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ANOTACE 

Diplomová práce analyzuje výsledky měření množství a distribučního rozložení 

aerosolu mikro a nanočástic, které vznikly při různém způsobu zpracování dřeva, jako je 

dlabání (vrtání), řezání, frézování a broušení. Výsledky byly získány zejména pro zástupce 

exotických dřev (Ipé, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Bangkirai a Faveira), které byly také 

doplněny o dřeva tuzemská (dub, smrk). 

U technologického procesu broušení byla u sedimentovaného prachu provedena 

mikroskopická analýza stavby vzniklých prachových částic. 

Dále práce popisuje testování účinnosti respirátorů. Účinnost respirátorů byla 

změřena pro různé úkony obsluhy a druhy dřev. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: dřevo, exotické dřevo, mikro a nanočástice, pásová bruska, 

sedimentovaný prach, respirátor, mikroskopické snímky dřev. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Diploma thesis analyzes measurement results of the quantity and distribution of 

aerosol and nanoparticles produced during various methods of wood processing such as 

chiselling (drilling), cutting, milling and grinding. The results were obtained primarily for 

exotic wood (Ipé, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Bangkirai and Faveira), which were 

supplemented by domestic wood (spurce, oak). 

A microscopic analysis of the composition of dust particles produced was carried 

out for grinding process. 

Thesis describes respirator efficiency testing. The respirator efficiency was proofed 

for varied exotic woods and during different machinist activities. 

 

KEYWORDS: wood, exotic wood, micro and nanoparticles, wood sander, settled dust, 

respirator, microscopic wood images. 
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Úvod 

Nanočástice se v přírodě kolem nás vyskytují již odnepaměti, avšak jejich vliv na 

zdraví nebyl ještě do nedávna brán v potaz. V ČR je tato problematika z hlediska ochrany 

zdraví zaměstnanců ještě dnes opomíjena.  

Škodlivost částic závisí zejména na jejich chemickém složení, fyzikálních 

vlastnostech a také na jejich velikosti. Velikost prachových částic je důležitá hlavně 

z hlediska jejich možného šíření v těle. Prašné částice, které jsou člověkem vdechovány, 

jsou z větší části zachyceny ve sliznici dýchacích cest, odkud jsou vypuzeny ven z těla. 

Zbylá část prašných částic postupuje dál do těla. Jejich zachycení a transport je však 

závislý na jejich velikosti a tvaru. Lze předpokládat, že některé částice mohou proniknout 

až ke koncovým orgánům, kde se mohou posléze projevit. 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aerosolovým nanočástic vznikajících při 

obráběních dřeva. Měření byla zaměřena zejména na exotické dřeviny a to z toho důvodu, 

že se těší díky vzhledu, odolnosti a dalším vlastnostem stále větší oblibě, než je tomu u 

dřev tuzemských, přičemž prach vznikající při jejich obrábění má mnohem závažnější 

dopad na zdraví. 

V rámci diplomové práce byla provedena měření s cílem určení množství a 

distribučního rozložení aerosolových nanočástic vzniklých při jednotlivých 

technologických úkonech zpracování různých typů dřeva, zejména dřev tropických. 

Následně se práce zaměřuje na ochranu pracovníků, kdy byla provedena měření FIT 

faktoru, který je jedním z měřítek hodnocení ochranné účinnosti individuálních prostředků 

na ochranu dýchacích orgánů - respirátorů. Byla zkoumána také mikrostruktura dřevního 

prachu v sedimentu, u níž se předpokládá, že může ovlivnit působení prachu z hlediska 

toxicity. 
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1 Dřevo 

Dřevo je jedním z nejvýznamnějších přírodních materiálů. Je využíváno již 

od nepaměti k výrobě pracovních nástrojů, ke stavbě obydlí či jako zdroj energie.  

Je to nehomogenní biologický materiál, který sestává ze souboru rostlinných pletiv 

s převážně zdřevnatělou buněčnou stěnou jednotlivých buněk 
[1]

.  

1.1 Makroskopická stavba dřeva 

Dřevo má válcově – kuželovitou stavbu, která je zkoumána ve třech základních 

řezech 
[2]

: 

 příčný řez – rovina kolmá k ose kmene, vyznačuje se soustředěným 

uspořádáním letokruhů, 

 radiální řez – vedený středem kmene, 

 tangenciální řez -  vedený rovnoběžně s osou kmene. 

Při makroskopickém určování dřeva můžeme pozorovat následující znaky: 

 základní znaky – letokruhy, jádro a běl, dřeňové paprsky, cévy, vyzrálé dřeva atd. 

 doplňkové znaky – barva, lesk, textura, 

 fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva – hustota, tvrdost 
[1].

  

1.1.1 Strukturální části dřeva 

Letokruhy 

Letokruh představuje přírůstek za vegetační období. Skládá se ze dvou barevných 

i strukturně odlišných částí – jarního a letního dřeva. Tyto dvě část mají také své vlastní 

funkce. Zatímco jarní dřevo (světlejší část) plní vodivou funkci, letní dřevo (tmavší část) 

plní především mechanickou funkci 
[1]

. 

Obrázek 1: Příčný řez Obrázek 2: Radiální řez Obrázek 3: Tangenciální řez 
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Jádro 

Jádro se vytváří v důsledku přirozeného stárnutí dřeva, kdy dochází k postupnému 

odumírání živých buněk a ucpání vodivých cest. Jde o tmavěji zbarvenou část kmene, která 

se vyznačuje přítomností pouze mrtvých buněk. Jsou zde ukládány jádrové látky zvyšující 

trvanlivost a odolnost jádra vůči povětrnostním vlivům a houbám. Tyto látky na vzduchu 

oxidují, což způsobuje ztmavnutí jádrového dřeva 
[1].

  

Běl 

Jde o světleji zbarvenou část dřeva, která je propustná pro vodu a je 

charakterizována přítomností živých buněk. Slouží k vedení vody s minerálními látkami od 

kořenů ke koruně stromu, s čímž je spojena i její vyšší vlhkost. Oproti jádru je méně 

trvanlivá a odolná 
[1]

. 

Vyzrálé dřevo 

Toto dřevo má stejné vlastnosti jako dřevo jádrové, avšak vzhledem (zbarvením) 

odpovídá spíše dřevo bělovému. Rozdíly mezi bělovým a vyzrálým dřevem je možno 

pozorovat pouze ihned po skácení – bělové dřevo je v důsledku vyšší vlhkosti tmavší, 

po vysušení rozdíly mizí 
[1]

. 

Dřeňové paprsky 

Jde o seskupení parenchymatických buněk orientovaných kolmo na podélnou osu 

kmene, které se vyskytují u všech druhů dřevin, avšak nemusejí být vždy makroskopicky 

zřetelné. Zabezpečují transport produktů fotosyntézy v horizontálním směru a mají vliv 

také na rozdílné fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva v tangenciálním a radiálním 

směru 
[1].

  

Cévy 

Jsou to póry, které slouží hlavně k přenosu vody od kořenů ke koruně stromu 

v bělovém dřevě listnatých stromů. Nacházejí se také v jádrovém dřevě, zde však již svoji 

vodivou funkci neplní, jsou pouze zaplněny vodou, vzduchem a především jádrovými 

látkami 
[1]

. 

Pryskyřičné kanálky 

Vytváří ve dřevě souvislou síť, která plní především ochrannou funkci (zaceluje 

rány při poranění) a impregnační funkci (zvýšení odolnosti vůči dřevokazným houbám). 

Vyskytují se pouze u některých jehličnanů (smrk, modřín, borovice a douglaska) 
[1]

. 
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Kambium 

Jde o dělivé pletivo nacházející se mezi kůrou a dřevem, které je zodpovědné 

za růst kmene – vytváří nové buňky dřeva i lýka.  

Kůra 

Kůra je vnější povrchová vrstva obklopující kambium a dřevo. Je složena ze dvou 

částí - vnější a vnitřní (lýko). Lýko přiléhá těsně ke kambiu a vede živiny, zatímco vnější 

kůra má především ochrannou funkci proti mechanickému poškození a atmosférickým 

vlivům. Mezi vnější a vnitřní kůrou se nachází felogen, který vytváří nové buňky vnější 

kůry. Felogen stejně jako kambium není pouhým okem viditelný. 

1.1.2 Dělení dřeva na základě makroskopických znaků 

Skupiny dřev na základě struktury letokruhů 

 dřevo jehličnatých dřevin, 

 dřevo listnatých dřevin s kruhově pórovitou stavbou dřeva (dub, jasan, akát, 

jilm), 

 dřevo listnatých dřevin s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva (třešeň), 

 dřevo listnatých dřevin s polokruhovitě pórovitou stavbou dřeva (buk, habr, 

bříza aj.). 

Rozdělení dřev dle výskytu běli, jádra a vyzrálého dřeva (viz Obrázek 4) 

 dřeva bělová – na příčném řezu mají po celé ploše stejnou barvu, 

 dřeva s bělí a jádrem – ve středu kmene je výrazně tmavší část – jádro, 

kolem nějž je světlejší vrstva běli, 

 dřeva bělová s vyzrálým dřevem – tato dřeva lze pozorovat po skácení, 

kdy střední část kmene – vyzrálé dřevo je oproti obvodové – běli světlejší 

(způsobeno vyšší vlhkosti běli), 

 dřeva s bělí, jádrem a vyzrálým dřevem – mezi obvodovou částí (běl) 

a středovou částí (jádro) lze pozorovat i mezikruží s vyzrálým dřevem 
[1]

. 
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1.2 Mikroskopická stavba dřeva 

Mikroskopickou stavbu dřeva tvoří buňky, které jsou specializovány k určité 

funkci. Mikroskopická stavba dřeva jehličnanů je poněkud jednodušší než u listnatých 

dřevin. Listnaté dřeviny jsou vývojově mladší a obsahují více anatomických elementů, 

které jsou více specializované. 

1.2.1 Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin 

Jak již bylo zmíněno, jehličnaté dřeviny jsou vývojově starší, prošly tedy kratším 

vývojem, což se podepsalo na jejich jednoduchosti. Jsou složeny pouze z tracheid 

a parenchymatických buněk. 

Tracheidy 

Tvoří až 95 % objemu dřeva. Jsou to protáhlé uzavřené buňky orientované 

rovnoběžně s podélnou osou kmene. Můžeme rozlišovat jarní a letní tracheidy, ty se liší 

jak svou funkcí, tak i stavbou. Zatímco jarní tracheidy plní funkci vodivou a jsou 

tenkostěnné, letní tracheidy plní zejména mechanickou funkci a jsou tlustostěnné s menším 

lumenem 
[1]

. 

Parenchymatické buňky 

Jde o tenkostěnné buňky sloužící k vedení a ukládání zásobních látek. Tyto buňky 

se ve dřevě podílejí na tvorbě dřeňových paprsků (pásy parenchymatických buněk 

orientovaných kolmo k podélné ose kmene), podélných parenchymů (pásy 

běl 

jádro 

vyzrálé dřevo 

běl 

jádro 

běl 

 

vyzrálé dřevo 

běl 

Obrázek 4: Rozdělení dřev dle výskytu běli, jádra a vyzrálého dřeva 
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parenchymatických buněk orientovaných rovnoběžně s podélnou osou kmene) 

a pryskyřičných kanálků 
[1]

. 

1.2.2 Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin 

U dřeva listnatých dřevin se nacházejí anatomické elementy, které se specializují 

vždy na jednu funkci. Nacházejí se zde čtyři typy, které budou blíže popsány níže. 

