s platností od 

ledna 2011 k zákazu používání chladiv s hodnotou GWP vyšší než 150. Tento požadavek 

odstartoval diskusi a hledání nových řešení. Jedním z řešení byl návrat k přírodním 

chladivům, dále pak hledání syntetických chladiv se stejnými nebo podobnými vlastnostmi 

jako původní chladiva. Toto usilovné hledání náhrady způsobilo vývoj nového chladiva 3. 

generace pod obchodním názvem HFO 1234yf firmou Honeywell viz příloha 3. Toto 

chladivo zatím nemá číslo (Rxxx). 

2.1.2 Vlastnosti chladiv  

 Podle ASHRAE Standard 34 –Safety Group jsou chladiva rozdělena do několika skupin 

podle hořlavosti a nebezpečnosti: 

A1 - nehořlavá - R12, R22, R23, R125, R134a + směsi R407C, R410A, R507 

A2 - málo hořlavá - R32, R142b, R152a ….  

A2L - těžce vznětlivý, málo hořlavý - HFO 1234yf 

A3 - velmi hořlavá - R170 (metan), R290(propan), R600a (isobutan) …. 

B2 - R30 (metyl chlorid), R717 (čpavek). 

 Do doby než vzešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu jsme se v běžné praxi u 

chladiv vlastnostmi hořlavosti a vznětlivosti nezabývali, protože hořlavá chladiva se 

používala pouze v průmyslu. Nyní se parametry chladiva výrazně změnily a tímto i nový 

pohled na bezpečnost práce [3]. 
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 2.1.3 Porovnání chladiv 

Tabulka  2.1: Porovnání vlastností chladiv R134a s HFO 1234yf 

Porovnání vlastností R134a s HFO 1234yf 

R134a HFO 1234yf 

1. Chemický název 

1, 1, 1, 2 - Tetrafluoretan 100 % 2, 3, 3, 3 -Tetrafluoroprop-1-ene 100% 

2. Vlastnosti chladiv 

Za standardních podmínek: plyn Za standardních podmínek: plyn 

Barva: čirá, bezbarvý Barva: čirá 

Vůně: po etheru Vůně: nepatrná 

Těžší než vzduch Těžší než vzduch 

Bod varu: -26,5 °C Bod varu: -29 °C 

Hustota kapaliny: 1207 kg/m3 Hustota kapaliny: 1094 kg/m3 

Hustota plynu: 32,4 kg/m3 Hustota plynu: 37,6 kg/m3 

Kritický bod: 102 °C Kritický bod: 95 °C 

Hořlavost: nehořlavý Hořlavost: hořlavý 

Zápalná teplota:  - Zápalná teplota: 405 °C 

Dolní mez výbušnosti: - Dolní mez výbušnosti: 6,2 % (obj.) 

Horní mez výbušnosti: - Horní mez výbušnosti: 12,3 % (obj.) 

Zplodiny rozkladu:                                                               
fluorovodík, stopy halogenidů, 
karboxylových kyselin 

Zplodiny rozkladu:                                                      
fluorovodík, halogenidy karbonylu, oxid  
uhelnatý, oxid uhličitý 

Rozpustnost ve vodě: 0,15 % hm.   
(1500 mg/l) 

Rozpustnost ve vodě: 198,2 mg/l 

Akutní toxicita: není stanovena 
Akutní toxicita:  
LC50rat  > 400 000 ppm (4 hod.) 

Stálost a reaktivita:  
za normálních podmínek stabilní 

Stálost a reaktivita:  
za normálních podmínek stabilní 

Podmínky, kterých je nutno se  
vyvarovat:  
zabránit styku s alkalickými kovy, kovy  
alkalických zemin, práškovy soli kovů,  
práškový Al, Zn, Be 

Podmínky, kterých je nutno se  
vyvarovat:  
silná oxidační činidla, Al, Zn, Mg 
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 2.2  Rozbor právních předpisů řešené problematiky 

2.2.1 Současná platná česká legislativa 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kterým se ruší zákon č. 65/1965 Sb. Tento zákon 

upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Zákoník práce v páté části řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, stanovuje zde povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, zahrnuje a zabývá se 

prevencí rizik [13]. 

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

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tímto nařízením 

vlády se stanovují technické požadavky na zařízení, ochranné systémy, bezpečnostní, řídící a 

regulační přístroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále jsou zde 

uvedeny podmínky pro uvedení těchto zařízení a ochranných systému na trh. Součástí 

nařízení vlády jsou také přílohy, kde jsou stanoveny základní bezpečnostní a zdravotní 

požadavky pro návrh a konstrukci zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu a zabezpečení jakosti výrobku [8]. 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto nařízení vlády stanovuje  

v souladu s právem Evropského společenství, způsob organizace práce, pracovních a 

technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

V přílohách tohoto nařízení jsou popsány klasifikace prostorů a jejich začlenění do zón dle 

četnosti výskytu výbušné atmosféry a doby jejího trvání, dále pak související organizační 

opatření [10]. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády upravuje základní 

požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[11]. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V této vyhlášce ministerstva vnitra 

nalezneme veškeré podklady pro požární bezpečnost – požadavky na hasicí přístroje, 
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 projektování, provoz požárně bezpečnostních zařízení a EPS. Podrobně jsou zde stanoveny 

požadavky pro hašení a záchranné práce, lhůty preventivních kontrol, posuzování požárního 

nebezpečí, podmínky pro odbornou způsobilost a školení v oblasti požární ochrany, druhy 

dokumentace požární ochrany, obsah požárně bezpečnostního řešení a způsob výkonu 

státního požárního dozoru [12].  

2.2.2 Normy týkající řešené problematiky 

 ČSN EN 1127 - 1 (38 9622) Výbušná prostředí. Prevence a ochrana proti  

výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika 2008 [14]. 

 ČSN EN 60079 – 10 - 1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10 - 1: určování 

nebezpečných prostorů – výbušné plynné atmosféry 2010 [16]. 

 ČSN EN 60079 - 14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr 

a zřizování elektrických instalací 2009. 

 ČSN EN 60079 - 17 ed. 3  (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní 

údržba elektrických instalací 2008. 

 ČSN 65 0201 (65 0201) Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

2003. 

 ČSN EN 13 463 - 1 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

– Část 1: Základní metody a požadavky 2009. 

 ČSN 33 2000 – 4 (33 2000) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 4: 

Bezpečnost 2000 [15]. 

2.2.3 Směrnice EU týkající se problematiky zavedení nového plynu HFO 1234yf 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých 

fluorovaných skleníkových plynech [6] 

2.3  Hodnocení rizik výbuchu 

 Při posuzování a hodnocení rizik je nutno brát zřetel hlavně na: 

a) pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, 

b) pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace, včetně možných výbojů statické elektřiny a 

na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné, 
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 c) používaná zařízení, látky uvnitř technologického procesu, technologické procesy, 

pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení, 

d) rozsah předpokládaných účinků výbuchu. 

 Postup při hodnocení bezpečnosti 

 Úvahy nad účinky mají druhořadý význam při procesu hodnocení, neboť při výbuchu je 

vždy bráno v úvahu vytvoření velkého množství škod, a to od velkých materiálových ztrát, 

odstávky výroby až po poranění osob, ne-li usmrcení. 

 Toto hodnocení se musí vždy vztahovat k danému případu a nelze jej zobecňovat. 

 Po provedení technických a organizačních opatření musí být provedeny následující 

kroky: 

a) klasifikace prostoru na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí 

výbuchu. 

b) zabezpečení dalších požadavků pro prostory klasifikované jako prostory 

s nebezpečím výbuchu (organizační opatření, opatření k ochraně před výbuchem a 

výběr zařízení ochranných systémů pro klasifikované prostory). 

c) označení míst s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy 

s černými písmeny Ex. 

 Kromě těchto náležitostí musí zaměstnavatel zabezpečit bezpečný a provozuschopný 

provoz, bezpečné používání strojů potřebných k vykonávání pracovní činnosti zaměstnance, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

 Z toho vyplývá, že zaměstnanec musí být vybaven vhodným ochranným zařízením a 

zabezpečením před ohrožením života či poškozením zdraví zaměstnance tak, aby chránilo 

zejména: 

 -  před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinky výbušných směsí 

látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 

 - před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých 

emisí [4, 7, 8]. 
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 2.3.1 Zdroje iniciace 

Zdroje iniciace mohou být klasifikovány dle normy ČSN EN 1127 - 1 podle 

pravděpodobnosti jejich výskytu následujícím způsobem: 

a) zdroje iniciace, které se vyskytují trvale nebo často, 

b) zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat zřídka,  

c) zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat velmi zřídka.  

Pro použité zařízení, ochranné systémy a součásti musí být tato klasifikace považována za 

rovnocennou ke: 

a) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout při běžném provozu, 

b) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytovat pouze jako výsledek selhání, 

c) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek výjimečných selhání  

[14]. 

Pro hodnocení zdrojů iniciace byl proveden celkový rozbor. Obecné zdroje iniciace (dle 

ČSN EN 1127 - 1) jsou uvedeny v následující tabulce 2.2. 

2.3.2 Identifikace nebezpečných prostorů technologie 

O rizikovosti technologie – ve které se vyskytuje hořlavá látka, která může se vzduchem 

vytvářet výbušnou směs v nebezpečném množství – rozhoduje dosažení resp. překročení 

nebezpečné koncentrace a přítomnost iniciačních zdrojů. 

Pro jednotlivé dílčí části se provede určení množství a pravděpodobnosti výskytu výbušné 

atmosféry. 

Výskyt nebezpečné atmosféry závisí na: 

• přítomnosti hořlavé látky, 

• stupni disperze hořlavé látky (např. plynů, par, mlh), 

• koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti, 

• množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo poškození při 

iniciaci. 
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 Tabulka  2.2: Obecné zdroje iniciace podle normy ČSN EN 1127-1 [14] 

Iniciační zdroj Příklady příčin 

Horké povrchy Radiátory, sušárny, topné spirály, třecí spojky, 
mechanicky působící brzdy, tření rotujících součástí, 
poruchy zařízení pracující za vysokých teplot, poruchy 
tepelné izolace, opracování materiálů, poruchy spojek, 
brzd, ložisek, zadření mechanismů 

Plameny, horké plyny (včetně 
horkých částic) 

Jiskry vzniklé při svařování a řezání, zařízení na 
spalování, práce s plamenem 

Mechanicky vznikající jiskry Tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění), 
cizí předměty v zařízeních, řezání, poruchy brzd, 
ložisek a rotujících mechanismů 

Elektrická zařízení Zapínání a rozpínání elektrických obvodů, uvolnění 
spojů, rozptylové proudy, elektrické oblouky 

Rozptylové elektrické proudy Zpětné proudy v zařízeních na výrobu energie, zkrat, 
zemní zkrat, magnetická indukce, poruchy izolací 
vedení vysokého napětí a zařízení, úder blesku 

Statická elektřina Trsové výboje, výboj z nabitých izolovaných vodivých 
částí, plazivé výboje, kuželové výboje, výboje 
z mraku, třecí postupy 

Úder blesku Blesk, ohřátí bleskosvodu 

Vysokofrekvenční 
elektromagnetické vlny 

Poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy 
měřících a lékařských přístrojů, vysokofrekvenční 
generátory 

Elektromagnetické vlny Soustředěné záření přes předměty (čočky, reflektory), 
intenzivní světelné zdroje (nepřetržité či záblesky), 
lasery (včetně měřících přístrojů), zdroje silného 
záření 

Ionizující záření RTG paprsky, radioaktivita, následné chemické reakce 
(rozkladné exotermické reakce) 

Ultrazvuk Absorpce ultrazvukových vln z elektroakustického 
měniče 

Adiabatická komprese a rázové 
vlny 

Teplo při výrazných a rychlých adiabatických 
kompresích, rázová vlna vzniklá náhlým uvolněním 
vysokotlakých plynů do potrubí, zahřívání při 
průchodu rázové vlny potrubím 

Exotermické reakce včetně 
samovznícení prachů 

Exotermické chemické reakce, reakce pyroforických 
látek se vzduchem, reakce alkalických kovů s vodou, 
samovznícení hořlavých prachů, samoohřev krmných 
směsí vlivem biologického rozkladu, rozložení 
organických peroxidů, polymerační reakce 
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 Pro stanovení pravděpodobnosti výskytu nebezpečné výbušné atmosféry musí být bráno 

také v úvahu možné vytváření výbušné atmosféry. Pokud není možné posouzení 

pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, musí se předpokládat trvalá 

přítomnost takové atmosféry, kromě případů, kdy je zajištěno zařízení pro spolehlivou 

kontrolu přítomnosti koncentrace hořlavé látky v atmosféře. Plyny a páry mají dostatečně 

vysoký stupeň disperze k vytváření výbušné atmosféry [7]. 

Výbuch je možný tehdy, když koncentrace rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu dosáhne 

minimální hodnotu (dolní meze výbušnosti). V uzavřeném prostoru je nutno za nebezpečné 

množství u hybridní směsi považovat velikost prostoru již 10 dm3 výbušné směsi. To 

znamená, že v prostorách menších než 100 m3 se za nebezpečné množství považuje výbušná 

směs tvořící desetitisícinu objemu daného prostoru. Tyto poměry vyplývají z nehomogenity 

směsi v daném prostoru.  

Reálné nebezpečí výbuchu je ovlivňováno, za přítomnosti oxidačního činidla (vzdušní 

kyslík), stavem nebezpečné látky a přítomností zdrojů iniciace, které mohou být 

v konkrétním posuzovaném prostoru aktivní a účinné [4]. 

2.3.3 Klasifikace prostorů technologie s nebezpečím výbuchu do zón 

Hořlavé látky jsou nebezpečné, protože po jejich rozptýlení do vzduchu jakýmkoliv 

způsobem vytvářejí prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Proto má být zařízení, které je umístěno do prostředí, kde může vznikat výbušná směs 

chráněno proti vznícení a mít omezenou povrchovou teplotu pod teplotu, při které může dojít 

ke vznícení směsi hořlavých plynů, par a mlh se vzduchem.  

Plyn nebo páry hořlavých látek, které mohou být lehčí i těžší než vzduch, se vlivem 

nedostatečného větrání mohou hromadit, a tak vytvářet výbušnou atmosféru. 

Nebezpečí, která vytváří plyny a páry hořlavých látek jsou: 

a) tvorba oblaku plynů nebo par z jakéhokoliv zdroje úniku, včetně netěsnosti na 

ventilech, armaturách potrubí tak, že vznikne výbušná atmosféra, 

b) tvorba oblaku plynů nebo par hořlavých kapalných látek, které jsou zahřívané na 

teploty blízké teplotám vzplanutí (mezní teplota jako nižší z teplot – min. pod 
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 teplotou vzplanutí hodnota nižší o 10 % z její hodnoty nebo hodnota nižší o 10 oC 

než její hodnota). 

Postup pro zařazování prostoru s výbušnou atmosférou s plynem a párami hořlavých látek 

je následující:  

a) zjištění vlastností dané látky – složení, molová hmotnost, bod vzplanutí, dolní a horní 

mez výbušnosti, bod varu, relativní hustota plynů a par, teplota vznícení, 

b) identifikace možných zařízení, prostorů a zdrojů úniku s výskytem hořlavých látek ve 

formě plynů, par nebo kapalin, 

c) stanovení pravděpodobnosti úniku těchto látek a pravděpodobnost vzniku výbušné 

směsi hořlavé látky se vzduchem. 

Teprve po provedení těchto kroků lze stanovit zóny a jejich rozsah. 

Jedním z nejdůležitějších kroků pro další zdárný postup je identifikace zdrojů úniku. To 

znamená, že je nutné znát nejen podmínky, které mohou v provozu vznikat, ale možnost 

tvorby výbušné směsi plynu (kapaliny atd.) se vzduchem. Je proto nutné zvlášť posuzovat 

vnitřní prostor zařízení s hořlavou látkou a následně okolí zařízení, resp. vnější prostor. 

Zařízení musí být posuzováno za normálního provozu, abnormálních situacích, a při 

spouštění či najíždění, aby mohl být posouzen rozsah výskytu nebo přítomnost hořlavé látky.  

Prostor okolo zařízení může ovlivňovat mnoho faktorů. Nachází-li se v zařízení 

s hořlavou látkou vyšší tlak než je atmosférický, je nutné zde uvažovat nad netěsnostmi 

zařízení, které mohou zapříčinit snadné vytlačení hořlavé látky z netěsného zařízení.  

Jsou-li známy možnosti úniku z procesu, musí být každý zdroj úniku identifikován a 

stanoven jeho stupeň úniku. 

Stupně úniku jsou následující: 

a) trvalý stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají trvalé úniky nebo jehož přítomnost 

je očekávána po dlouhé časové období, 

b) primární stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají příležitostné úniky hořlavé 

látky v normálním provozu, např. místa blízko plnění, 
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 c) sekundární stupeň úniku – zdroj, u kterého se neočekávají úniky hořlavé látky 

v normálním provozu a pokud dojde k úniku, je jeho pravděpodobnost výjimečná a 

pouze po krátké časové období [7]. 

Nejprve je nutné dle ČSN 33 2000 – 3 určit povahu zpracovaných nebo skladovaných 

látek - plynů a par hořlavých kapalin, a následně provést klasifikaci prostoru zařazení do zón, 

jak určuje např. ČSN EN 60079-10. Označení prostředí dle povahy zpracovávaných nebo 

skladovaných látek je uvedeno v tabulce 2.3 [15, 16]. 

Tabulka  2.3: Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek  

Označení    Třída označení Charakteristiky 

BE3 Nebezpečí výbuchu 
Nebezpečí nebo skladování výbušných látek 
včetně výskytu snadno zápalného prachu. 

BE3N1 
Nebezpečí výbuchu 
hořlavých prachů 

Prostory, v nichž hořlavý prach vzniká a rozviřuje 
se v takové míře, že je v ovzduší trvale, nebo kde i 
za obvyklých provozních stavů může vzniknout 
rozvířením výbušná koncentrace prachu 
v množství nebezpečném osobám a věcem. 

BE3N2 
Nebezpečí výbuchu 
hořlavých plynů a par 

Prostory, v nichž hořlavý plyn nebo pára vzniká a 
rozviřuje se v takové míře, že je v ovzduší trvale, 
nebo, kde i za obvyklých provozních stavů může 
vzniknout výbušná koncentrace v množství 
nebezpečném osobám a věcem. 

 

Na základě pravděpodobnosti vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a 

par se pak prostory řadí dle tabulky 2.3. 

Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve 

formě plynů, par nebo mlh se zatřiďují do Zóny 0, Zóny 1 a Zóny 2 [10, 16]. 

Pro tyto zóny jsou určené kategorie zařízení: 

• Kategorie 1: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi 

vysokou úroveň ochrany. Má dostatečnou úroveň ochrany, v případě výpadku 

jednoho způsobu ochrany zajistí dostatečnou úroveň bezpečnosti alespoň jeden další 

nezávislý způsob ochrany, nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch 

je stále ještě zajištěna dostatečná bezpečnost zařízení. 
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 • Kategorie 2: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany. Zařízení musí být vybaveno ochranou, která i v případě často 

vznikajících poruch nebo selhání zařízení, se kterým se musí normálně počítat, bude 

dostatečně účinná. 

• Kategorie 3: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální 

úroveň ochrany. Zařízení musí být bezpečné při běžném provozu [8]. 

Abychom celkově zjistili možnost vzniku výbušné atmosféry, je třeba stanovit pro dané 

zařízení nejen vnější prostředí, ale i vnitřní prostředí, neboť k výbuchu může dojít nejen 

kolem daného zařízení, ale díky netěsnostem, a tudíž i možným přisáváním vzduchu může 

dojít k výbuchu i uvnitř zařízení a následnému porušení celistvosti, a tím i rozletu částic do 

okolí.  

V zónách dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., smí být použita zařízení těchto kategorií: 

a) v zóně 0 nebo v zóně 20 zařízení kategorie 1, 

b) v zóně 1 nebo v zóně 21 zařízení kategorie 1 a 2, 

c) v zóně 2 nebo v zóně 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3 [7, 10]. 
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    3 CHARAKTERISTIKA  PODNIKU  

3.1  Základní údaje o společnosti Visteon - Autopal, s.r.o a Visteon - 

Autopal Services, s.r.o   

3.1.1 Základní údaje 

 Hlavní předmět činnosti obou společnosti je výzkum, vývoj, výroba, prodej a opravy 

příslušenství a součástí osobních motorových vozidel – divize přední a zadní světlomety a 

divize chladící techniky. Společnost Visteon - Autopal, s.r.o se zabývá převážně výrobou 

komponentů do osobních motorových vozidel. Naopak Visteon - Autopal Services, s.r.o má 

jako hlavní činnost výzkum a vývoj těchto komponentů. Výrobní část společnosti Visteon - 

Autopal, s.r.o jako taková je situována do pěti závodů, pouze ve dvou a to v závodě 01 a 

závodě 02 je součásti i vývoj tj. Visteon - Autopal Services, s.r.o. 