Cévní články 

Jsou to anatomické elementy, které jsou perforované a uložené rovnoběžně 

s podélnou osou kmene. Jednotlivé články jsou postupně propojeny přes perforace tak, 

že vytvářejí cestu – cévu, která plní vodivou funkci. Cévní články jsou mrtvé buňky. 

Zastoupení cév ve dřevě se různí na základě druhu dřeviny (10 – 40 %) 
[1]

. 

Libriformní vlákna 

Libriformní vlákna se úzce specializují na mechanickou funkci. Jde o protáhlé 

tlustostěnné buňky orientované rovnoběžně s podélnou osou kmene, které jsou na koncích 

uzavřené. Jejich procentuální zastoupení ve dřevě je proměnlivé opět v závislosti na druhu 

dřeviny a pohybuje se v rozmezí 30 – 70 % 
[1]

.  

Parenchymatické buňky 

Parenchymatické buňky listnatých dřevin jsou rozmanitější a také jejich 

procentuální zastoupení ve dřevě je vyšší (8 – 35 %) než je tomu u jehličnanů. 

I u listnatých dřevin vytvářejí dřeňové paprsky a podélný parenchym. Pryskyřičné kanálky 

se však u listnatých dřevin vůbec nevyskytují, tudíž zde nejsou parenchymatickými 

buňkami vytvářeny 
[1]

. 

Tracheidy 

Tracheidy se vyskytují pouze u některých listnatých dřevin. Vytvářejí vývojový 

přechod od tracheid jehličnanů k cévám či vláknům listnatých dřevin. 
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1.3 Chemie dřeva 

Mezi základní složky dřeva patří: 

 celulóza tvořící kostru dřeva, 

 lignin, který způsobuje zdřevnatění, 

 hemicelulózy. 

1.3.1 Celulóza 

Celulóza je polysacharid, který zaujímá přibližně 50 % dřevní hmoty. Její množství 

je závislé od původu dřevní hmoty (kmen, větve). Základní stavební jednotkou celulózy 

je glukóza (C6H12O6), která vzniká jako produkt listového chlorofylu ze vzdušného oxidu 

uhličitého a vody za účasti slunečního záření – fotosyntéza. 

Zjednodušená stechiometrická rovnice fotosyntézy: 

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

V celulóze jsou poté spojeny tisíce jednotek anhydridů glukózy (D–glukózové 

jednotky) v dlouhé řetězce, které tvoří svazky. Podélným ukládáním řetězcových svazků 

vznikají celulózové lamely, které při větším počtu vytvářejí stěny buněk 
[4]

. 

Struktura celulózy – tvorba vláken a svazků z celulózových řetězců je znázorněna 

na obrázku č. 5. 

 
Obrázek 5: Struktura celulózy 

[5]
 

Celulóza je nerozpustná ve vodě ani zředěných kyselinách či zásadách. Při kontaktu 

s rozpouštědly bobtná. Za působení koncentrovaných kyselin se hydrolyzuje na kratší 

fragmenty – postupně až na D – glukózu. 
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1.3.2 Lignin 

Lignin je látka, která způsobuje zdřevnatění, umožňuje přeměnu celulózové tkáně 

v tkáň dřevní a vyplňuje prostory mezi celulózou a hemicelulózou. Je teplotně nestálý 

a chová se jako termoplast, čehož se využívá zejména při výrobě ohýbaného nábytku. Jde 

o složitý polymer skládající se z fenylpropanových jednotek (p-kumarylalkohol, 

koniferylalkohol a sinapylalkohol). Výskyt jednotlivých stavebních jednotek ligninu se liší 

v závislosti na druhu rostliny – v travách se nachází převážně p-kumarylalkohol, 

v jehličnanech koniferylalkohol, v listnatých stromech a keřích sinapylalkohol
[6]

. 

 
Obrázek 6: Stavební jednotky ligninu

[5]
 

Složitost polymeru ligninu lze vidět na obrázku č. 9, na němž je znázorněna část 

struktury ligninu smrku.  

 
Obrázek 7: Část struktury ligniny smrku 

[6]
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Tato látka zaujímá přibližně 23 – 33 % dřevní hmoty u měkkých dřev a 16 – 25 % 

dřevní hmoty u tvrdých dřev. Množství ligninu ve dřevní hmotě je také závislé na stáří, 

s rostoucím věkem dřeviny roste také množství ligninu. Tyto hodnoty jsou pouze 

orientační, nelze je určit přesně a to proto, že extrahování ligninu z dřevní hmoty je velmi 

obtížné a nelze jej extrahovat všechen bez poškození. 

1.3.3 Hemicelulózy 

Hemicelulózy, též známé jako polyosy, jsou polysacharidy tvořené z různých 

pentosových nebo hexosových jednotek – základní stavební jednotky hemicelulózy jsou 

uvedeny na obrázku č. 10. Oproti celulóze hemicelulózy nedosahují tak vysokého 

polymeračního stupně, vytváří tedy kratší řetězce, které vyplňují prostor mezi 

celulózovými vlákny. Množství hemicelulózy ve dřevě se většinou pohybuje v rozmezí 

25 – 35 % a je opět závislé od druhu dřeva – tvrdé (35%), měkké (28%) 
[5]

. 

 
Obrázek 8: Sacharidy, z nichž jsou utvářeny hemicelulózy 

[5]
 

1.3.4 Další složky dřeva 

Dřevo obsahuje také látky, které již netvoří dřevní hmotu a vyskytují se tedy 

ve dřevě v mnohem menší míře. Jejich složení a množství závisí od typu dřeviny, výskytu 

a také stáří. Jde o látky doprovodné, které méně ovlivňují vlastnosti dřeva a lze je lépe 

extrahovat. Mohou mít vliv například na odolnost dřeva vůči houbám a plísním – třísloviny 

(taniny), pryskyřice (terpeny). 
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1.3.5 Změna chemického složení v jednotlivých částech stromu 

Chemické složení v jednotlivých částech stromu – větvích, kůře a kmenovém dřevě 

se různí. V následujících podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé části stromu a jejich 

stručná charakteristika z hlediska chemického složení. 

Chemické složení větve vs. kmen 

Větvové dřevo obsahuje méně celulózy, ale více hemicelulózy a ligninu než je 

tomu u dřeva kmenového 
[7]

.  

Pozn.: Větvové dřevo má oproti kmenovému vyšší hustotu. 

Chemické složení kůry 

Chemické složení kůry se výrazně liší od složení dřeva. Kůra obsahuje mnohem 

více ligninu a méně celulózy. 

Změna chemického složení po výšce kmene 

Změny obsahu základních složek po výšce kmene jsou nepatrné. Z analýzy 

dubového dřeva uvedené v [7] vyplývá, že čím výše v kmeni byl vzorek odebrán, tím byl 

naměřen vyšší obsah ligninu a nižší obsah tříslovin. 

Chemické složení dřeva bělového a jádrového 

Při analýze chemického složení běli a jádra bylo zjištěno, že se zastoupení 

jednotlivých složek liší, avšak odchylky u různých dřevin nejsou stálé. Kromě toho 

množství a rozdělení látek závisí také na stáří, podmínkách růstu apod.  V případě 

jehličnatých stromů bylo zjištěno nižší množství ligninu i celulózy v jádře než v běli. 

Chemické složení dřeňových paprsků ve dřevě 

Ve dřeňových paprscích je obsaženo více ligninu a méně celulózy než ve dřevu 

jako celku. 

Chemické složení jarního a letního dřeva 

Z analýzy uvedené v [7] vyplývá, že jarní dřevo obsahuje méně celulózy a více 

ligninu než dřevo letní, tyto rozdíly jsou však malé. 

Pozn.: Jarní dřevo je tvrdší a má vyšší hustotu. 
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1.4 Vlastnosti dřeva 

Vlastnosti dřeva jsou obvykle pro účely zpracování dřeva členěny na fyzikální 

a mechanické. Toto členění však není zcela přesné, protože lze vlastnosti mechanické 

zařadit pod vlastnosti fyzikální. Přesto bude v následujících podkapitolách toto členění 

zachováno. 

1.4.1 Fyzikální vlastnosti dřeva 

Mezi fyzikální vlastnosti ovlivňující obrábění dřeva patří: vlhkost, nasáklivost, 

hustota, pórovitost, tepelné, elektrické a akustické vlastnosti 

Vlhkost dřeva 

Vlhkost dřeva je přítomnost vody ve dřevě vyjádřená podílem hmotnosti vody 

k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu. Absolutní vlhkost se udává v procentech 

a vyjadřuje se vztahem:

  
%100%100

00

0 



m

m

m

mm
w vw

abs
 

, kde mw………hmotnost vlhkého dřeva 

 m0………hmotnost suchého dřeva 

 mv………hmotnost vody 

Dřevo přijímá vodu ve formě páry ze vzduchu nebo ji zpět do vzduchu odevzdává. 

Voda se nachází ve všech buněčných stěnách a vnitřních prostorech, avšak v odlišném 

množství. Například běl obsahuje větší množství vody než jádro. Vlhkost dřeva závisí na 

druhu dřeviny, velikosti a stáří stromu, stanovišti a ročním období, kdy došlo k těžbě. 

Obsah vody ovlivňuje také hustota dřeva, obecně platí, že čím je vyšší hustota dřeva, tím 

je nižší obsah vody
[8]

. 

Nasáklivost dřeva 

Nasáklivost dřeva je schopnost vodu nasávat v kapalném skupenství v důsledku 

jeho pórovitosti a je užitečná při určování maximální vlhkosti dřeva. Dřevo je maximálně 

nasáklé vodou, pokud je plně nasyceno vodou vázanou a obsahuje maximální množství 

vody volné. Nasáklivost souvisí s pórovitostí dřeva (množství volné vody závisí na objemu 

pórů, který je nepřímo úměrný hustotě dřeva)
[1]

. 
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Hustota dřeva 

Hustota (ρw) vyjadřuje hmotnost látky (mw) vztaženou na jednotku objemu (Vw). Je 

obecně dána vztahem: 
w

w
w

V

m
  (kg·m

-3
) 

V praxi jde o jednu z nejdůležitějších vlastností dřeva, protože ovlivňuje většinu 

fyzikálních a mechanických vlastností (např. čím je vyšší hustota dřeva, tím má méně pórů 

a tím má vyšší hmotnost a tvrdost
[8]

). Při určování hustoty dřeva musíme vždy vyjádřit 

i vlhkostní stav dřeva. Nejčastěji jsou používány následující vlhkostní stavy: dřevo 

v suchém stavu (w = 0 %), dřevo při vlhkosti 12%, dřevo vlhké (w > 0 %)
[1]

. 

Hustota ovlivňuje mnoho faktorů, jakými jsou např. chemické složení, stavba, 

vlhkost dřeva a poloha ve kmeni
[1]

. 

Pórovitost dřeva 

Pórovitost dřeva je určena objemem pórů vztaženým k jednotkovému objemu 

suchého dřeva. 

Tepelné vlastnosti 

Mezi tepelné vlastnosti patří: 

 teplotní roztažnost, která je určena koeficientem teplotní roztažnosti, 

 schopnost akumulovat teplo vyjadřuje veličina zvaná měrné teplo - udává množství 

tepla potřebné k ohřátí látky o 1 K (1 °C) a je závislé na teplotě a vlhkosti dřeva, 

 vedení tepla, které se uskutečňuje ve třech základních formách – vedením 

(kondukcí), prouděním (konvekcí) a sáláním (radiací), a které je určeno 

koeficientem tepelné vodivosti
[1]

. 