 Charakteristika jednotlivých závodů – informace platí k 29.2.2012 

Závod 01 Nový Jičín 1 568 zaměstnanců rozloha  54 557 m2 

Závod 02 Nový Jičín 1 065 zaměstnanců rozloha  9 005 m2 

Závod 03 Hluk    443 zaměstnanců rozloha 25 256 m2 

Závod 04 Rychvald    418 zaměstnanců rozloha  22 791 m2 

Závod 05 Nový Jičín    195 zaměstnanců součást Závodu 01 

Z toho zaměstnanců společnosti Visteon - Autopal Services, s.r.o na závodě 01 je 374 a na 

závodě 02 189. 

 Činnost jednotlivých závodů Visteon - Autopal, s.r.o 

Závod 01 - výroba světelné techniky 

Závod 02 - výroba chladící klimatizační techniky  

Závod 03 - výroba chladící a klimatizační techniky 

Závod 04 - výroba světelné techniky a hydrokolektorů  

Závod 05 - nástrojárna [5] 
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 Činnost jednotlivých závodů Visteon - Autopal Services , s.r.o 

Závod 01 - vývoj a výzkum světelné techniky 

Závod 02 - vývoj a výzkum  chladící klimatizační techniky  

  3.1.2  Historický vývoj společnosti Visteon - Autopal, s.r.o. a Visteon - Autopal  

Services, s.r.o.   

 Autopal Nový Jičín vyrostl z malého klempířství, které založil 4. října 1879 řemeslník 

Josef Rotter. Na počátku 20. století byla produkce zaměřená na výrobu svíčkových, 

petrolejových a acetylénových svítilen, kočárových lamp, lamp pro motorová vozidla a 

různého drobného zboží pro povozy a kočáry. Závod získal rovněž státní zakázky na výrobu 

svítilen pro lokomotivy a železniční dopravu, které se vyznačovaly velkou svítivostí.  

 V období první světové války se firma specializovala na výrobu autovýzbroje, zvláště 

chladičů, jejichž hlavním odběratelem byla rakousko-uherská armáda. Na počátků třicátých 

let byla produkce zaměřena na světelnou a chladící výstroj a příslušenství pro motorová 

vozidla, svítilny pro kola, různé hliníkové nádobí a turistické potřeby. V roce 1949 byl 

zřizovací listinou Ministerstva průmyslu ustanoven s platností od 1. ledna 1950 národní 

podnik Autopal. Byla zahájena přestavba pobočného závodu v Hluku u Uherského Hradiště. 

 Během následujících let podnik vzrůstal. Dnem 1. ledna 1969 byl do svazku podniku 

začleněn závod Rychvald u Karviné. Dne 1. dubna 1989 se národní podnik Autopal stal 

státním podnikem. V roce 1993 se státní podnik Autopal stal společností s ručením 

omezeným. Nejvýznamnějším dnem v bohaté historii podniku byl 13. červenec 1993. 

V Praze byla toho dne podepsána smlouva o převodu vlastnictví Autopalu mezi Fondem 

národního majetku a druhou největší automobilkou na světě – Ford Motor Copany (USA). 

Od roku 1997 je Autopal součástí mezinárodní společnosti Visteon. V roce 2005 byl 

Autopal, s.r.o. přejmenován na Visteon - Autopal, s.r.o. a v roce 2009 se společnost v ČR 

rozdělila na část výrobní Visteon - Autopal, s.r.o. a Visteon - Autopal Services, s.r.o. [5]. 



19 

 

 3.2 Charakteristika provozu v Závodě 02 v Novém Jičíně 

3.2.1 Zaměření jednotlivých úseků, popis     

 Pro účely této diplomové práce se budu zabývat pouze společností Visteon-Autopal 

Services, s.r.o, která je součástí závodu 02 – výzkum a vývoj klimatizačních komponentů do 

osobních motorových vozidel. 

 Vývoj v Závodě 02 je rozdělena do čtyř speciálních středisek. Hlavním střediskem, kde 

vše vzniká je vývoj. Pracoviště vývoje klimatizačních komponentů úzce spolupracuje 

s prototypovou dílnou, kde dochází ke vzniku prvních výrobků. Středisko prototypové dílny 

se skládá z několika úseků, kde jednotlivé části klimatizací vznikají např. tváření koncovek 

hliníkových trubek, svařovaní jednotlivých dílců, ohýbání, dělení gumových hadice aj. 

Vyrobené prototypy klimatizačních komponentů následně putují k různým testům a 

zkouškám. Tyto testy a zkoušky probíhají na středisku zkušebny klimatizačních komponentů. 

Na zkušebně dochází hlavně k testům těsnosti, pevnosti, teplotní testy, vibrační zkoušky, 

odolnosti koroze a čistoty. Posledním střediskem, které se zabývá výzkumem a vývojem je 

chemická laboratoř, která úzce spolupracuje ze zkušebnou a je její součásti. Tématem mé 

diplomové práce je zhodnocení a zavedení zlepšení bezpečnosti provozu testovacích zařízení 

vzhledem k použití nového chladiva HFO 1234yf ve společnosti Visteon-Autopal Services, 

s.r.o. s tímto souvisí hlavně středisko zkušebny, kde k danému problému dochází, proto se 

dále budu zabývat pouze touto části vývoje klimatizačních komponentů. 

3.2.2 Charakteristika zkušebny a její organizační struktura 

 Středisko zkušebny je jedním z vývojových středisek v Novém Jičíně Závodu 02. Na 

layoutu v příloze 1 je znázorněno uspořádání střediska, které se dělí na dvě části – přízemí a 

1 NP viz příloha 2. V přízemí jsou umístěny kanceláře a zázemí pracovníku. Dále pak 

vibrační zkoušky, sklad a další zařízení určena pro testování. V 1 NP probíhají převážně 

testy v teplotních komorách, korozní zkoušky, zkoušky čistoty, tlakové a trhové zkoušky. 

 Zkušebna jako taková má svého šéfa, což je manager zkušebny. Manager ten má svého 

podřízeného supervisora neboli vedoucího – vedoucí zkušebny.  Tento vedoucí má pod 

sebou 17 pracovníků, kteří jsou dále rozdělení do jednotlivých skupin podle typu 

prováděných testů. 
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 Součástí zkušebny je také chemická laboratoř, která byla již výše zmíněná. V chemické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1: Organizační struktura střediska zkušebny 

laboratoři pracují dva zaměstnanci. Organizační struktura střediska je rozkreslena na 

schématickém řešení obrázku 3.1. 

3.2.3 Popis jednotlivých zařízení, zkoušek a testů 

Principem různých testů a zkoušení klimatizačních komponentů je zajistit, že daný nově 

vytvořený prototyp klimatizační hadice je schopný vydržet nároky běžného provozu 

v osobním automobilu. Dále pak také jeho kvalitu.  

Testování vzorků klimatizačních hadic je rozděleno jednak do různých skupin a jednak 

dle požadavků zákazníka i na určitý sled testování. Může se stát, že jeden typ klimatizační 

hadice bude testovaný např. na vibracích, tlaku, tahu, těsnosti a teplotě, jiný typ vzorku bude 

navíc testován ještě na vnitřní čistotu a korozi. 

Typy testů, zařízení a přípravků, které se nacházejí v prostorách zkušebny:  

Tlakové testy  

Jedním ze základních testů nových vzorků jsou tlakové testy. K tomuto testování jsou 

určeny zařízení Burst test. Tyto Burst testy jsou, buď to na bázi tlakování vodou nebo 

olejové, zařízení jsou vyobrazena na obrázcích 3.2 a 3.3. 

 

Manager zkušebny 

Vedoucí zkušebny 

Zařízení Shed test - 2 pracovníci 

Vibrační testy + Shaker - 3 
pracovníci 

Tlakové testy - 2 pracovníci 

Kompresor Stand - 1 pracovník 

Korozní testy - 2 pracovníci 

Teplotní testy - 1 pracovník 

Krátké testy - těsnost, tlak, tah aj. - 
3 pracovníci 

Testy vnitřních čistot, metalografie 
- 3 pracovníci 

Chemická laboratoř - 2 pracovníci 
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 Zařízení SHED TEST 

Tímto zařízením se testuje těsnost vzorků. Více informací je podrobně popsáno v kapitole 

4.3 SHED TEST. 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 3.2:  Olejový Burst test Obrázek 3.3:  Vodní Burst test 

Vibrační testy a zařízení Shaker  

Tato zařízení slouží k simulaci vibrací, které se mohou při používání daného výrobku po 

dobu jeho životnosti v automobilu vyskytovat. Informace k tomuto zařízení jsou podrobně 

popsána v kapitole 4.2 Klimatická komora a Shaker. 

Kmitací zařízení Gemax 

Stejně jako u vibračních testů i zařízení Gemax slouží k simulování vibrací, které za 

provozu v automobilu vznikají, viz obrázek 3.4. U tohoto zařízení vzniká navíc silné 

magnetické pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.4: Zařízení Gemax 
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 Kompresor Stand 

Na tomto zařízení dochází např. k simulaci ztrát systému klimatizačních hadic, dále pak  

teplotní ztráty nebo k simulaci změny na průtoku vzorku. Na obrázcích 3.5 a 3.6 je 

pracoviště Kompresor Standu vyobrazeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obrázek 3.5: Kompresor Stand Obrázek 3.6: Vnitřní prostor Kompresor Standu 

Korozní testy 

K tomuto testování slouží korozní komory viz obrázek 3.7. Zde dochází k nasimulování 

prostředí v osobním automobilu, např. prostředí u moře, vlhkost, teplota prostředí aj. 

V komorách se k simulování prostředí používají různé chemikálie jako je chlorid sodný, 

hydroxid sodný, kyselina boritá, hydrogenuhličitan sodný aj. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.7: Korozní komory 
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 Teplotní testy 

Teplotní testy probíhají v různých teplotních komorách. Na obrázku 3.8 je vyobrazená 

malá teplotní komora. Více informací k tomuto zařízení a testování jsou podrobně popsána 

v kapitole 4.4 Testovací a teplotní komora Moshed. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.8: Malá teplotní komora 

Krátké testy 

K nejběžnějším krátkým testům patří testování vzorků na tahu a tlaku – tahové zkoušky a 

těsnost – heliové zkoušky těsnosti. Tahové zkoušky jsou prováděný na trhačkách viz obrázek 

3.9. Zkoušky těsnosti vzorků se provádějí na heliovém testu. Zařízení heliového testu 

komorového slouží ke kontrole, zda jsou klimatizační hadice těsné, ukázka zařízení je na 

obrázku 3.10. Pracovník nejprve nasadí na každou koncovku klimatizační hadice těsnící 

zátku, a poté celou klimatizační hadici vloží do zařízení. V komoře se vzorek naplní heliem a 

pomocí zařízení se zjistí zda je těsný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.9: Trhačka  Obrázek 3.10: Heliový test 
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 Testy vnitřních čistot 

Při těchto testech se zjišťuje, jaká je čistota uvnitř testovaného vzorku v době po jeho 

smontování na prototypové dílně. K zjištění čistoty je vybavené speciální pracoviště 

v provedení Ex. Pracoviště je vybaveno odvětrávanou digestoři a pracuje se zde s ethanolem, 

Pracoviště proplachování vzorků ethanolem v digestoři viz obrázek 3.11. Pracoviště je 

vnitřní čistoty je vyobrazeno na obrázku 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.11: Digestoř  Obrázek 3.12: Pracoviště čistot 

Chemická laboratoř 

V chemické laboratoři dochází k různým chemickým rozborům nových vzorků. 

Uspořádání chemické laboratoře je obrázku 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.13: Chemická laboratoř 
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 4 POPIS HODNOCENÉHO ZAŘÍZENÍ 

Jednotlivá zařízení slouží k testování vzorků s nově používaným chladivem HFO 1234yf. 

4.1 Příprava vzorků 

Příprava vzorků pro testování je prováděna na čtyřech místech zkušebny. Prostory 

přípravy nejsou od ostatních prostor nijak odděleny. Zařízení pro měření vnitřního objemu 

vzorku je umístěno v blízkosti zařízení Ekotez. Na základě změření vnitřního objemu 

obrázek 4.1, pracovníkem víme, kolik chladiva je do jednotlivých vzorků nutno naplnit. 

Nutno podotknout, že vzorky (klimatizační hadice) jsou různých typů, délek a průměru. Pro 

plnění vzorků je určeno právě zařízení Ekotez.  

 

Obrázek 4.1: Zařízení pro měření vnitřního objemu 

Chladivo HFO 1234yf je umístěno v nádobě o objemu 12,5 litru. Vnitřní objem jednotky 

Refco obrázek 4.2 sloužící pro plnění vzorků je 490 ccm. Vzorky jsou plněny, přičemž 

množství chladiva v jednom vzorku se pohybuje mezi 10 ccm a 1500 ccm. Pro potřeby 

zkoušení je zde plněn jeden až 45 ks vzorků (což je cca 6 kg chladiva). Součástí plnění je 

také vakuová pumpa Refco Royal-2. Při plnění je sledován tlak ve vzorku pomocí snímače 

Balzers APR 267 a vizualizován je pomocí zobrazovače Smaris UZJ.  

Po naplnění je vzorek vážen na váze. Pokud je ve vzorku více chladiva než je 

požadováno, pracovník trochu chladiva odpustí. 
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Obrázek 4.2: Jednotka Refco 

Poté jsou vzorky zkoušeny na jednotlivých zařízeních. Aby se zjistilo, kolik chladiva při 

zkoušení na jednotlivých zařízeních a testech uniklo, je nutno, aby se vzorky opět zvážily. 

Dále je chladivo recyklováno na recyklační jednotce Ekotez. Vnitřní objem jednotky Ekotez 

cca 2713 ccm, zařízení pro recyklaci chladiva je na obrázku 4.3. 

 

Obrázek 4.3: Zařízení pro recyklaci chladiva Ekotez 

4.2 Klimatická komora a Shaker  

Zařízení LDS 875 combo na obrázku 4.4 slouží k simulaci vibrací, které se mohou při 

používání daného výrobku po dobu jeho životnosti v automobilu vyskytovat. Pro reálnější 

podmínky je Shaker doplněn klimatickou komorou Weiss WK2200/40/10. Do komory se 

vkládají vzorky, v nichž je obsah chladiva maximálně 4 kg. 
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   Elektrodynamický Shaker svými pohyby budí testovaný vzorek. Jeho maximální příkon je  

65 kVA (při 400V). Ovládání probíhá přes software na řídícím počítači, který posílá 

informace  do zesilovače a ten již přímo řídí zdvih (rychlost, zrychlení) Shakeru.  

 

Obrázek 4.4: Zařízení LDS 875 a klimatická komora 

Chlazení zesilovače a počítače probíhá nasáváním okolního vzduchu a jeho odvodem zpět 

do okolí. V případě samotného Shakeru je vzduch nasáván z místnosti skrz Shaker a 

ventilátorem odveden do venkovního prostředí.  

V tomto případě se jedná navíc o verzi combo, tedy s kluzným stolem. Ten se připojí při 

sklopení Shakeru a klouže po olejovém filmu, který je dopravován pod tlakem do 

meziprostoru kluzných desek čerpadlem. 

Rozsah teplot je -40 až 180 °C s rychlostí nárůstu a poklesu cca 10 °C/min. Vlhkost je 

regulována v rozsahu 10 – 95 % r.h. při teplotách 10 – 95 °C. 

Její vnitřní objem je cca 2160 litrů. Všechny stěny jsou v nerezovém provedení. O ohřev 

se stará 7 ks elektrických topných spirál o výkonu 6 x 3,7 kW a 1 x 2,4 kW, které jsou 

umístěny přímo ve zkušebním prostoru a jsou odděleny pouze nerezovou zástěnou, která je 

perforovaná z důvodu cirkulace vzduchu. Přídavná topení o výkonu 1 x 25 W, 2 x 21 W a 4 

x 32 W jsou umístěny ve stěnách komory a dveřích. Dno komory je vybaveno topením o 

výkonu 300 W, aby nedocházelo ke kondenzaci vody a následnému stečení do Shakeru. 

Chlazení testovaného prostoru je řešeno okruhem s R404A (1,6 kg) a výparník je opět 

umístěn přímo ve zkušebním prostoru. Kondenzátor je chlazen vodou (centrální rozvod 

chladící vody zkušebny).  Distribuci a homogenizaci vzduchu v testovacím prostoru zajišťují 

dva ventilátory o celkovém výkonu 2 x 1,1 kW. Osvětlení komory je řešeno dvěma 
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 žárovkami o výkonu 2 x 40 W. Řízení vlhkosti je prováděno nástřikem páry s elektrickým 

ohřívačem o výkonu 8 x 315 W. 

Komora je dále vybavena dvěma průchody po stranách o průměru 50 a 125 mm. Pro 

vyrovnání podtlaku/přetlaku při změně teplot je na zadní stěně komory umístěn ventil. 

Teplotní komora je vybavena systémem kontroly nastavitelných mezních hodnot. 

Zařízení je umístěno v klimatizovaném, odhlučněném a proti vibracím izolovaném 

prostoru, s možností částečného odtahu vzduchu obrázek 4.5. V tomto prostoru se nachází 

další pomocná zařízení, která jsou napájena el. proudem (snímače tlaku, tlakovací jednotky, 

laptopy, PC, atd.)  

 

Obrázek 4.5: Prostor s testovacím zařízením 

4.3 Shed test  

Neboli zařízení pod názvem MAXIMATOR je určeno k měření těsnosti vzorků obrázek 

4.6. Jedná se o teplotní komoru o objemu 1 m3. Komora slouží k ohřátí vzorků v malých 

měřících komorách viz obrázek 4.7. Měřících komor jsou dva druhy (větší o objemu 14,3 

litru, menší o objemu 4,1 litru). Obvyklá teplota při zkoušce je 50 °C (maximálně 125 °C). 

V komoře je umístěn natlakovaný kanystr s chladivem HFO 1234yf (objem chladiva je 300 

ml). Kanystr je spojen se vzorky tlakovými hadicemi, na kterých jsou umístěny rychlospojky. 

Měřící komory spolu s analyzátorem tvoří uzavřený (těsný) systém, který je nutný pro 

měření. Pokud však dojde ke zvýšení tlaku uvnitř měřící komory (při změně teploty, otevření 

vzorku), systém je opatřen bezpečnostním ventilem vyobrazeném na obrázku 4.8. Ten se 

otevře a tím dojde k vypuštění přebytečného tlaku přímo do vnitřních prostor zařízení.  
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 V případě úniku HFO 1234yf a současného otevření bezpečnostních ventilů, dojde 

k vypuštění toho plynu přímo do technologie zařízení. V zázemí zařízení je umístěn 

ventilátor zajišťující větrání tohoto prostoru viz obrázek 4.9. 

 

Obrázek 4.6: Zařízení Maximátor 

 
Obrázek 4.7: Měřící komory 

Pokud by došlo ke zvýšení nebo naopak snížení tlaku ve zkušební komoře (vzniku 

přetlaku nebo podtlaku), na horní straně je umístěna tlaková pojistka, která tyto tlakové 

změny vyrovnává.  
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Obrázek 4.8: Zázemí zařízení pro vyústění bezpečnostních  ventilů 

 

Obrázek 4.9: Ventilátor v zázemí zařízení 

4.4 Testovací a teplotní komora Moshed 

Testovací komora, pec 

Zařízení Moshed, je určeno k měření těsnosti malých klimatizačních komponentů. Vzorky 

jsou při měření vloženy do podélných osmi komor obrázek 4.10. Každá z nich má 4,1 litr. 

Plnění je vyvedeno navenek (z podlouhlých komor do teplotní komory), kde je napojeno na 

společný zásobník chladiva. Obsah chladiva je asi 30 - 50 g. Během zkoušky jsou všechny 

komory těsně uzavřeny. V každé měřící komoře je jeden vzorek. 
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Obrázek 4.10: Měřící komory Moshedu 

Teplota při zkoušce je maximálně 50 °C. Celé testovací zařízení bylo přemístěno do pece 

o objemu 0,75 m3. V každé měřící komoře je umístěno čidlo měření tlaku. Signál z čidla je 

veden do analyzátoru. Pec je vytápěna topnými spirálami. 

Teplotní komora 

Vzorky jsou zkoušeny v teplotní komoře VSC 4080-10, výrobce Votsch , teplotní komora 

je na obrázku 4.11. Při testování je možné v komoře nastavit teplotu v rozmezí od – 40 °C do 

+ 180 °C. Při běžných testech jsou, ale vzorky zkoušeny maximálně na teplotu 120 °C.  