Elektrické vlastnosti 

Elektrickými vlastnostmi jsou zejména: 

 dielektrické vlastnosti – v suchém stavu se chová dřevo jako izolant, avšak dřevo od 

určité vlhkosti se chová jako polovodič, 

 malá elektrická vodivost – dána malým množstvím volných nábojů, 

 elektrický odpor 

 elektrická pevnost – dána podílem průrazového napětí a tloušťky dřeva
[1]

. 
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Akustické vlastnosti 

Akustické vlastnosti jsou vyjádřeny schopností materiálu vést, utlumit či zesílit 

zvuk, čehož se využívá například při výrobě hudebních nástrojů
[1]

. 

1.4.2 Mechanické vlastnosti dřeva 

Pružnost 

Pružnost dřeva je všeobecně definována jako schopnost dřeva dosahovat původní 

tvar a rozměry po uvolnění vnějších sil. Pružnost je určena moduly pružnosti, které 

se zjišťují obvykle experimentálně 
[9]

. 

Pevnost 

Pevnost se vyjadřuje jako hodnota napětí, při jehož překročení dochází k trvalým 

deformacím. Rozlišujeme několik druhů pevností
[8]

: 

 pevnost v tahu – schopnost dřeva odolávat proti působení sil, které se jej snaží 

prodloužit, 

 pevnost v tlaku – schopnost dřeva odolávat proti působení sil, které se jej snaží 

stlačit, 

 pevnost ve vzpěru – schopnost dřeva odolávat proti působení sil, které se snaží 

o jeho vybočení působením tlaku,  

 pevnost v ohybu – schopnost dřeva odolávat zatížení za předpokladu, že je 

podepřeno a že síla působí mezi podpěrami, 

 pevnost ve smyku – schopnost dřeva odolávat usmyknutí, popřípadě ustřihnutí 

svých částí, 

 pevnost v krutu – schopnost dřeva odolávat proti působení sil, které způsobují 

kroucení podél podélné osy, jde o zvláštní případ smykového namáhání. 

Tvrdost 

Tvrdost je schopnost klást odpor při vnikání jiného tělesa do jeho struktury, z čehož 

logicky vyplývá, že ovlivňuje obrobitelnost dřeva. Je u jednotlivých druhů dřev odlišná. 

S rostoucí hustotou roste i tvrdost dřeva a s rostoucí vlhkostí naopak. Tvrdost je jedním 

z hlavních kritérií pro třídění dřeva 
[8]

. Metod měření tvrdosti je více – např. test tvrdost 

Janka či Brinellova metoda.  
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Test tvrdosti Janka spočívá v měření síly, která je nutná ke vtlačení kuličky 

(o průměru 0,444 palce) do dřeva (do poloviny své výšky) → čím vyšší číslo, tím tvrdší 

dřevo. 

Brinellova metoda opět spočívá ve vtlačování ocelové kuličky do dřeva. Tentokrát 

však víme s jakou silou je vtlačována a měříme průměr vzniklé jamky. Tento průměr je 

následně pomocí speciálního vztahu použit pro určení hodnoty tvrdosti dle Brinella. 

Štípatelnost 

Štípatelnost je odpor, který klade dřevo při jeho rozdělení na dvě části. Jde o složitý 

proces, kdy dochází ke kombinaci působení ohybu a tlaku
[1]

. 

Ohýbatelnost 

Schopnost dřeva přijmout nový tvar (lehce se deformovat) při působení ohybového 

zatížení při použití pomocných šablon, jejichž poloměr postupně zmenšujeme. 

Houževnatost 

Jde o mechanickou práci, kdy dojde k plastické deformaci. Rozlišujeme 

houževnatost statickou a dynamickou (rázovou). 

1.5 Rozdělení dřeva 

Rozdělení dřev je možné na základě mnoha kritérií. Část z nich je uvedena 

v podkapitolách níže. 

1.5.1 Rozdělení dřevin dle biologické taxonomie (systematiky) 

Dřeviny jsou stejně jako ostatní organismy zařazeny dle biologické taxonomie, kdy 

jim byla podle určitých pravidel přiřazena tzv. taxonomická kategorie (říše, oddělení, třída, 

řád, čeleď, rod, druh).  

Tabulka 1: Biologická klasifikace smrku ztepilého 

Říše Rostliny (Plantae) 

Podříše Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení Nahosemenné (Pinophyta) 

Třída Jehličnany (Pinopsida) 

Řád Borovicotvaré (Pinales) 

Čeleď Borovicovité (Pinaceae) 

Rod Smrk (Picea) 

Druh Smrk ztepilý (Picea abies) 

Na základě této taxonomie můžeme dřeviny dělit dle čeledi, rodů a druhů. 
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1.5.2 Rozdělení podle základních dřevin (ČSN 49 1010)  

 Jehličnaté dřevo – vyznačuje se přítomností pryskyřičných kanálků, výraznou 

vrstvou letního dřeva a výraznějším rozdílem mezi jarním a letním dřevem. 

Až na výjimky jde o měkké, snadno opracovatelné dřevo. 

 Listnaté dřevo – neobsahuje pryskyřičné kanálky, rozdíl mezi jarním a letním 

dřevem je mnohem méně znatelný. Vyskytují se u něj cévy, které způsobují 

pórovitou strukturu dřeva. 

1.5.3 Rozdělení dřeva podle tvrdosti 

Obecně lze dřevo podle tvrdosti rozdělit na měkké a tvrdé. V praxi se však 

využívají různé stupnice, které dřevo rozdělují do několika tříd.  

Například: - rozdělení dle Brinella, kdy je dřevu přiřazena tzv. Brinellova 

hodnota, která nabývá hodnot 1 až 8 – viz Tabulka 2. 

Tabulka 2: Brinellova stupnice 

Brinellova 

hodnota 

Dřevo 

1 – 2 měkké 

2 – 3 polotvrdé 

3 – 4,5 tvrdé 

4,5 - 8 velmi tvrdé 

  

- rozdělení do 6. - ti tříd – tzv. Jankova stupnice – viz Tabulka 3. 

Tabulka 3: Rozdělení dřeva dle tvrdosti – Jankova stupnice 

Třída tvrdosti Hodnota tvrdosti 

(kg·m-2) 

Druh dřeva 

1. velmi měkká 0 - 350 smrk, borovice, limba, jedle, vrba, lípa 

2. měkká 351 – 500 modřín, douglaska, jalovec, bříza, teak 

3. středně 

měkká 

501 – 650 kaštan jedlý, platan, jilm, líska 

4. tvrdá 651 – 1000 dub, ořešák, třešeň, jabloň, jasan, buk 

5. velmi tvrdá 1001 – 1500 dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz 

6. neobyčejně 

tvrdá 

nad 1501 eben cejlonský, africký grenadil a jiné exotické 

dřeviny 
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1.6 Dřevní prach 

Prach je definován jako soubor částic, které nás obklopují. Dřevní prach je potom 

soubor malých částic vznikajících při zpracování dřeva nebo manipulaci s ním
[12]

. 

V naší legislativě (NV 361/2007 Sb.) je prach členěn podle účinků působení 

na lidský organismus: 

 prach s převážně fibrogenním účinkem, 

 prach s možným fibrogenním účinkem, 

 s převážně nespecifickým účinkem, 

 s převážně dráždivým účinkem, 

 minerální vláknité prachy. 

Podle tohoto členění spadá dřevní prach do skupiny prachů s převážně dráždivým 

účinkem. V příloze 3 NV 361/2007 Sb. jsou uvedeny přípustné expoziční limity (PEL), 

kde je dřevní prach rozdělen na prach z: 

 toxických a výrazně senzibilujících (exotických) dřevin – PEL = 1 mg·m
-3

, 

 tvrdých (karcinogenních a senzibilujících) dřev – PEL = 2 mg·m
-3

, 

 ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin – PEL = 5 mg·m
 -3

. 

Prachy tvrdých dřev jsou pouvažovány ve smyslu § 16 odst. 1 NV 361/2007 Sb. 

za chemické karcinogeny. Karcinogenita dřevního prachu byla průkazně prokázána 

studiemi u adenokarcinomu nosních dutin a paranasálních dutin (vedlejší dutiny nosní). 

Existují i studie, které poukazují na možné spojení mezi účinky dřevního prachu a vzniku 

karcinomů i jiných orgánů než „jen“ nosních a paranasálních dutin (např. plic), ale jejich 

výsledky nebyly průkazné 
[12]

.  

Působením dřevního prachu mohou vznikat kromě karcinomů také různé 

dermatózy, respirační onemocnění a alergické reakce. 

Dermatózy mohou být způsobeny mechanickým podrážděním, chemickým 

podrážděním, některou ze složek dřeva působící jako alergen nebo chemikáliemi 

používanými jako ochranné prostředky proti plísním a hmyzu 
[12]

. 

Vznik respirační onemocnění (záněty sliznic, onemocnění dýchacích cest) 

je ovlivněn typem dřeva a velikostí částic prachu 
[12]

.  
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Obrázek 9: Tabebuia ipe – 

květ
 (1) 

Alergické respirační potíže můžeme rozlišit na alergie způsobené některou 

ze složek dřevného prachu (jedná se o bronchitidy a astma) a alergie způsobené plísněmi 

či houbami ve dřevě 
[12]

. 

1.7 Použitá dřeva 

Při měření byla použita především dřeva exotická (tropická), která byla doplněna 

o dřeva tuzemská. Zástupcem tuzemských tvrdých dřev byl dub a zástupcem měkkých 

dřev smrk. Z exotických dřev byly použity následující druhy: Ipé, Jatoba, Massaranduba, 

Merbau, Bangkirai, Faveira, Garapa, Teak, a Bilinga. V případě tropických dřev se vždy 

jedná o dřeva tvrdá, s dlouhou životností, velmi odolná vůči houbám a plísním a také 

o dřeva atraktivní, co se týče textury a barvy. Díky těmto vlastnostem jsou stále více 

vyhledávanými druhy. V letech 1999 – 2004 došlo ke ztrojnásobení importované suroviny 

– tropického dřeva, což vyplývá i z následujícího grafu (viz Graf 1).  

Jak vyplývá z databáze zahraničního obchodu ČSÚ, i v následujících letech došlo 

k dalšímu nárůstu – v roce 2009 bylo do České republiky dovezeno více než 5357 tun 

tropického řezaného dřeva a v roce 2010 více než 8100 tun tropického řezaného dřeva 

(podrobnější rozpis v Příloze 1).  

Graf 1: Čistý dovoz tropického dřeva do ČR v letech 1999 - 2004 
[11]

 

1.7.1 Ipé 

Pochází z jižní a střední Ameriky, kde může dorůstat až 

do výšky 45 m. Květenstvím je mnohokvětá chocholíkatá lata se 

zvonkovitými kalichy (viz Obrázek 9: Tabebuia ipe – květ) 

a plodem čárkovité tobolky (viz Obrázek 10: Tabebuia ipe – 

tobolky) 
[13]

. 
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Obrázek 10: Tabebuia ipe – 

tobolky a květ 
(2) 

Barva dřeva je hnědá s nazelenalým (olivovým) 

nádechem. Na radiálním řezu je jeho textura velmi úzce a 

přerušovaně pruhovaná až skvrnitá. Jde o dřevo těžké, pevné, 

velmi tvrdé a tedy i obtížně opracovatelné. Používá se u silně 

namáhaných konstrukcí, podlah, schodů, pražců, pro výrobu 

rukojetí nářadí 
[14]

.  