Ohřev vnitřního prostoru komory je prováděn skrz topné elektrické spirály (topné spirály: 

4 ks po 2,4 kW a 3 ks po 3,7 kW, jmenovitý výkon: 28 kW, jmenovitý proud: 41 A, chlazení 

je dáno chladícím okruhem, v komoře je jen výparník. Chladící okruh komory je zapojen na 

rozvod chladící vody zkušebny. Spirály jsou umístěny za kryty vnitřního prostoru, na zadní 

stěně. Jedna spirála je na dně (pro řízení vlhkosti). 

Velikost prázdného vnitřního prostoru teplotní komory je 0,8 m3. Uvnitř komory je 

naistalovaná halogenová lampa 50 W/24 V a dva ventilátory pro cirkulaci vzduchu typu 

AMV 80Z BA 4/2.  
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 Obvykle je v komoře testováno 6 až 12 ks vzorků najednou, přičemž každý vzorek 

obsahuje od 2 g do 400 g chladiva. Dle vyjádření provozovatele je celkové množství 

chladiva v komoře maximálně 4 kg. 

Poté, co jsou vzorky odzkoušeny, zjišťuje se úbytek chladiva z jednotlivých vzorků – 

další kontrolní měření na váze [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.11: Teplotní komora VSC 4080-10 
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  5 ANALÝZA  RIZIK HODNOCENÝCH ZAŘÍZENÍ 

Při hodnocení rizik, která jsou spojena s provozem testování vzorků s novým chladivem, 

HFO 1234yf  je potřeba blíže se zaměřit na následující prostory, a to konkrétně: 

1) únik chladiva v návaznosti na možnost výskytu nebezpečné výbušné koncentrace 

tvořené směsí chladiva HFO-1234yf (v koncentračních mezích výbušnosti) se 

vzduchem v prostoru přípravy vzorků. 

2) únik chladiva v návaznosti na možnost výskytu nebezpečné výbušné koncentrace 

tvořené směsí chladiva HFO-1234yf (v koncentračních mezích výbušnosti) se 

vzduchem v prostoru klimatické komory. 

3) únik chladiva v návaznosti na možnost výskytu nebezpečné výbušné koncentrace 

tvořené směsí chladiva HFO-1234yf (v koncentračních mezích výbušnosti) se 

vzduchem v prostoru SHED TEST. 

4) únik chladiva v návaznosti na možnost výskytu nebezpečné výbušné koncentrace 

tvořené směsí chladiva HFO-1234yf (v koncentračních mezích výbušnosti) se 

vzduchem v prostoru pece a teplotní komory. 

5.1 Metodický postup hodnocení rizika 

Tento metodický postup je sled na sebe navazujících kroků pro co nejpřesnější hodnocení 

jednotlivých částí technologie a hodnocení možnosti vzniku výbušné atmosféry, resp. 

výbuchu. Na základě výsledné matice rizika jsou odhaleny části technologie, u nichž musí 

být pro bezpečný provoz použita opatření – organizační a technická [4]. 

  Tabulka 5.1: Pravděpodobnost vzniku 

Pravděpodobnost P Popis 

Nepřetržitě (trvale, často) v době 
provozu 

Předpoklad vzniku výbušné atmosféry 
nad 1000 h/rok 

Příležitostně v době provozu 
Předpoklad vzniku výbušné atmosféry 
do 1000 h/rok 

Krátkodobě v době provozu 
Předpoklad vzniku výbušné atmosféry 
do 10 h/rok 

Nepravděpodobné Není očekávaný 
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Tabulka 5.2: Následek 

Následek Popis 

Katastrofický Ztráty na životech 

Závažný 
Vážné zranění, vážné pracovní poranění, 
významnější poškození systému 

Méně závažný 
Méně závažné zranění, méně závažné pracovní 
poranění, méně závažné poškození systému 

Zanedbatelný 
Zanedbatelné zranění, pracovní poranění a 
poškození systému 

 

Tabulka 5.3: Matice rizika 

Následek 
Pravděpodobnost 

Katastrofický Významný Méně závažný Zanedbatelný 

Nepřetržitě (trvale, 
často) v době provozu 

A A A B 

Příležitostně v době 
provozu 

A A B B 

Krátkodobě v době 
provozu 

A B B C 

Nepravděpodobně B B C C 

 

  Tabulka 5.4: Opatření 

Kategorie rizika Návrh opatření 

A 
Nepřijatelná hodnota rizika – nutné okamžitě 
přijmout technická a organizační opatření 

B 
Střední hodnota rizika – zvážit dostatečnost 
technických a organizačních opatření, popřípadě 
je doplnit 

C Zůstatková hodnota rizika – pravidelná školení. 
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          Tabulka 5.5: Posouzení rizik výbuchu v prostorech s hořlavými plyny a parami a vliv přijatých  

                               opatření na stupeň rizika 

Pravděpodobnost Následek 
Stupeň 
rizika 

Opatření 
Stupeň rizika 

po aplikaci 
opatření 

Nepřetržitě v době 
provozu 

Katastrofický A 
organizační i 
technická 

A → C 

Nepřetržitě v době 
provozu 

Významný A 
organizační i 
technická 

A → C 

Nepřetržitě v době 
provozu 

Méně závažný A 
organizační i 
technická 

A → C 

Nepřetržitě v době 
provozu 

Zanedbatelný B další opatření B → C 

Příležitostně v době 
provozu 

Katastrofický A 
organizační i 
technická 

A → C 

Příležitostně v době 
provozu 

Významný A 
organizační i 
technická 

A → C 

Příležitostně v době 
provozu 

Méně závažný B další opatření B → C 

Příležitostně v době 
provozu 

Zanedbatelný B další opatření B → C 

Krátkodobě v době 
provozu 

Katastrofický A 
organizační i 
technická 

A → C 

Krátkodobě v době 
provozu 

Významný B další opatření B → C 

Krátkodobě v době 
provozu 

Méně závažný B další opatření B → C 

Nepravděpodobné Katastrofický B další opatření B → C 

Nepravděpodobné Významný B další opatření B → C 
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   5.2     Parametry ovlivňující výbušnost  hořlavých plynů a par 

  Tabulka 5.6: Parametry ovlivňující výbušnost hořlavých plynů a par [7] 

Velikost iniciační energie 
S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah 
výbušnosti (zejména se zvyšuje horní mez 
výbušnosti). 

Počáteční tlak 

S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní 
mez výbušnosti, dolní mez se snižuje pouze 
nepatrně. S klesajícím počátečním tlakem se 
rozsah výbušnosti snižuje. U některých směsí 
může dojít k uzavření oblasti výbušnosti, tzn. že 
při určitém podtlaku nemůže dojít při dané 
iniciační energii k výbuchu. 

Počáteční teplota 

Čím vyšší je počáteční teplota, tím více se 
rozšiřuje rozsah výbušnosti (horní mez 
výbušnosti se zvyšuje, dolní mez výbušnosti 
klesá). 

Vlhkost 
U směsí plynů se vzduchem je rozsah výbušnosti 
ovlivněn pouze nepatrně. 

Obsah kyslíku 
S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez 
výbušnosti výrazně zvyšuje. Na dolní mez 
výbušnosti obsah kyslíku téměř vliv nemá. 

Vytváření hybridních směsí 

Pokud se do směsi dostane i jen nepatrné 
množství hořlavého plynu nebo páry, velmi 
prudce se sníží dolní mez výbušnosti směsi se 
vzduchem. 

 

5.3 Výskyt nebezpečné výbušné koncentrace v prostoru přípravy 

vzorků 

Za běžného provozního stavu se nepředpokládá, že by došlo k úniku látky HFO 1234yf 

(zařízení pro plnění vzorků, nádoba s chladivem, zařízení na recyklaci chladiva jsou 

uzavřené systémy), ve kterém se chladivo vyskytuje ve 100 %ní koncentraci.   

K úniku látky HFO 1234yf do prostoru zkušebny může dojít při poruše (v tomto případě 

s největší pravděpodobností netěsnosti některého z četných spojů). Vzhledem k bodu varu 

HFO 1234yf (- 30 °C) dojde k jejímu okamžitému odpaření (v prostorách zkušebny se 
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 vyskytuje běžná pracovní teplota – tedy kolem 20 °C) a v prostoru se chladivo bude 

vyskytovat v plynném skupenství. 

V oběhu zařízení se může vyskytovat maximálně 12,5 litru látky HFO 1234yf. Toto je 

tedy množství, které může teoreticky uniknout do prostoru zkušebny.  

Za předpokladu teploty cca 20 °C se z daného množství HFO 1234yf 0,0125 m3 

v kapalném stavu odpaří cca 2,9 m3 par – tedy látky v plynném skupenství (výpočet je 

orientační a byla použita stavová rovnice ideálního plynu). 

Výpočet objemu par HFO 1234yf při T1 = 293,15 K (20°C): 

Vpar = (ρ . Vkap . R . T) / (M . p) = (1100 . 0,0125 . 8,314 . 293,15) / (0,114 . 101325) =  

2,9 [m3] 

Díky tomu, že místnost zkušebny není samostatná viz layout patro zkušebny příloha 2, ale 

je stavebně propojena také s přízemní částí objektu, není počítána koncentrace uniklého 

chladiva v celém objemu místnosti. Vycházím z toho, že chladivo je těžší než vzduch, tudíž 

klesá k podlaze a je také nebezpečí, že po dosažení schodiště bude „téci“ do přízemí. 

Posuzována je tedy možnost vzniku výbušné koncentrace v prostoru nad podlahou a také 

možnost toho, že se chladivo může dostat do přízemní části zkušebny viz layout přízemí 

zkušebny příloha  1. 

Dle ČSN EN 60079-10 nejsou příruby a šroubové spoje považovány za spoje těsné, tudíž 

i při provádění pravidelných revizí nelze vyloučit možnost úniku plynu z potrubí zmíněnými 

přírubovými spoji. Únik je však možno, při odpovídajícím provádění kontrol a revizí, 

definovat jako únik mimořádný, kde potenciální výbušná atmosféra může vznikat jen 

výjimečně, po krátké časové období.  

Poznámky: 

BEZ* - V rozvodech chladiva se vyskytuje 100 % koncentrace látky HFO 1234yf a celý 

systém je oproti vnějšímu prostředí klasifikován jako přetlakový. I při úniku chladiva do 

vnitřního prostoru zázemí kalorimetru nedojde k vniknutí vzduchu do vnitřního prostoru 

rozvodu chladiva a není zde tedy předpoklad tvorby výbušné atmosféry. 
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2* - Prostor do vzdálenosti 0,5 m všemi směry od místa vypouštění chladiva směrem do 

volného prostoru prodlouženém až k podlaze a prostor do 40 cm nad podlahou po celé 

laboratoři je klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3 N2, Zóna 2. 