Obsahuje látku zvanou „Lapachol“, která může u osob trpících alergiemi 

dermatitidu (zánět kůže). Dřevní prach je biologicky účinný, může způsobit poškození 

sliznice. 

Tabulka 4: Ipe  
[16]

  

Obchodní název Ipé 

Botanické jméno 
Tabebuia ipe; Tabebuia 

serratifolia 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 960 – 1100 kg·m
-3

 
[14]

 

Pevnost v tlaku
 
 91 N·m

-2 
 

Pevnost v ohybu 178 N·m
-2

 

Tvrdost kolmo k vláknům 14,4 kN·m
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 16,7 kN·m
-2

 

Stupeň tvrdosti dle Brinella 6,8 

Janka tvrdost 3680 
[20]

 

 

 
Obrázek 11:Pantanal (močálovitá oblast) s růžově kvetoucími stromy - Tabebuia ipe - kombinace 

fotografií (3) a (4) 
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Obrázek 12: Hymenaea 

courbaril – květ 
(5) 

1.7.2 Jatoba 

Pochází z tropické střední a jižní Ameriky, zejména 

amazonské pánve. Vyskytuje se především v písčitých dobře 

propustných půdách tropických nížinných deštných lesů do 

výšky 500 m. n. m 
[15]

.  

Strom dorůstá až do výšky 30 m a kmen v průměru 

až 1m. Květy jsou bílé a mají pět okvětních lístků (viz Obrázek 

12: Hymenaea courbaril – květ). Plodem je hnědozelený lusk, 

který sestává ze zdřevnatělé slupky a žlutozelené nasládlé 

moučné dužiny a semen (viz Obrázek 13: Hymenaea courbaril 

– lusk) 
[13]

. 

Barva dřeva je ihned po skácení lososová až žlutavě hnědá, 

postupně tmavne a získává oranžovohnědé až tmavě 

červenohnědé zbarvení. Jeho dřevo je středně těžké, pevné a 

velmi trvanlivé. I přes poměrně vysokou tvrdost je dobře opracovatelné, což umožňuje 

jeho širší uplatnění v truhlářském oboru. Používá se zejména na nábytek, podlahy, lodní 

stavby, truhlářské práce. Ze stromu je získáván také „kopal“ (tj. pryskyřice používaná 

k dekorativním - jantar a lékařským účelům). Dřevní prach může poškodit sliznici a 

pokožku 
[14]

. 

Tabulka 5: Jatoba 
[16]

 

Obchodní název Jatoba (Courbaril) 

Botanické jméno Hymenaea courbaril 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 800 – 950 – 1020 kg·m
-3 

 

Pevnost v tlaku
 
 66 MPa 

Pevnost v ohybu 134 MPa 

Tvrdost kolmo k vláknům 10,4 kN·m
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 11,2 kN·m
-2

 

Stupeň tvrdosti dle Brinella 7,4 

Janka tvrdost 2820 
[20]

 

 

Obrázek 13: Hymenaea 

courbaril – lusk 
(6) 
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Obrázek 17: Extrahování 

latexu pomocí zářezu 
(10) 

 
Obrázek 14: Hymenaea courbaril 

(7) 

1.7.3 Massaranduba 

Toto dřevo pochází z jižní Ameriky, zejména Kostariky, 

Panamy, Venezuely, Brazílie (Amazonie) a východního Peru. 

Strom může dorůstat až do výšky 40 m, kvete v období dešťů 

bílými květy (viz Obrázek 15: Manilkara bidentata – květ) a 

jeho plody jsou kulovité (viz Obrázek 16: Manilkara bidentata 

– plod). Z tohoto stromu je získáván a dále využíván kromě 

dřeva také latex, který domorodci získávají buďto pomocí 

zářezů (viz Obrázek 17), nebo poražením celého stromu a 

následným extrahováním veškerého latexu 
[13]

. 

Dřevo je charakteristicky červeně až červenohnědě 

zabarvené a postupně tmavne. Pro svoji velkou tvrdost je těžce 

opracovatelné, proto se doporučuje jej neopracovávat ručním 

nářadím či strojním obráběním v suchém stavu. Vhodné je 

použití nástrojů z tvrdého kovu 
[14]

. 

Využívá se jako konstrukční dřevo - konstrukce mostů, 

plovací můstky, železniční pražce atd. Často se používá na 

podlahy – ideální pro průmyslové haly. Dřevní prach dráždí 

sliznice a může způsobit dermatické obtíže 
[14]

. 

Obrázek 16: Manilkara 

bidentata – plod 
(9) 

Obrázek 15: Manilkara 

bidentata – květ 
(8) 
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Tabulka 6: Massaranduba 
[16]

 

Obchodní název Massaranduba 

Botanické jméno Manilkara bidentata 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 900 - 1000 kg·m
-3 [14]

 

Pevnost v tlaku
 
 84 MPa 

Pevnost v ohybu 195 MPa 

Tvrdost kolmo k vláknům 11,8 kN·m
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 14,2 kN·m
-2

 

Janka tvrdost 3190 
[20]

 

1.7.4 Merbau 

Merbau pochází z jihovýchodní Asie, zejména 

Indonésie, Vietnamu, Thajska, Malajsie. Vyskytuje se 

v oblastech poblíž pobřeží a ve vyšších polohách 

do 400 m. n. m 
[14]

. 

 Stromy dorůstají výšky 30 - ti metrů a jejich kůra je 

hladká. Květy vyrůstají v hustých latách a mají dlouhé červené 

tyčinky (viz Obrázek 18). Plodem tohoto stromu jsou podlouhlé 

lusky (viz Obrázek 19)
[13]

.  

Barva dřeva je ihned po skácení žlutavě až oranžově 

hnědá, postupně tmavne a získává měděnou až červenohnědou 

barvu. Opracování je mírně obtížné, proto je k opracování 

doporučeno používat tvrdé kovy 
[14]

.  

Tabulka 7: Merbau 
[16]

 

Obchodní název Merbau 

Botanické jméno Intsia bijuga 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 830 - 850 kg·m
-3 [14]

 

Pevnost v tlaku
 
 58 - 85 MPa

 2
 

Pevnost v ohybu 116 - 155 MPa 

Tvrdost kolmo k vláknům 9,5 kN·m
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 8,9 kN·m
-2

 

Janka tvrdost 1712 
[20]

 

 

Obrázek 18 :Intsia bijuga- 

květ 
(11) 

Obrázek 19: Intsia bijuga- 

lusk
(12) 
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Obrázek 23: Shorea robusta 
(16) 

 
Obrázek 20: Intsia bijuga

(13)
 

1.7.5 Bangkirai 

Toto exotické dřevo pochází z Indie, kde je také 

používáno na obnovu zalesnění. Vyskytuje se hlavně v Thajsku, 

Barmě, Vietnamu, Kambodži, Malajsii a Indonésii, zejména 

pak v opadavých monzunových lesích 
[14]

.  

 Pod obchodním názvem Bangkirai (Yellow Balau) 

nalezneme mnoho druhů z rodu Shorea, proto nelze přesně 

specifikovat vzhled květů či plodů. Květy vytvářejí často laty 

(viz Obrázek 22) a plody jsou většinou kožovité a vejcovité 

tobolky (viz Obrázek 21). Většina stromů z rodu Shorea má 

však společné to, že mohou dorůstat mnohdy až do výšky 50 - ti 

m 
[13]

. 

Ihned po skácení je jeho barva světlá a nažloutlá, 

na světle pak tmavne a získává hnědou až tmavě hnědou barvu, 

která může mít i načervenalý nádech. Nevýhodou tohoto dřeva 

je, že při kontaktu s kovy či při vyšší vlhkosti mění barvu. Je 

tvrdé, ale přesto celkem dobře opracovatelné. Lze jej použít 

jako konstrukční dřevo, kde není třeba rozměrové stálosti 

(mosty, obložení mostů, zábradlí, protihlukové stěny apod.). Je 

využíváno i na podlahy (průmyslové, železničních 

vagónů apod.) 
[14]

. 

Obrázek 21: Shorea – plod
 (15) 

Obrázek 22: Shorea robusta 

– květ 
(14) 
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Tabulka 8: Bangkirai 
[14]

 

Obchodní název Bangkirai (Yellow Balau) 

Botanické jméno Shorea obtusa; Shorea spp. 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 900 - 1100 kg·m
-3

 

Pevnost v tlaku
 
 73 MPa 

Pevnost v ohybu 131 MPa 

Tvrdost kolmo k vláknům 9,66 kN·m
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 7,30 kN·m
-2

 

Janka tvrdost 1798 
[20]

 

1.7.6 Faveira 

Roste v amazonských pralesech jižní Ameriky a k nám 

je dovážen z Brazílie, právě proto bývá zřejmě často nazýván 

brazilský jasan. Pod obchodní názvem Faveira nalezneme více 

druhů z rodu Parkia, proto nemůžeme květy a plody - lusky 

přesně specifikovat. Květy jsou většinou kulovité, žlutavě či 

červeně zbarvené (viz Obrázek 24), lusky jsou smáčklé, 

kožovité a obsahují vejcovitá semena (viz Obrázek 25). Vždy 

se jedná o velké tropické stromy bez trnů s 2 x zpeřenými listy 

[13]
.  

Barva dřeva je krémově světlá, vlivem povětrnostních 

podmínek hnědne a získává červenohnědou barvu. Pro toto 

dřevo je charakteristické, že na řezu červená. Používá se 

na stavební nosné konstrukce, obklady, podlahy, pergoly, ploty, 

zahradní nábytek.  

Tabulka 9: Faveira 
[17]

 

Obchodní název Faveira 

Botanické jméno Parkia spp. 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 720 - 930 (470) kg·m
-3

 

Pevnost v tlaku
 
 38 MPa 

Pevnost v ohybu 67 MPa 

Janka tvrdost 2895 
[20]

 

Tvrdost dle Monina 2,3 

 

Obrázek 24: Parkia pendula
(17) 

Obrázek 25: Parkia nitida
(18) 

Obrázek 26: Parkia 

pendula
(19) 
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: Apuleia Leiocarpa 

Obrázek 29: Tectona grandis 

– květ 
kombinace (22) a (23) 

Obrázek 28:Apuleia 

leiocarpa
(21)

 

1.7.7 Garapa 

Toto dřevo pochází z jižní Ameriky – Argentiny, 

Uruguaye, Paraguaye a zejména Brazílie, odkud je k nám 

dovážen. Jedná se o stromy, které dorůstají 25 – ti metrů. Jeho 

květy bývají nahlučené na vrcholcích větévek. Plodem je 

oválně okrouhlý lusk (viz Obrázek 27) 
[13]

. 

Barva dřeva je zlatavě žlutá až žlutohnědá někdy 

s narůžovělým nádechem, postupem času tmavne a přechází 

v tmavě hnědou. Používá se převážně jako exteriérová dřevina – 

terasové palubovky. Další využití: železniční pražce, nosníky, 

parketové podlahy, dveře, rámy oken atd. Zajímavostí tohoto 

dřeva je, že voní po mandlích 
[18]

.  