  Tabulka 5.7: Zařazení posuzovaných prostorů do zón prostor přípravy vzorků 

Zóna 
Zařízení 

Vznik výbušné 
atmosféry 

Pravděpodobnost 
vzniku 

uvnitř vně 

Rozvody 
s chladivem 
HFO 1234yf  

Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

BEZ* 2* 

Odpouštění 
chladiva ve 
vzorků  

Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

2* BEZ 

 

5.4 Výskyt nebezpečné výbušné koncentrace v prostoru klimatické 

komory a Shakeru 

Za běžných podmínek neočekáváme, že by došlo k úniku látky HFO 1234yf. K úniku 

látky HFO 1234yf do prostoru klimatické komory ovšem může dojít při vzniku poruchy (v 

tomto případě s největší pravděpodobností netěsnosti některého ze spojů). Vzhledem k bodu 

varu HFO 1234yf (- 30 °C) dojde k jejímu okamžitému odpaření (v prostorách klimatické 

komory se vyskytuje pracovní teplota kolem 50 °C) a v prostoru klimatické komory se látka 

bude vyskytovat v plynném skupenství. 

V klimatické komoře se vyskytuje maximálně 4 kg látky HFO 1234yf. Toto je tedy 

množství, které může teoreticky uniknout do prostoru klimatické komory, resp. do prostoru 

Shakeru a místnosti. Ekvivalentem váhy 4 kg je vzhledem k hustotě chladiva (ρ = 1 100 

kg/m3) množství cca 3,64 l. 

Výpočet celkového objemu HFO 1234yf jež může uniknout v kapalné fázi: 

m = ρ . Vkap = > Vkap = m / ρ = 4 / 1100 m3 = 0,00364 m3 

Za předpokladu teploty ve klimatické komoře cca 50 °C se z daného množství HFO 

1234yf 0,00364 m3 v kapalném stavu odpaří cca 0,931 m3 par – tedy látky v plynném 

skupenství (výpočet je orientační a byla použita stavová rovnice ideálního plynu). 
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 Výpočet objemu par HFO 1234yf při T1 = 323,15 K (50°C): 

Vpar = (ρ . Vkap . R . T) / (M . p) = (1100 . 0,00364 . 8,314 . 323,15) / (0,114 . 101325) = 

0,931 [m3] 

Vnitřní objem klimatické komory je cca 2,16 m3 (z celkového objemu 2,16 m3  bylo 

odečteno 50 l objemu, které mohou maximálně zabírat měřící komory). HFO 1234yf má 

definovanou koncentraci spodní meze výbušnosti – 6,2 % obj. K dosažení spodní meze 

výbušnosti tedy postačí, aby uniklo množství 0,131 m3 HFO 1234yf, které je schopno zaplnit 

celý objem komory výbušnou směsí par tohoto chladiva se vzduchem. Kdyby uniklo veškeré 

množství HFO 1234yf do klimatické komory, vytvořila by se koncentrace chladiva 30,6 %. 

V tomto případě může vznikat lokálně nebezpečná, resp. výbušná koncentrace par chladiva 

vně klimatické komory.  

 Tabulka 5.8: Zařazení posuzovaných prostorů do zón klimatické komory a Shaker 

Zóna 
Zařízení 

Vznik výbušné 
atmosféry 

Pravděpodobnost 
vzniku 

uvnitř vně 

Klimatická 
komora  

Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

1-2* 2* 

Odsávání 
prostoru 
Shakeru 

Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

2 2** 

 

Poznámky: 

1-2* - Vzhledem k tomu, že vzorky jsou zkoušeny na zatížení tlakem asi dvakrát větším 

než se poté vyskytuje při vlastním zkoušení, je pravděpodobnost úniku chladiva snížena na 

minimum. Pokud by se zajistilo, že v komoře nepřesáhne koncentrace hořlavých par 

uniklého chladiva 25 % dolní meze výbušnosti, je vnitřní prostor klasifikován 

jako nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. V opačném případě je vnitřní prostor komory 

zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 1. 

2* - Vnější prostor klimatické komory do vzdálenosti 2 m všemi směry prodlouženém až 

k podlaze a prostor nad podlahou do výšky 40 cm po celé laboratoři je zařazen jako prostor 

s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 
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 2** - Prostor kolem výfukového otvoru je do vzdálenosti 1,5 m od hrany výfuku všemi 

směry zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 

5.5  Výskyt nebezpečné výbušné koncentrace v prostoru SHED TEST 

Při běžných podmínkách provozu zařízení nepředpokládáme, že by došlo k úniku látky 

HFO 1234yf. K úniku chladiva HFO 1234yf do prostoru komory ovšem může dojít poruchou 

(s největší pravděpodobností netěsnosti některého ze spojů). Vzhledem k bodu varu HFO 

1234yf (- 30 °C) dojde k jejímu okamžitému odpaření (v prostorách SHED TEST se obvykle 

testuje při pracovní teplotě 50 °C) a v prostoru se látka bude vyskytovat v plynném 

skupenství. 

V komoře SHED TESTu se může vyskytovat maximálně 0,3 l látky HFO 1234yf. Toto je 

tedy množství, které může teoreticky uniknout do prostoru komory nebo také přes 

bezpečnostní ventily do zázemí SHED TESTu.  

Za předpokladu teploty v komoře 125 °C (maximální teplota zkoušení) se z daného 

množství HFO 1234yf 0,3 l v kapalném stavu odpaří cca 0,095 m3 par – tedy látky v plynném 

skupenství (výpočet je orientační a byla použita stavová rovnice ideálního plynu). 

Výpočet objemu par HFO 1234yf při T1 = 393,15 K (120°C): 

Vpar = (ρ . Vkap . R . T) / (M . p) = (1100 . 0,0003 . 8,314 . 393,15) / (0,114 . 101325) = 

0,093 [m3] 

Vnitřní objem komory je 0,95 m3 (z celkového objemu 1 m3 bylo odečteno 50 l objemu, 

které mohou maximálně zabírat měřící komory). Látka HFO 1234yf má definovanou 

koncentraci spodní meze výbušnosti – 6,2 % obj. K dosažení spodní meze výbušnosti tedy 

postačí, aby uniklo množství 0,0589 m3 HFO 1234yf, které je schopno zaplnit celý objem 

zkušebního zařízení. Kdyby uniklo veškeré množství HFO 1234yf do zázemí SHET TESTu 

(prostor bezpečnostních ventilů) vytvořila by se koncentrace chladiva 8,9 % (v tomto případě 

vznikne koncentrace v mezích výbušnosti). Je nutné upozornit na to, že může kolem zařízení 

vznikat lokálně nebezpečná, resp. výbušná koncentrace par chladiva. 
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 Tabulka 5.9: Zařazení posuzovaných prostorů do zón SHED testu 

Zóna 
Zařízení 

Vznik výbušné 
atmosféry 

Pravděpodobnost 
vzniku 

uvnitř vně 

Komora a její 
zázemí 

Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

1-2* 2* 

 

Poznámky: 

1-2* - Pokud zajistíme, že v komoře SHED TESTu a jeho zázemí nepřesáhne koncentrace 

hořlavých par uniklého chladiva 25% dolní meze výbušnosti, je vnitřní prostor klimatické 

komory klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. V opačném 

případě je vnitřní prostor komory zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, 

Zóna 1. 

2* - Vnější prostor komory SHED TESTu a jeho zázemí do vzdálenosti 2 m všemi směry 

prodlouženém až k podlaze a prostor nad podlahou do výšky 40 cm po celé laboratoři je 

zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 

5.6  Výskyt nebezpečné výbušné koncentrace v prostoru pece a 

teplotní komory 

Pec 

V případě úniku látky HFO 1234yf do prostoru pece může dojít při poruše -  největší 

pravděpodobností netěsnosti některého ze spojů. Vzhledem k bodu varu chladiva HFO 

1234yf  (- 30 °C) dojde k jejímu okamžitému odpaření (v prostorách testovací komory se 

vyskytuje pracovní teplota kolem 50 °C) a v prostoru pece se látka bude vyskytovat 

v plynném skupenství. 

Ve vzorcích testovaných klimatizačních hadic se může vyskytovat maximálně 50 g látky 

HFO 1234yf. Toto je množství, které může teoreticky uniknout do prostoru pece. 

Ekvivalentem váhy 50 g je vzhledem k hustotě chladiva (ρ = 1 100 kg/m3) množství cca 45,5 

ml. 
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 Výpočet celkového objemu HFO 1234yf jež může uniknout v kapalné fázi: 

m = ρ . Vkap = > Vkap = m / ρ = 50 / 1,1 cm3 = 45,5 cm3 

Za předpokladu teploty v testovací komoře pece cca 50 °C se z daného množství HFO 

1234yf 45,5 cm3 v kapalném stavu odpaří cca 0,0116 m3 par – tedy látky v plynném 

skupenství (výpočet je orientační a byla použita stavová rovnice ideálního plynu). 

Výpočet objemu par HFO 1234yf při T1 = 323,15 K (50°C): 

Vpar = (ρ . Vkap . R . T) / (M . p) = (1100 . 0,0000455 . 8,314 . 323,15) / (0,114 . 101325) = 

0,0116 [m3] 

Vnitřní objem pece je cca 0,75 m3 (z celkového objemu 0,75 m3 bylo odečteno 50 l 

objemu, které mohou maximálně zabírat měřící komory) HFO 1234yf má definovanou 

koncentraci spodní meze výbušnosti – 6,2 % obj. K dosažení spodní meze výbušnosti je 

nutné, aby uniklo množství 0,0434 m3 HFO 1234yf, které je schopno zaplnit celý objem pece 

výbušnou směsí par tohoto chladiva se vzduchem. Kdyby uniklo veškeré množství HFO 

1234yf do pece, vytvořila by se koncentrace chladiva 1,7 %. Vypočtený koncentrace sice 

nepřesahuje hodnotu nebezpečné koncentrace, je nutné upozornit na to, že může vznikat 

lokálně nebezpečná, resp. výbušná koncentrace par chladiva. 

  Tabulka 5.10: Zařazení posuzovaných prostorů do zón u pece  

Zóna 
Zařízení 

Vznik výbušné 
atmosféry 

Pravděpodobnost 
vzniku 

uvnitř vně 

Pec  Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

2* 2** 

 

Poznámky: 

2* - Vzhledem k tomu, že vzorky jsou zkoušeny na zatížení tlakem asi dvakrát větším než 

se poté vyskytuje při vlastním zkoušení, je pravděpodobnost úniku chladiva snížena na 

minimum. Dle provedeného výpočtu se nebude v celém prostoru pece vyskytovat výbušná 

atmosféra, ale při úniku budou páry chladiva klesat na dno pece. Z bezpečnostních důvodů je 

vnitřní prostor pece klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 
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 2** - Vnější prostor pece do vzdálenosti 2 m všemi směry prodlouženém až k podlaze a 

prostor nad podlahou do výšky 40 cm po celé zkušebně je zařazen jako prostor 

s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. 

Teplotní komora 

Za běžného provozního stavu se nepředpokládá, že by došlo k úniku látky HFO 1234yf. 

K úniku látky HFO 1234yf do prostoru testovací komory ovšem může s největší 

pravděpodobností dojít při netěsnosti některého ze spojů. Vzhledem k bodu varu HFO 

1234yf (- 30 °C) dojde k jejímu okamžitému odpaření (v prostorách teplotní komory se 

vyskytuje maximální pracovní teplota 120 °C) a v prostoru komory se látka bude vyskytovat 

v plynném skupenství. 

V teplotní komoře se může vyskytovat maximálně 4 kg látky HFO 1234yf. Toto je 

množství, které může teoreticky uniknout do prostoru technického zázemí kalorimetru 

teplotní komory. Ekvivalentem váhy 4 kg je vzhledem k hustotě chladiva (ρ = 1 100 kg/m3) 

množství cca 3,64 l. 

Výpočet celkového objemu HFO 1234yf jež může uniknout v kapalné fázi 

m = ρ . Vkap = > Vkap = m / ρ = 4 / 1100 m3 = 0,00364 m3 

Za předpokladu teploty v teplotní komoře cca 120 °C se z daného množství HFO 1234yf   

0,00364 m3 v kapalném stavu odpaří cca 1,133 m3 par – tedy látky v plynném skupenství 

(výpočet je orientační a byla použita stavová rovnice ideálního plynu). 

Výpočet objemu par HFO 1234yf při T1 = 393,15 K (120°C): 

Vpar = (ρ . Vkap . R . T) / (M . p) = (1100 . 0,00364 . 8,314 . 393,15) / (0,114 . 101325) = 

1,133 [m3]  

Vnitřní objem teplotní komory je cca 0,8 m3 (z celkového objemu 0,8 m3 bylo odečteno 50 

l objemu, které mohou maximálně zabírat měřící komory). HFO 1234yf má definovanou 

koncentraci spodní meze výbušnosti – 6,2 % obj. K dosažení spodní meze výbušnosti tedy 

postačí, aby uniklo množství 0,0465 m3 HFO 1234yf, které je schopno zaplnit celý objem 

komory výbušnou směsí par tohoto chladiva se vzduchem. Kdyby uniklo veškeré množství 

HFO 1234yf do komory, vytvořila by se koncentrace chladiva 60,2 % (v tomto případě se 
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 projde celým výbušným rozsahem). Je nutné upozornit na to, že může vznikat lokálně 

nebezpečná, resp. výbušná koncentrace par chladiva vně komory. 

  Tabulka 5.11: Zařazení posuzovaných prostorů do zón u teplotní komory 

Zóna 
Zařízení 

Vznik výbušné 
atmosféry 

Pravděpodobnost 
vzniku 

uvnitř vně 

Teplotní komora Ano 
Krátkodobě v době 
provozu (do 10 h/r) 

1-2* 2* 

 

Poznámky: 

1-2* - Pokud zajistíme, aby v teplotní komoře nepřesáhla koncentrace hořlavých par 

uniklého chladiva 25% dolní meze výbušnosti, je vnitřní prostor teplotní komory 

klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2. V opačném případě je 

vnitřní prostor komory zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 1. 

2* - Vnější prostor klimatické komory do vzdálenosti 2 m všemi směry prodlouženém až 

k podlaze a prostor nad podlahou do výšky 40 cm po celé laboratoři je zařazen jako prostor 

s nebezpečím výbuchu BE3N2, Zóna 2 [7, 16]. 
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6  OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍ ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI 

PROVOZU TESTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

6.1 Opatření pro pracoviště příprava vzorků 

Pro zajištění vyšší úrovně protipožární a protiexplozní bezpečnosti pracoviště pro 

přípravu vzorků klimatizačních hadic doporučuji provést následující technická 

opatření: 

1) V prostoru přípravy vzorků byla vybudována digestoř, ve které bude prováděna 

veškerá manipulace s chladivem (plnění, recyklace, vážení). V digestoři musí být 

zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Proces manipulace s chladivem musí být 

podmíněn chodem odsávání.  

2)  Všechna elektrická i neelektrická zařízení umístěná v prostoru s nebezpečím výbuchu 

musí být certifikovaná, popř. musí být provedeny jejich revize – pokud nebudou 

vhodné pro umístění v definovaných zónách, je nutné je vyměnit. 

6.2 Opatření pro zařízení klimatické komory a Shakeru 

K zajištění bezpečnosti klimatické komory doporučuji provést následující technická 

opatření: 

1) Ústí odsávacího potrubí je umístěno v prostoru Shakeru. Ventilátor v odsávacím 

potrubí není v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Doporučuji provedení 

některého z následujících technických opatření: 

a. ponechat stávající systém odsávání a zajistit výměnu ventilátoru za ventilátor, 

který bude určen do prostředí s nebezpečím výbuchu. 

b. přeinstalovat ventilátor tak, aby větrání místnosti bylo přetlakové. 

2) Do vnitřního prostoru komory (na její podlahu) instalovat detekci hořlavých plynů a 

par. Detekce by měla být nastavena na hodnotu 25 % LEL HFO 1234yf. Při dosažení 

této koncentrace by mělo dojít k odstavení komory z provozu a vyvětrání uniklého 

chladiva HFO 1234yf. 
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    3)   Pro zvýšení bezpečnosti daného provozu do prostoru komory instalovat čidlo     

         elektrické požární signalizace, která bude rovněž propojena s automatickým plynovým 

stabilním hasícím zařízením. Pokud tedy dojde k úniku malého množství chladiva 

HFO  1234yf (množství, které nebude schopné detekovat detekce hořlavých plynů a 

par – množství < 25 % LEL) a jeho případnému vzplanutí – zahoření, dojde ke 

spuštění plynového stabilního hasícího zařízení, uhašení daného požáru a inertizací 

celého prostoru [17]. 

4) Zajistit, aby v komorách bylo testováno pouze takové množství chladiva, které za 

daných podmínek nevytvoří dostatečnou koncentraci (nebezpečnou koncentraci – což 

je pro daný prostor 255,6 ml). 

5) U bodu 1 – 3 doporučuji zajistit nezávislý rezervní zdroj elektrické energie, pro 

případ výpadku elektrické sítě.  

6.3 Opatření pro SHED TEST 

Z důvodů zajištění vyšší úrovně bezpečnosti práce na zařízení SHED TESTu 

doporučuji provést následující technická opatření: 

1) Do vnitřního prostoru technického zázemí SHED TESTu (do prostoru 

bezpečnostních ventilů) nainstalovat detekci hořlavých plynů a par. Detekce by měla 

být nastavena na hodnotu 25 % LEL HFO 1234yf. Při dosažení této koncentrace by 

mělo dojít k odstavení komory z provozu a vyvětrání uniklého chladiva HFO 1234yf 

z prostoru technického zázemí. 

2) Do vnitřního prostoru komory (na dno komory) instalovat detekci hořlavých plynů a 

par. Detekce by měla být nastavena na hodnotu 25 % LEL HFO 1234yf. Při dosažení 

této koncentrace by mělo dojít k odstavení komory z provozu a vyvětrání uniklé látky 

HFO 1234yf z prostoru komory, 

nebo 

pokud budeme vycházet z možného vzniku výbušné atmosféry v celém objemu 

komory, nesmí se v komoře nacházet více než 90 ml chladiva (počítáno pro vznik 

nebezpečné koncentrace, tj. 50% dolní meze výbušnosti). Pokud ale dojde k úniku 

chladiva, bude klesat ke dnu komory a výbušná atmosféry se bude tvořit lokálně u  
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           dna komory. V případě, že snížíme množství vyskytujícího se chladiva, i přesto             

          nainstalovat na dno komory detekci hořlavých plynů nebo par, nebo systém, který 

bude signalizovat únik chladiva z oběhu, a zároveň dojde k odstavení komory a 

jejímu odvětrání (vyvedení odvětrávané chladivo do venkovních prostor). 

3) Pro zvýšení ochrany daného provozu do prostoru komory a jejího zázemí instalovat 

čidlo elektrické požární signalizace, která bude rovněž propojena s automatickým 

plynovým stabilním hasícím zařízením. Pokud tedy dojde k úniku malého množství 

chladiva HFO 1234yf (množství, které nebude schopné detekovat detekce hořlavých 

plynů a par – množství < 25 % LEL) a jeho případnému vzplanutí – zahoření, dojde 

ke spuštění plynového stabilního hasícího zařízení, uhašení daného požáru a 

inertizaci celého prostoru [17]. 

4) Dalším opatřením je zajištění, aby v komorách bylo testováno pouze takové množství 

chladiva, které za daných podmínek nevytvoří dostatečnou koncentraci (nebezpečnou 

koncentraci – což je pro daný prostor 94,6 ml). 

5) U všech výše zmíněných bezpečnostních zařízení zajistit nezávislý rezervní zdroj 

elektrické energie, pro případ výpadku elektrické sítě.  

6.4 Opatření pro zařízení pece a teplotní komory 

Pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti práce s pecí doporučuji provést následující 

technická opatření: 

1) Do vnitřního prostoru pece (na její dno) instalovat detekci hořlavých plynů a par. 

Detekce by měla být nastavena na hodnotu 25 % LEL HFO 1234yf. Při dosažení této 

koncentrace by mělo dojít k odstavení pece z provozu a vyvětrání uniklého chladiva 

HFO 1234yf z prostoru pece. 

2) Do prostoru pece instalovat čidlo elektrické požární signalizace, která bude propojena 

s automatickým plynovým stabilním hasícím zařízením. Pokud dojde k úniku malého 

množství chladiva HFO 1234yf (množství, které nebude schopné detekovat detekce 

hořlavých plynů a par – množství < 25 % LEL) a jeho případnému vzplanutí – 

zahoření, dojde ke spuštění plynového stabilního hasícího zařízení, uhašení daného 

požáru a inertizací celého prostoru [17]. 
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    3)    Zajistil, aby v peci bylo testováno pouze takové množství chladiva, které za daných       

        podmínek nevytvoří dostatečnou koncentraci (nebezpečnou koncentraci – což je pro  

daný prostor 66,6 ml). 