Tabulka 10: Garapa 
[16]

 

1.7.8 Teak 

Vyskytuje se v jižní a jihovýchodní Asii (Indonésii, 

Indii, Barmě, Thajsku, Laosu, Vietnamu, Malajsii atd.), kde 

může dorůstat až do výšky 50 - ti m. Tomuto stromu se daří 

v tropických vlhkých opadavých lesích, tropických 

poloopadavých deštných lesích, ale můžeme se nacházet až 

do výšky 1400 m nad mořem, kde rostou jednotlivě. Teak bývá 

často pěstován na plantážích (viz Obrázek 32)
[14]

.  

Květy jsou bílé, vonné, vyrůstají v poměrně rozsáhlých 

latách a plody jsou kulovité (viz Obrázek 29 a Obrázek 30) 
[13]

. 

Bělové dřevo je světlé a šedé, oproti tomu barva 

Obchodní název Garapa 

Botanické jméno Apuleia Leiocarpa 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-

15% 
881 kg·m

-3
 

Pevnost v tlaku
 
 63 MPa 

Pevnost v ohybu 116 MPa 

Tvrdost 7,32 kN·m
-2

 

Janka tvrdost 1800 
[20]

 

Obrázek 27: Apuleia 

Leiocarpa - list a lusk
(20) 

Obrázek 30: Tectona grandis 

– plod 
(24) 
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Obrázek 31: Kmen Tectona 

grandis 
(25)

 

jádrového dřeva je tmavší zlatožlutá až žlutohnědá, na světle 

ještě více tmavne a přechází až v tmavě hnědou s fialovým 

nádechem a černým žilkováním. Textura a barva teaku závisí 

také na oblasti, kde vyrůstá. Dřevo vyrostlé v horských 

oblastech je hustší a tvrdší než dřevo z rovin. Teak je velmi 

dobře opracovatelný a trvanlivý, jeho využití je díky výborné 

stabilitě vůči atmosférickým vlivům a dekorativnímu vzhledu 

široké – od výroby nábytku, dekorativní dýhy, lodních staveb, 

bednění, dveří atd. až po výrobu přístavních mol a vlnolamů 
[14]

. 

Tabulka 11: Teak 
[16] 

Obchodní název Teak 

Botanické jméno Tectona grandis 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 520 – 660 – 700 kg·m
-3 [14]

 

Pevnost v tlaku
 
 42 – 59 N·mm

-2
 

Pevnost v ohybu 58 – 109 N·mm
-2

 

Tvrdost kolmo k vláknům 28 – 39 N·mm
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 63 – 71 N·mm
-2

 

Janka tvrdost 1155 
[20]

 

 

 
Obrázek 32: Plantáž Tectona gradis 

(26)
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Obrázek 34: Nauclea 

diderichi – plod 
(28) 

1.7.9 Bilinga 

Toto dřevo pochází z jižní a východní Afriky. Stromy 

se vyskytují v tropických nížinných deštných lesích, 

v bažinatých oblastech a na březích řek, kde mohou dorůstat až 

do výšky 40 m. Květy těchto stromů jsou v terminálních 

kulových hlávkách a plody jsou tedy kulovitého tvaru 

(viz Obrázek 33 a Obrázek 34). 

Bělové dřevo je šedobílé až bledě žluté a jádrové dřevo 

je oranžovožluté až zlatožluté. Ihned po skácení má citronově 

žlutou barvu a postupně tmavne. 

Dřevo je poměrně dobře opracovatelné, velmi dobře 

odolává vodě, houbám, hmyzu a povětrnostním vlivům. Často 

bývá používáno na podlahy, nábytek, lodě, venkovní terasy, 

obklady či okrasné dýhy. 

Tabulka 12: Bilinga 
[16]

 

Obchodní název Bilinga (Opepe) 

Botanické jméno Nauclea diderichi 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 700 – 780 – 900 kg·m
-3 [14]

 

Pevnost v tlaku
 
 47 – 62 – 73 N·mm

-2
 

Pevnost v ohybu 85 – 105 – 130 N·mm
-2

 

Tvrdost kolmo k vláknům 30 – 38 N·mm
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 53 – 63 N·mm
-2 

 

Janka tvrdost 1630 
[20]

 

 

  

Obrázek 33: Nauclea 

diderichii – květ 
(27) 

Obrázek 35: Nauclea 

diderichi 
(29)
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Obrázek 37: Dub letní - květ
(31) 

Obrázek 36: List dubu - vlevo 

letní, vpravo zimní 
(30) 

1.7.10 Dub 

Roste v mírných oblastech severní polokoule, zejména 

v Evropě (nejhojněji ve Francii) a také v části Asie. Dorůstá až 

do výšky 45 - ti m. Nalezneme je převážně v listnatých a 

smíšených lesích, dále pak v parcích a na loukách (viz Obrázek 

38). Jedná se o dlouhověký strom, který se může dožít 500 až 

800 let 
[14]

. 

Květy dubu jsou jednopohlavné a větrosprašné 

(viz Obrázek 37) a listy jednoduché a nepravidelně laločnaté 

(viz Obrázek 36). Plodem dubu je jednosemenná nažka - žalud 

umístěný v miskovité číšce, který roste v případě dubu zimního 

na stopkách a v případě dubu zimního může růst i přisedle 
[13]

.  

Bělové dřevo je nažloutle bílé a barva jádrového dřeva 

je světle hnědá až nažloutle hnědá. V čerstvém stavu může být 

jeho barva lehce načervenalá. Jde o dřevo těžké a tvrdé. Dub 

letní má letokruhy širší a je zpravidla hůře opracovatelné 

(je těžší a tvrdší než dřevo dubu zimního). Používá se 

pro výrobu nábytku, podlahových krytin, člunů, v řezbářství, 

sudů na whisky, dekorativních dýh atd. 
[14] 

 

 Tabulka 13: Dub 
[14]

 

  Obchodní název Dub (letní, zimní) 

Botanické jméno 
Quercus robur 

Quercus petraea 

Druh Listnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 430 – 690 – 960 kg·m
-3

 

Pevnost v tlaku
 
 54 – 61 – 67 N·mm

-2
 

Pevnost v ohybu 74 – 88 – 105 N·mm
-2

 

Tvrdost dle Brinnelovy 

stupnice 
3,9 

Tvrdost kolmo k vláknům 34 N·mm
-2 [19]

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 66 N·mm
-2 [19]

 

Janka tvrdost 1320 
[20]

 

Obrázek 38: Quercus robur 
(32) 
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Obrázek 40: Picea abies 
(34) 

1.7.11 Smrk 

 Jde o jehličnan, který roste takřka po celé Evropě, 

s výjimkou Dánska a Holandska, dorůstá až do výšky 50 m 

(ojediněle i 70 m). Daří se mu jak na rovinách, tak v horských 

oblastech, snáší teplo i zimu, jen je citlivý na sucha a pozdní 

mrazy. Čisté porosty často zasahují polomy. Smrkové dřevo 

není odolné, snadno může být postiženo plísněmi, hnilobou či 

hmyzem, na což musí být brán zřetel při sušení, zejména při 

tvorbě hrání 
[19]

.  

Květy smrku jsou jednopohlavné – samčí žlutavé, 

vyrůstající na loňských větvích a samičí, karmínově zbarvené 

vyrůstající na konci letorostů a loňských větví.   

Barva dřeva se může pohybovat od téměř nažloutle bílé 

až po načervenale žlutobílou. Je dobře opracovatelný a používá 

se při výrobě nábytků, oken, dveří, hraček apod. Jeho dobrých 

akustických vlastností se využívá při výrobě klavírních desek, 

těl houslí, kytar apod.   

Tabulka 14: Smrk ztepilý 
[19]

 

Obchodní název Smrk ztepilý 

Botanické jméno Picea abies 

Druh Jehličnaté dřevo 

Hustota při vlhkosti 12-15% 400 kg·m
-3

 

Pevnost v tlaku
 
 44 N·mm

-2
 

Pevnost v ohybu 77 N·mm
-2

 

Tvrdost kolmo k vláknům 12 N·mm
-2

 

Tvrdost vodorovně s vlákny 32 N·mm
-2

 

Janka tvrdost 380 
[20]

 

Obrázek 39: Květ smrku - 

vlevo samičí, vpravo samčí
(33) 
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1.7.12 Porovnání tvrdostí použitých dřev 

Tabulka 15: Seřazení dřev dle Janka tvrdosti 
[20]

 

Obchodní název Latinský název Janka tvrdost 

Ipé Tabebuia ipe 3680 

Massaranduba Manilkara bidentata 3190 

Faveira Parkia spp. 2895 

Jatoba Hymenaea courbaril 2820 

Garapa Apuleia Leiocarpa 1800 

Bangkirai Shorea spp. 1798 

Merbau Intsia bijuga 1712 

Bilinga (Opepe) Nauclea diderichi 1630 

Dub zimní Quercus petraea 1320 

Teak Tectona gradis 1155 

Smrk ztepilý Picea abies 380 

 

 
Graf 2: Seřazení dřev dle tvrdosti 
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2 Technologie obrábění dřeva 

Obrábění je technologický proces, při němž dochází k přetváření obrobku 

do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti. Při obrábění dřeva rozlišujeme dva typy 

obrábění
[21]

: 

1. Nástroj proniká do materiálu, při čemž narušuje vazbu dřevních vláken, 

a odděluje od něj určitou část. Podle oddělené části materiálu můžeme dále 

dělit na: 

 beztřískové obrábění – oddělovaná část je přímo výrobkem, 

 třískové obrábění – oddělovaná část je vedlejším produktem (piliny, 

hobliny apod.). 

2. Obrábění bez porušení vazby dřevních vláken – lisování, ohýbání. Tento typ 

lze zařadit také do beztřískového obrábění 
[21]

. 

Pro účel této práce se zaměřím v následujících podkapitolách na třískové obrábění, 

které se vyskytuje a je příčinou vzniku prašného prostředí v truhlářském provozu. Tento 

typ obrábění byl použit také při měření - jedná se zejména o tyto obráběcí procesy: 

broušení, řezání, vrtání, frézování. 

2.1 Broušení 

Broušení spočívá v odebírání tenkých vláken dřeva pomocí ostrohranných 

brousicích zrn. Brusným prostředkem je brusný papír, který sestává z brusných zrn a 

papíru či plátna, na němž jsou zrna upevněna. V případě, že je třeba, aby brusný papír 

odolával většímu namáhání (např. u širokopásové brusky), jsou používány jako nosiče zrn 

kombinace z více papírů vyztužených lněnou tkaninou. Jemnost brusného papíru je 

udávána číslem zrnitosti 
[8]

.  

Broušení je většinou jedním z koncových procesů výroby, kdy dochází k přípravě 

pro povrchovou úpravu. Podle způsobu broušení rozlišujeme suché broušení, při němž 

dochází k odsávání brusného prachu, a mokré broušení, kterého se využívá při broušení 

laku a je potřeba pás pravidelné čistit postřikem 
[8]

.  
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Druhy brusek: 

 stolní (stacionární) 

o pásová, širokopásová, válcová, hranová, kotoučová, 

 ruční 

o pásová, talířová, vibrační, úhlová. 

2.2 Řezání 

Řezání je třískové obrábění dřeva, při němž dochází k rozdělení obrobku pomocí 

mnoha za sebou uspořádaných zubů. Pily rozdělují obrobek tzv. roztřískováním v úzké 

řezné spáře, kdy zub ve tvaru klínu proniká do dřeva, vlákna jsou odebírána hlavním 

ostřím a následně vedlejším ostřím oddělena. Pily lze stejně jako u brusek opět rozdělit na 

ruční a stolní. Další možné dělení je na pily: pásové, kotoučové, přímočaré, rámové, 

řetězové
 [1]

. 

2.3 Vrtání 

Při tomto třískovém obrábění se nástroj - vrták šroubovitě zařezává do obrobku a 

klínovitým ostřím odděluje vlákna, která jsou následně odváděna otáčením závitu vrtáku. 

Vrták bývá vybaven také předřezávacím, bočním ostřím pro zamezení vytrhávání vláken a 

středícím hrotem. Vrtačky můžeme rozdělit na ruční a stabilní. Případně dle účelu použití 

na: stojanové vrtačky, vysukovačky, kolíkovací vrtačky, vícevřetenové kolíkovací vrtačky, 

kombinované vrtací dlabačky 
[8]

. 

2.4 Frézování 

Frézování je proces, při němž dochází k obrábění pomocí vícebřitého nástroje – 

frézy. Jemnost obráběného povrchu určena stopou záběru nože. Stopa záběru je pak dána 

podávací rychlostí, otáčkami nožové hřídele, počtem nožů v hřídeli a jejich nastavením. 

Obráběcími stroji jsou v tomto případě frézky, které můžeme rozdělit na rovinné a svislé.  

Dělení rovinných frézek: 

 srovnávací rovinná frézka, 

 tloušťkovací rovinná frézka, 

 vícestranná (tvarovací) frézka (automat), 

 kombinovaná srovnávací a tloušťkovací frézka. 
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3 Experimentální část – měření z pohledu mikro- a nanočástic 

Místo měření: MIRROR CZ spol. s r.o., Holubice 307, PSČ 619 00 

Datum měření: 20. – 21. 7. 2011 

Teplota prostředí: 24-25
o
C 

Vlhkost prostředí: 55% 

Prostředí měření:  

Měření proběhlo ve dvou částech a to při běžném provozu ve výrobní hale na okna 

a dveře o ploše 700 m
2
 a objemu 3500 m

3
. Hala a jednotlivé technologické prvky byly 

napojeny na filtrační odsávání firmy Cipres Filtr Brno s.r.o. o výkonu 37 kW, se 

skříňovým filtrem CARM umístěným mimo halu. 

První experiment byl zaměřen na celkovou výrobu a byla provedena měření 

množství a distribuce nanočástic při různých technologických procesech. Z těchto měření 

vyplynulo, že největším zdrojem prašnosti je pásová bruska. Následně jsme se tedy 

zaměřili blíže na technologický proces broušení, kdy byly při měření množství a distribuce 

nanočástic zkoumány různé druhy dřev. 

Druhý experiment navázal a doplnil předcházející. Jak již bylo řečeno, největším 

zdrojem prachu se při prvním měření prokázala pásová bruska, a proto se na ni druhý 

experiment zaměřuje podrobněji (tentokrát s jemnějším broušením). Při druhém 

experimentu byla zkoumána i nová dřeva (viz níže – Testované dřeviny). Prachy tvrdých 

dřev jsou pouvažovány ve smyslu § 16 odst. 1 NV 361/2007 Sb. za chemické karcinogeny, 

a tak je třeba se zaměřit i na ochranu pracovníků. Z tohoto důvodu byla provedena také 

měření FIT faktorů ochranných respirátorů, jimiž je udávána ochranná účinnost prostředků 

na ochranu dýchacích orgánů. 

Testované dřeviny: 

 První experiment: 

 smrk, dub (zdroj: místní), 

 exotické dřeviny - Ipé, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Bangkirai, Faveira 

(zdroj: od společnosti Podzimek & synové Třešť) - vzorky použitých tropických 

dřev viz Obrázek 41.  
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 Druhý experiment: 

 exotické dřeviny - Garapa, Teak, Bilinga, Massaranduba a Ipé 

(zdroj:  od společnosti Podzimek & synové Třešť) 

 

Obrázek 41: Vzorky použitých tropických dřev (zdroj: autor) 

Tabulka 16: Hustota vzorků 

Dřevina 

Hustota 

dle literatury 

[kg∙m
-3

] 

Vypočtená 

hustota vzorku 

[kg∙m
-3

] 

Vzorky z prvního experimentu 

Ipé 960 – 1100 
[14]

 1051 

Jatoba 800 – 950 – 1020 
[16]

 886 

Massaranduba 900 - 1000 
[14]

 970 

Merbau 830 - 850 
[14]

 716 

Bangkirai 900 - 1100 
[14]

 889 

Faveira 720 - 930 (470) 
[17]

 725 

Nové vzorky z druhého experimentu 

Garapa 881 
[16]

 965 

Teak 520 – 660 – 700 
[14]

 637 

Bilinga 700 – 780 – 900 
[14]

 793 
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Měření množství a distribuce nanočástic probíhalo u těchto technologických operací: 

a) vrtání – vrtací dlabačka KDR 30 VD 2 (hranoly smrku a dubu), 

b) broušení - pásová bruska – HOUFEK, PBH 300 B BASSET, rychlost pásu 17 m∙s
-1

, 

brusný pás jemnosti AA 80. Při této operaci byly použity palubkové vzorky smrku, 

dubu a vzorky dřev z tropických oblastí. Probíhalo podrobnější měření, a to měření 

množství a rozložení nanočástic aerosolu, separace frakcí aerosolu a odběr prachového 

sedimentu.  

Tato měření byla ještě rozšířena při doplňujícím experimentu, který proběhl na téže 

pásové brusce (HOUFEK, PBH 300 B BASSET), opět při rychlosti 17 m∙s
-1

, ale 

tentokrát šlo o jemnější broušení – brusný pás o zrnitosti 100. 

c) řezání – formátovací pila SCM Si 300 n (hranoly smrku a dubu), 

d) frézování – frézka Mini Max FORMULA T1 (hranoly smrku a dubu). 

Umístění měřící aparatury 

Měřící aparatura byla umístěna cca 1 – 1,5m od zdroje prachu a aerosolu 

(viz Obrázek 42, Obrázek 43, Obrázek 44, Obrázek 45). Aparatura na separaci frakcí byla 

použita u broušení a byla umístěna nad pásem brusky (viz Obrázek 46). Rozmístění měřící 

techniky při druhém experimentu vůči pásové brusce je znázorněno na Obrázek 47. 

  

Obrázek 42: Umístění měřící aparatury 

při technologickém procesu – vrtání (zdroj: 

autor) 

Obrázek 43: Umístění měřící aparatury při 

technologickém procesu – frézování (zdroj: autor) 
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Obrázek 45: Umístění měřící 

aparatury při technologickém 

procesu – broušení (zdroj: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46: Umístění měřící aparatury na separaci 

frakcí vzniklých při broušení (zdroj: autor) 

Obrázek 44: Umístění měřící aparatury při 

technologickém procesu – frézování (zdroj: autor) 

Obrázek 47: Rozmístění měřící techniky vůči pásové brusce: a) měření FIT faktorů, 

b) měření distribuce aerosolových částic (mikro), c) měření distribuce aerosolových 

částic (nano), d) kaskádní impaktor 
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Obrázek 49: Osobní kaskádní 

impaktor SIOUTAS 225-370 

Použité měřící nástroje v hale: 

Měření aerosolových částic probíhalo pomocí 

SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) 3934 

sestávajícího z CPC (Condensation Particle Counter) 3022 

(pracujícím v režimu low) a EC (Electrostatic Classifier) 

3071 vybaveným DMA (Differential Mobility Analyzer) 

sondou 3081 a impaktorem 0,0457 cm. Měření probíhalo 

při nastaveném skenovacím intervalu 5 minut, 

což umožňovalo odběr vzorků v rozsahu od 14 nm do 740 

nm (viz Obrázek 48).  

Aerosolové částice byly odebírány pomocí 

osobního kaskádního impaktoru (Sioutas 225-370). 

Tento osobní kaskádní impaktor sestává ze čtyř 

impakčních stupňů a filtru umožňující třídění a 

vzorkování vzdušných částic v pěti velikostních 

intervalech. Při odběrech byl osobní impaktor 

provozován s odběrovým zařízením QuickTake30 při 

konstantním průtoku 9 l·min
-1

 (viz Obrázek 49).  

Aerosolové částice v rozměru mikro byly měřeny v rozsahu 0,5 µm do 20 µm 

pomocí APS (Aerodynamic Particle Sizer Spectrometer 3321 TSI USA). 

Měření FIT faktorů ochranných respirátorů, přístroj PortaCount Pro+ 8038 TSI, 

metodika MAZL – 40/11 (SÚJCHBO), OSHA 29CFR1910.134. 

Následná identifikace sedimentu prachu a nanočástic: 

Mikroskop:  

 pro zvětšení  1:1, Pentax K10D (Pentax, HOYA Co., Japan) + Tamron AF SP 90 mm 

Di Macro (TAMRON Co., Ltd., Japan), 

 pro zvětšení 40x mikroskop Olympus CX21 + fotoaparát Olympus C-4000 ZOOM 

(Olympus Co., Japan), 

 pro zvětšení 200-600x mikroskop Olympus XI71 + CCD kamera Olympus DP72 

(Olympus Co., Japan). 

Obrázek 48: Scanning Mobility 

Particle Sizer (SMPS) (zdroj: 

autor) 
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Elektronový mikroskop:  

 od firmy FEI, model Quanta 450 FEG, metoda vysokého vlákna, detektor ETD 

(sekundární elektrony) a BSE (odražené elektrony). Termogravimetrická a 

diferenciální termická analýza (GTA/DTA) byla měřena přístroji STA; 1500 od 

Instrument Specialists Incorporated – THASS. 

Výsledky a diskuse: 

Měření pozaďových hodnot v ovzduší výrobní haly: 

Měření pozaďových hodnot probíhalo v rámci měřící kampaně ve dvou vlnách – 

měření v rámci jednotlivých pracovišť, v průběhu pracovní doby a měření mimo pracovní 

dobu. Nejprve byly měřeny pozaďové hodnoty koncentrací a velikostní distribuce 

aerosolových částic v nastaveném rozsahu mimo pracovní dobu na pracovišti ve výrobní 

hale. Měření probíhalo 1,5 hodiny po skončení pracovní činnosti ve výrobní hale. Celkem 

proběhlo 5 měření. Průměrnou velikostní distribuci aerosolových částic z těchto měření 

demonstruje následující graf (viz Graf 3). 

  

Graf 3:Velikostní distribuce aerosolových částic 1,5 hodiny po ukončení pracovní činnosti 

Měření pracovního prostředí při technologických procesech: 

Měření pracovního prostředí ve výrobní hale probíhalo na 4 pracovních 

stanovištích, u vybraných dřevoobráběcích strojů – dlabačka, pásová bruska, pila, fréza. 

Jednotlivá pracoviště byla různě rozmístěna po celé dílně (viz Obrázek 50) v různých 

vzdálenostech a pozicích vůči sobě a svým způsobem i vůči odsávacím prvkům. 
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1…dlabačka 

2…pásová bruska 

3…formátovací pila 

4…svislá fréza 

 

 

Dlabačka 

Před měřícím cyklem obrábění smrkového a dubového dřeva dlabačkou byla 

postupně nabírána pozaďová spektra aerosolových částic. Průměrná hodnota koncentrace 

aerosolových částic z jednotlivých nabraných spekter pozadí byla 1190 ± 160 N·cm
-3

. 