4) U výše zmíněných opatření zajistit nezávislý rezervní zdroj elektrické energie, pro 

případ výpadku elektrické sítě.  

Z důvodů zajištění vyšší úrovně bezpečnosti u teplotní komory doporučuji provést 

následující technická opatření: 

1) Do vnitřního prostoru komory (na její dno) instalovat detekci hořlavých plynů a par. 

Detekce by měla být nastavena na hodnotu 25 % LEL HFO 1234yf. Při dosažení této 

koncentrace by mělo dojít k odstavení komory z provozu a vyvětrání uniklého 

chladiva HFO 1234yf z prostoru komory. 

2) Do prostoru teplotní komory nainstalovat čidlo elektrické požární signalizace, která 

bude rovněž propojena s automatickým plynovým stabilním hasícím zařízením. 

Pokud tedy dojde k úniku malého množství chladiva HFO 1234yf (množství, které 

nebude schopné detekovat detekce hořlavých plynů a par – množství < 25 % LEL) a 

jeho případnému vzplanutí – zahoření, dojde ke spuštění plynového stabilního 

hasícího zařízení, uhašení daného požáru a inertizací celého prostoru [17]. 

3) Dalším opatřením je zajištění, aby v teplotní komoře bylo testováno pouze takové 

množství chladiva, které za daných podmínek nevytvoří dostatečnou koncentraci 

(nebezpečnou koncentraci – což je pro daný prostor 74,7 ml). 

4) U všech výše zmíněných bezpečnostních zařízení zajistit nezávislý rezervní zdroj 

elektrické energie, pro případ výpadku elektrické sítě.  

6.5 Další opatření - obecná doporučení 

1) Jednotlivá zařízení musí být pravidelně kontrolována, udržována a revidována, aby 

byla zajištěna maximální provozuschopnost tohoto zařízení dle dokumentace 

výrobce. Prováděné revize a kontroly zařízení musí být dle platných předpisů a 

bezpečnostních norem. O těchto revizích musí být vedena písemná dokumentace.  

2) V prostoru stanovených zón s nebezpečím výbuchu musí revizní technik prověřit 

splnění požadavků pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu u vyskytujících se 
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        elektrických zařízení a vybavení (dle nařízení vlády č. 23/2003 Sb., ČSN EN 60 079 -    

         17 a ČSN 33 2000 - 4).  

3) V prostoru stanovených zón s nebezpečím výbuchu musí revizní technik prověřit 

splnění požadavků pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu u vyskytujících se 

neelektrických zařízení a vybavení dle ČSN EN 13 463-1.  

4) Obsluha zařízení musí dbát všech ustanovení vyplývajících z provozních předpisů, 

bezpečnostních postupů a opatření pro daný provoz. V případě oprav uvnitř prostoru 

s nebezpečím výbuchu musí být práce prováděny na základě příkazu.  

5) Veškeré vodivé části zařízení musí být vodivě uzemněny a pospojovány. 

6) Obsluha zařízení v prostorách zkušebny musí být pravidelně školena a nově 

nastupující pracovníci pečlivě zaškoleni a seznámení s nebezpečnými prostory. 

7) Dodržování všech stanovených organizačních i technických opatření. 

6.6 Finanční dopad 

 V této kapitole nabízím výpočet předpokládaných nákladů spojených se zavedením 

nápravných opatření při řešení zvýšení bezpečnosti provozu testovacích zařízení vzhledem 

k použití nového chladiva HFO 1234yf, propočet je uveden v tabulce 6.1. Z celkových 

konečných nákladů je potřeba odečíst náklady vnitřní údržby společnosti, která je schopná 

různé instalační práce včetně vydaní platných revizí pokrýt vlastním zaměstnanci společnosti 

Visteon - Autopal  Services, s.r.o. 

 I když v celkovém souhrnu jsou finanční náklady vysoké, je třeba si však uvědomit, že 

každé nezavedené opatření přinese společnosti Visteon - Autopal Services, s.r.o v případě 

jakékoliv mimořádné události daleko větší finanční náklady. 
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Tabulka 6.1: Propočet předpokládaných nákladů 

Navrhovaná opatření 
Náklady za 
jednotku 

Množství Náklady celkem 

Zakoupení nové digestoře pro přípravu 
vzorků 

168 000 Kč 1 ks 168 000 Kč 

Nový ventilátor v provedení do prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

37 800 Kč 1 ks 37 800 Kč 

Detekce hořlavých plynů a par včetně 
instalace odbornou firmou 

59 800 Kč 4ks 239 200 Kč 

Detekce hořlavých plynů a par do prostoru 
bezpečnostních ventilů včetně instalace 
odbornou firmou 

66 000 Kč 1 ks 66 000 Kč 

Instalace čidla elektrické požární 
signalizace včetně instalace odbornou 
firmou 

6 300 Kč 1 ks 6 300 Kč 

Instalace automatického plynového 
stabilního hasícího zařízení. 

112 000 Kč 4ks 448 000 Kč 

Výměna elektrických a neelektrických 
zařízení umístěných v prostoru 
s nebezpečím výbuchu za jejich správné 
provedení 

  250 000 Kč 

Externí bezpečnostní audit   60 000 Kč 

Zajištění odborného školení pro obsluhu 
zařízení 

1 200 Kč 17 osob 20 400 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY     1 295 700 Kč 
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  7 ZÁVĚR 

 V této práci jsou popsány informace spojené se zaváděním nového chladiva k testování 

vzorků klimatizačních hadic a problematikou s tímto spojenou. Hlavním cílem mé práce bylo 

na základě posouzení nového chladiva HFO 1234yf pro tlakové zkoušky, které je vůči 

stávajícímu chladivu diametrálně odlišné, navrhnout účinná opatření vedoucí k zajištění 

vyšší úrovně bezpečnosti provozu testovacích zařízení, optimalizaci pracovních podmínek.  

Kombinace výše zmíněných navržených bezpečnostních opatření a jejich vzájemná 

logická návaznost eliminuje možnost vytvoření výbušné koncentrace v zařízeních a  

prostorách zkušebny s použitím nového chladiva.  

 Na řešení zlepšování bezpečnosti provozu testovacích zařízení jsem se podílela v rámci 

řešitelského týmu pracovníků zkušebny, bezpečnostních a požárních techniků. Úkolem bylo 

navrhnout účinná opatření k zlepšení bezpečnosti na zkušebně a zajištění bezpečnosti práce 

pro její pracovníky než se bude s novým chladivem pracovat sériově. 

 Na základě zpracovaných analýz, propočtů a navržených opatření, došlo již k realizací 

některých navržených opatření. Byly zavedeny pravidelné schůzky řešitelského týmu, který 

se skládá z pracovníků různých oddělení jako je údržba strojů, vývojoví pracovníci, 

pracovníci jednotlivých testů a v neposlední řadě hlavně zástupci požární ochrany a 

bezpečnosti práce. Tento řešitelský tým se schází jednou měsíčně, projednává aktuální 

vzniklé problémy a nedostatky, ke kterým dochází s postupným zaváděním nového chladiva 

na jednotlivých problémových testech. Dle výsledků analýzy byly provedeny důkladné 

kontroly a výměny vadných a nevyhovujících dílců umístěných v testovacích zařízeních 

s nebezpečím výbuchu za jejich správné provedení. Dále bylo naplánováno a zrealizováno 

školení pro všechny pracovníky zkušebny “Základní pravidla pro práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu“, cílem tohoto školení bylo seznámení pracovníků s problematikou a 

nebezpečím, které s příchodem testování pomocí nového chladiva na zkušebně bude vznikat. 

Dalším zrealizovaným opatřením bylo spuštění zkušebního provozu testování s chladivem 

HFO 1234yf v prostoru k tomu nově vybudovaném a přizpůsobeném parametrům nového 

chladiva. Tímto krokem se, ale vyskytla další nebezpečná situace a tím byla přeprava tlakové 

láhve s obsahem chladiva HFO 1234yf ze závodu do nového prostoru vzdáleného přibližně 

500 m, včetně jejího skladování. Řešitelský tým zpracoval a zavedl pravidla pro přepravu a 

manipulaci s chladivem během přepravy, dále pak byl zpracován řád a pravidla pro 
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 uskladnění tlakové láhve s obsahem chladiva HFO 1234yf. Abychom se s realizací opatření 

posunuli dále, bylo nutno poptat různé firmy pro přestavby zařízení a instalace např. 

detektorů hořlavých plynů a par, elektrické požární signalizace, plynového stabilního 

hasícího zařízení atd. Bylo nutno provést výběrové řízení pro nákup nové digestoře pro 

tlakování a přípravu vzorků.  

 Na základě zpracování diplomové práce jsem stanovila následující doporučení. Zejména 

je nutno nadále pokračovat v realizaci navržených opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu 

testovacích zařízení. Provést bezpečností audit pro středisko zkušebny, zhodnotit nové 

pracovní rizika z hlediska bezpečnosti práce. Dalším doporučením je zpracování nových 

provozních řádu vzhledem k zavedení a používání nového chladiva HFO 1234yf a 

zapracování veškerých opatření, úprav a instalovaných nových zařízení do stávající provozní 

dokumentace strojů a zařízení – teplotní komora, pec, klimatická komora aj.  

 Samozřejmě se vše neobejde bez  zhodnocení důležitého faktoru, kterým jsou náklady na 

realizaci opatření. Předpokládána částka na realizaci veškerých opatření pro zlepšení 

bezpečnosti provozu na zkušebně činí cca 1 300 000 Kč. 

 S vedením střediska zkušebny a společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o bylo 

prodiskutováno mnoho navržených opatření. Některé návrhy byly realizovány o dalších 

krocích se jedná.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

GWP Hodnotící kritérium pro chladivo 

1 NP První nadzemní podlaží 

aj. a jiné 

Ex označení prostoru s nebezpečím výbuchu 

např. na příklad 

atd. a tak dále 

ASHRAE Standard Standarty vypracované americkou asociací inženýrů 

r. h. relativní vlhkost 

el. elektrické např. napětí, proud, odpor aj. 

resp. Význam zkratky: respecting, překlad: pokud se týče, týkající se 

LEL dolní mez výbušnosti v obj.% nebo v g.m-3  
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