Průměrná velikostní distribuce měřená při nabírání spektra pozadí byla postupně odečtena 

od spekter nabraných při provozu pracovního stroje při obrábění smrkového a dubového 

dřeva. Velikostní distribuci aerosolových částic po odečtení pozadí je demonstrována 

na následujícím diagramu (viz Graf 4). 

 
Graf 4: Velikostní distribuce aerosolových částic u smrku a dubu při obrábění 

Celková koncentrace aerosolových částic po odečtení pozadí u obrábění smrku byla 

1370 N·cm
-3

 a u dubu 2900 N·cm
-3

.  

Pásová bruska 

Jak již bylo řečeno, měření u technologické operace – broušení bylo provedeno 

podrobněji, proto je zpracováno v samostatné kapitole č. 3.1. 

Obrázek 50: Rozmístění jednotlivých technologických zařízení v rámci prostoru dílny 
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Pila a fréza 

Ze získaných spekter nelze při sebelepší vůli usuzovat na velikostní distribuci 

aerosolových částic generovaných při obrábění jednotlivými stroji. U frézy byly výsledky 

ještě znehodnoceny různým podílem částic generovaných druhou frézou, která pracovala 

v relativní blízkosti. Průměrně se hodnoty celkové koncentrace měřené v blízkosti těchto 

strojů pohybovaly mezi 400 000 – 500 000 N·cm
-3

.  

3.1 Měření množství a distribučního rozložení aerosolu mikro- a 

nanočástic při technologickém procesu broušení 

Jak již bylo řečeno, měření při broušení na pásové brusce probíhalo podrobněji a to 

z toho důvodu, že se jedná o největší zdroj prašnosti – jednalo se zejména o měření 

množství a rozložení nanočástic aerosolu, separaci frakcí aerosolu a odběr sedimentu (viz 

Tabulka 17).  

Tabulka 17: Experiment broušení na pásové brusce 

Dřevina 
Měření množství a rozložení 

nanočástic aerosolu 

Separace frakcí 

aerosolu 

Odběr 

sedimentu 

Ipé ANO ANO ANO 

Jatoba ANO ANO ANO 

Massaranduba ANO ANO ANO 

Merbau ANO NE ANO 

Dub ANO ANO ANO 

Bangkirai ANO NE ANO 

Faveira ANO NE ANO 

Smrk ANO NE ANO 

 Měření u této technologické operace probíhalo se vzorky exotických dřev (viz 

Obrázek 41) a bylo doplněno i o vzorky smrku a dubu, které představovaly zástupce 

tuzemských dřev. Jejich obchodní i botanické názvy spolu s dalšími údaji jsou uvedeny 

v kapitole č. 1.7.  Měření bylo prováděno ve dvou částech, kdy při druhé bylo provedeno 

měření i při jemnějším broušení a rozšířeno také o nová exotická dřeva (Garapa, Teak a 

Bilinga). 

Broušení každého dřeva trvalo 5 minut (tj. nasátí 45-ti l), během této doby bylo 

prováděno měření množství a distribuce nanočástic a následně odebrány vzorky 

sedimentovaného prachu pro mikroskopické sledování struktury. U exotických dřev jsme 

zjišťovali i množství obroušené hmoty testovaných vzorků, získané údaje jsou uvedeny 

v Tabulka 18 a Tabulka 19. 
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Tabulka 18: Množství obroušené dřevní hmoty u exotických dřev – první experiment 

Dřevina 

Broušená 

plocha 

[cm
2
] 

Množství obroušené 

dřevní hmoty 

[g] 

Množství obroušené 

hmoty na cm
2
 

[g] 

Ipé 559,7 294,1 0,52 

Jatoba 576,0 306,2 0,53 

Massaranduba 573,6 278,2 0,48 

Merbau 417,6 329,0 0,79 

Bangkirai 371,1 330,0 0,88 

Faveira 309,6 246,9 0,79 

Tabulka 19: Množství obroušené dřevní hmoty u exotických dřev – druhý experiment 

Dřevina Broušená 

plocha 

[cm
2
] 

Množství obroušené 

dřevní hmoty 

 [g] 

Odbroušené množství 

na cm
2 

[g] 

Massaranduba 371 246 0,66 

Ipé 371 261 0,70 

Garapa 371 308 0,83 

Teak 331 266 0,80 

Bilinga 466 182 0,39 

Jatoba 371 167 0,45 

Faveira 371 157 0,42 

Bangkirai 308 195 0,63 

Merbau 371 78 0,21 

Získané hodnoty množství odbroušené dřevní hmoty odpovídají jen částečně 

publikovaným údajům o snadnosti zpracovatelnosti dřeva. Charakteristika zpracovatelnosti 

odpovídá u dřeva Faveira, ale z našeho pohledu se obdobně chová také dřevo Merbau a 

Bangkirai. 

Během broušení povrchu vybraných dřev byly rovněž odebírány aerosolové částice 

pomocí osobního impaktoru. Vybranými dřevy jsou: 

 první experiment: Ipé, Jatoba, Massaranduba a dub, 

 druhý experiment: Massaranduba, Ipé, Garapa, Teak a Bilinga. 

Impaktor byl umístěn nad brusným pásem brusky (viz Obrázek 46). Záchyt 

podle jednotlivých třídících mezí je uveden v Tabulka 20 a Tabulka 21, zároveň 

s přepočtem na objemovou koncentraci okolí pásové brusky. 
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Tabulka 20: Roztřídění povrchových částic dřeva při broušení a jejich přepočet na objemovou koncentraci 
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A 2,5 0,14 3,11 0,38 8,44 0,16 3,55 0,14 3,11 

B 1,0 0,17 3,77 0,43 9,55 0,12 2,66 0,19 4,22 

C 0,5 0,22 4,88 0,20 4,44 0,25 5,55 0,19 4,22 

D 0,25 0,13 2,88 --- 
b) 

--- --- 
b) 

--- --- 
b) 

--- 

< 0,25 0,10 2,22 0,18 4,00 0,24 5,33 --- --- 
a)

 Přepočet z proměřovaného objemu 0,045 m
3
. 

b)
 Znehodnocené měření, část tuku na utěsnění se přenesla na filtr. 

Tabulka 21: Roztřídění povrchových částic dřeva při broušení a jejich přepočet na objemovou koncentraci 

D
ru

h
ý 

ex
p
er

im
en

rt
 –

 j
em

n
ěj

ší
 b

ro
u

še
n

í 
(z

rn
it

o
st

 1
0

0
) 

T
ří

d
íc

í 
m

ez
 

DŘEVO 

Massaranduba Ipé Garapa Teak Bilinga 

zá
ch

y
t 

čá
st

ic
 

p
ře

p
o

če
t 

n
a

 o
b

je
m

o
v

o
u

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ci

 a
) 

zá
ch

y
t 

čá
st

ic
 

p
ře

p
o

če
t 

n
a

 o
b

je
m

o
v

o
u

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ci

 a
)  

zá
ch

y
t 

čá
st

ic
 

p
ře

p
o

če
t 

n
a

 o
b

je
m

o
v

o
u

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ci

 a
)  

zá
ch

y
t 

čá
st

ic
 

p
ře

p
o

če
t 

n
a

 o
b

je
m

o
v

o
u

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ci

 a
)  

zá
ch

y
t 

čá
st

ic
 

p
ře

p
o

če
t 

n
a

 o
b

je
m

o
v

o
u

 

k
o

n
ce

n
tr

a
ci

 a
)  

(µm) (mg) (mg∙m
-3

) (mg) (mg∙m
-3

) (mg) (mg∙m
-3

) (mg) (mg∙m
-3

) (mg) (mg∙m
-3

) 

A 2,5 0,21 4,67 0,28 6,22 0,22 4,89 0,18 4,00 0,37 8,22 

B 1,0 0,20 4,44 0,16 3,56 0,21 4,67 0,06 1,33 0,2 4,44 

C 0,5 0,26 5,78 0,20 4,44 0,21 4,67 0,1 2,22 0,16 3,56 

D 0,25 0,35 7,78 0,15 3,33 0,19 4,22 0,20 4,44 0,15 3,33 

< 0,25 0,15 3,33 0,15 3,33 0,2 4,44 0,17 3,78 0,13 2,89 

∑ 1,17 26,00 0,94 20,88 1,03 22,89 0,71 15,77 1,01 22,44 
a)

 Přepočet z proměřovaného objemu 0,045 m
3
. 

b)
 Znehodnocené měření, část tuku na utěsnění se přenesla na filtr.
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První experiment – hodnoty koncentrací a distribučního rozložení aerosolových částic 

Získané hodnoty koncentrací aerosolových částic z prvního experimentu u dřev 

smrku a dubu jsou graficky zpracovány na Graf 5, u exotických dřev na Graf 6 

 

Graf 5: Velikostní distribuce aerosolových částic smrku a dubu při jejich broušení 

 

Graf 6: Velikostní distribuce aerosolových částic exotických dřev při broušení 

Pro přehlednost jsou dále uváděny distribuční křivky jednotlivých exotických dřev, 

Graf 7 - Graf 12. 
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Graf 7: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Ipé při broušení 

 
Graf 8: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Jatoba při broušení 

 
Graf 9: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Massaranduba při broušení 
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Graf 10: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Merbau při broušení 

 
Graf 11: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Bangkirai při broušení 

 
Graf 12: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Faveira při broušení 
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Následuje souhrnná tabulka (Tabulka 22), kde jsou uvedeny výsledky měření 

při broušení u všech testovaných dřev včetně pozaďových hodnot prostředí okolí pásové 

brusky. 

Tabulka 22: Výsledky měření aerosolových částic testovaných dřev včetně pozadí při broušení na pásové 

brusce 

Popis měření 
Počet 

[N·cm
-3

] 
Povrch 

[nm
2
·cm

-3
] 

Objem 

[nm
3
·cm

-3
] 

Hmotnost 

[µg·cm
-3

] 

Pozadí mimo 

pracovní dobu 
3,40.10

3
 9,38.10

7
 3,13.10

9
 3,75 

Ipé 9,20.10
4
 6,48.10

8
 9,34.10

9
 11,2 

Jatoba 1,01.10
5
 8,52.10

8
 1,37.10

10
 16,5 

Massaranduba 7,19.10
4
 4,49.10

8
 7,71.10

9
 9,26 

Merbau 1,01.10
5
 3,63.10

8
 5,56.10

9
 6,68 

Dub 3,79.10
4
 1,89.10

8
 4,01.10

9
 4,82 

Bangkirai 2,27.10
5
 1,11.10

9
 1,42.10

10
 17 

Faveira 2,74.10
5
 1,27.10

9
 1,47.10

10
 17,6 

Smrk 1,65.10
5
 7,89.10

8
 1,12.10

10
 13,4 

Pozadí během 

pracovní doby 
1,97.10

5
 1,01.10

9
 1,22.10

10
 14,6 

Povrch: reprezentuje celkovou plochu aerosolových částic na jednotku objemu 

vzorkovaného vzduchu. 

Objem: celkový objem částic na jednotku objemu vzorkovaného vzduchu 

Hmotnost: celková hmotnost částic na jednotku objemu vzorkovaného vzduchu 

 

Porovnáním grafů (viz Graf 7 - Graf 12) distribučního rozložení nanočástic 

v rozsahu 7 – 100 nm je patrné podobné distribuční rozložení aerosolových části u dřev 

Ipé, Jatoba a Massaranduba (patřící do kategorie s větší tvrdostí), kde maximum se 

pohybovalo cca 40 nm, u dřev Merbau, Bangkirai a Faveira je posun k nižším hodnotám. 

Obdobné rozložení jako první skupina má z tuzemských dřev smrk (viz Graf 4), což plně 

nekoresponduje s tvrdostí dřeva. Maximální počet částic v tomto distribučním rozložení 

bylo změřeno při broušení dřeva Faveira. 

Vybroušené plochy většiny exotických dřev získaly jiný barevný odstín, např. 

Massaranduba do fialova. Změny zbarvení po zbroušení dřeva jsou způsobené povrchovou 

oxidací. Ukázky změn zbarvení, které lze pozorovat po broušení jsou znázorněny 

na Obrázek 51.  

Pozn.: Dřevo Massaranduba během broušení, do vzdálenosti cca 5 – 6 m, vyvolalo 

také u přítomných osob podráždění oční sliznice a dávivý kašel.  
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Obrázek 51: Změny zbarvení vzniklé při broušení (zdroj: autor) 

Musíme v rámci objektivity připustit, že i když byly časové intervaly mezi 

jednotlivými brusy dřev minimálně 5 minut, lze předpokládat, že během této doby nedošlo 

k sedimentaci či odvětrání všech aerosolových částic z okolí pásové brusky. Nelze proto 

vyloučit příspěvek aerosolu předcházejících dřev (pořadí broušení je patrný z Tabulka 22). 

Dále lze předpokládat, že k nárůstu pozaďových hodnot prostředí přispěla i paralelní 

činnost dělníků ve výrobní hale. Tento nárůst aerosolových částic pracovního pozadí ve 

výrobní hale prezentují hodnoty z grafu (viz Graf 13), graficky jsou v něm zpracovány 

hodnoty množství a distribuce aerosolových částic z předchozího dne 1,5 hodin 

po ukončení pracovní směny a při provozu druhý den těsně před ukončením směny. 

 
Graf 13: Porovnání rozložení aerosolových částic v závislosti na pracovní činnosti ve výrobní hale 
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Druhý experiment – hodnoty koncentrací a distribučního rozložení aerosolových částic 

Získané hodnoty koncentrací a distribučního rozložení aerosolových části v rozsahu 

15 – 750 nm vznikajících při broušení exotických dřev Massaranduba, Ipé, Garapa, Teak a 

Bilinga jsou graficky, po odečtení pozadí, zpracovány na Graf 14 - Graf 16. 

 
Graf 16: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Bilinga při jemnějším broušení 

Graf 14: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Massaranduba (vlevo) a Ipé (vpravo) 

při jemnějším broušení 

Graf 15: Distribuční rozložení aerosolových částic dřeva Garapa (vlevo) a Teak (vpravo) při jemnějším 

broušení 
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Následuje souhrnná tabulka (Tabulka 23), kde jsou uvedeny výsledky měření 

při broušení u všech testovaných dřev včetně pozaďových hodnot prostředí okolí pásové 

brusky. 

Tabulka 23: Výsledky měření aerosolových částic testovaných dřev včetně pozadí při broušení na pásové 

brusce 

Popis měření 
Počet Povrch Objem Hmotnost 

[N·cm
-3

] [nm
2
·cm

-3
] [nm

3
·cm

-3
] [µg·cm

-3
] 

Průměrné 

hodnoty pozadí 
1,72.10

4
 2,40.10

8
 8,14.10

9
 9,77 

Massaranduba 5,07.10
4
 4,07.10

8
 1,23.10

10
 14,7 

Ipe 9,43.10
4
 6,16.10

8
 1,09.10

10
 13,0 

Garapa 2,26.10
5
 1,27.10

9
 1,54.10

10
 18,5 

Teak 4,12.10
4
 3,17.10

8
 7,81.10

9
 9,37 

Bilinga 1,14.10
5
 4,44.10

8
 7,05.10

9
 8,46 

Nejvyšší koncentrace nanočástic byla změřena u dřeva Garapa (pravděpodobně 

závislost na množství odbroušeného dřeva, viz Tabulka 19). U většiny dřev je maximum 

nanočástic kolem 30 nm. Nejmenší množství nanočástic bylo změřeno u dřeva Teak. 

I když byly realizovány přestávky mezi jednotlivými brusy (cca 15 min.) a bylo 

intenzivně odsáváno okolí pásové brusky, pozadí přesto hrálo roli. Rozdíly mezi pozadím 

před brusem a hodnotami při broušení pro jednotlivé typy dřev jsou patrny z následujícího 

grafu (viz Graf 17). 

 
Graf 17: Porovnání vlivu pozadí při měření 

Vliv jemnějšího broušení můžeme posoudit srovnáním distribučního rozložení 

aerosolových částic u dřev Massaranduba a Ipé. Je zde patrný posun k nižším hodnotám u 

jemnějšího broušení (viz Graf 18 a Graf 19). 
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Graf 18: Porovnání distribučního rozložení aerosolových částic dřeva Massaranduba - vlevo zrnitost 80 

(první experiment) a vpravo zrnitost 100 (druhý experiment) 

 
Graf 19: Porovnání distribučního rozložení aerosolových částic dřeva Ipé - vlevo zrnitost 80 (první 

experiment) a vpravo zrnitost 100 (druhý experiment) 

Pro komplexnost byly v prostoru broušení odebírány aerosolové částice 

v rozměrech mikro. Měření probíhalo po dobu 3 min., tj. minutu po nástupu broušení a 

minutu před ukončením broušení. 

Před každým dalším broušením byla zvolena časová prodleva 5 min., poté bylo 

započato měření pozadí, před vlastním broušením další dřeviny. Měření pozadí probíhalo 

v 3 minutovém intervalu, distribuce částic v klidovém stavu byla označena bg z anglického 

názvu backgroud, např. „bg Massaranduba“ (pozadí před broušením dřeviny 

Massaranduba) a „Massaranduba“ (sběr dat v průběhu broušení dřeviny Massaranduba). 

Distribuce částic byla velice závislá na použité dřevině. Jak znázorňuje Graf 20 

hodnoty koncentrací částic jsou proměnné v závislosti na broušené dřevině, nicméně 

rozložení jednotlivých spekter zůstává shodné – připomínající Laplace-Gaussovo 

rozdělení. Dále bylo zajímavé zjištění, že po 5 minutové prodlevě od ukončení broušení 
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byly hodnoty pozadí na podobných hodnotách jako před vlastním měřením v provozu (viz 

bg Massaranduba).  

 
Graf 20: Grafické souhrnné znázornění koncentrací pro jednotlivé dřeviny (včetně hodnot prostředí před 

broušením – bg 

3.2 Struktura a chování sedimentovaného dřevního prachu 

Před vlastní mikroskopickou studií byly u odebraných vzorků sedimentovaného 

prachu (dále budeme používat výraz piliny charakterizující způsob jeho vzniku) popsány 

jeho některé vnější makroskopické vlastnosti. Mikroskopické snímky, které jsou uváděny 

v této kapitole, byly provedeny v laboratořích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

3.2.1 Struktura a chování sedimentovaného dřevního prachu 

při zvětšení 1:1 

Piliny byly vyfotografovány na podložním mikroskopickém sklíčku ve zvětšení 

1:1. Přesto, že pro vzorky byla použita shodná hrubost brusného pásu, vzorky měly 

rozdílnou velikost pilin, což se projevilo i na celkové struktuře pilin. Zajímavé bylo také 

odlišné chování jednotlivých vzorků. Velikost pilin pravděpodobně v souvislosti se 

složením dřeva, jeho hustotou, tvrdostí atd., měla vliv jak na vlastní soudržnost pilin, tak i 

na přilnavost resp. lepivost k podložnímu sklíčku.  

Ipé:  

 těžké piliny, podobná struktura i vlastnosti jako u Bangkirai. Nicméně vzorek 

obsahoval ještě drobnější částečky.  
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Jatoba: 

 vzorek byl charakteristikou velice podobný dubu. Piliny s ostrými hranami 

s rovnoměrným zastoupením jednotlivých velikostních frakcí. Dobrá sypavost, 

minimální soudržnost a přilnavost k podkladu. Prašnost vzorku byla na střední úrovni.  

Massaranduba: 

 vzorek podobný Jatoba nebo dubu, ale s hrubší strukturou pilin. Stejně tak vlastní 

soudržnost vzorku byla vyšší než u výše uvedených vzorků. Prašnost byla na stejné 

úrovni.   

Merbau: 

 piliny se vyznačovaly drobnou strukturou s významným obsahem drobných částeček a 

dobrou soudržností, sypavost dobrá. Vzorek vynikal především značnou prašností 

resp. největší prašností ze zkoumaných vzorků. Přilnavost na podklad byla minimální.  

Dub: 

 v porovnání s ostatními vzorky, výrazně hrubé piliny s relativně nízkým zastoupením 

jemných pilin resp. prachových částic. Celkový projev byl středně těžké piliny 

s dobrou sypavostí, nízkou prašností a střední přilnavostí k podkladu.  

Bangkirai: 

 těžké piliny s hrubší strukturou. Vzorek byl charakteristický výbornou přilnavostí 

k podkladu a vyšší vlastní soudržností, sypavost dobrá. Prašnost vzorku byla střední 

až nižší.  

Faveira: 

 jednalo se o vzorek s typickou charakteristikou. Vzorek obsahoval většinu velice 

drobných částeček, které však byly velice soudržné. Přilnavost k podkladu byla 

výborná, prašnost i přes drobnou strukturu minimální.  

Smrk: 

 výrazně charakteristická struktura pilin s drobnými jehličkami o délce cca 5 mm. 

Ve vzorku se vyskytovaly jak tyto podlouhlé piliny, tak jemné krátké nebo prachové 

částečky. Piliny byly charakteristické velice lehkým až vzdušným projevem 

s omezenou sypavostí. Vzorek byl propletený a propojený do chuchvalců. Prašnost a 

přilnavost k podkladu byla střední.  
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3.2.2 Struktura sedimentovaného dřevního prachu při zvětšení 40 x 

První mikroskopická dokumentace byla provedena při zvětšení 40x, k tomuto 

zvětšení byl již použit mikroskop v kombinaci s digitálním fotoaparátem (dokumentace 

v černobílé (viz Obrázek 52 - Obrázek 59, úsečka na snímcích představuje rozměr 1 mm). 

Při zvětšení 40x byly potvrzeny shodné struktury jako u výše uvedeného popisu, a to:   

 Ipé: drobné piliny s minimální prašností.  

 Jatoba: piliny o velikosti Ipé, ale narozdíl od Ipé s výraznou prašností.  

 Massaranduba: hrubá struktura pilin s podobnou strukturou dubu.   

 Merbau: nejdrobnější struktura pilin s nejvýraznější prašností.  

 Dub: středně velké až větší piliny s roztřepenou strukturou řezu.  

 Bangkirai: střední piliny se značným zastoupením drobnějších částic.  

 Faveira: podobná struktura i rozložení zastoupení frakcí jako Bangkirai.  

 Smrk: slabé a charakteristicky vláknité piliny.  

 Garapa: drobné piliny se střední prašností a dobrou sypavostí.  

 Teak: piliny s hrubou strukturou, s minimální prašností, která je způsobena 

soudržností resp. shlukováním pilin.  

 Bilinga: hrubá struktura pilin se středními hodnotami prašnosti a sypavosti.  

Souhrnný přehled identifikovaných makroskopických vlastností udává Tabulka 24. 

Tabulka 24: Dílčí vnější makroskopické vlastnosti pilin broušených dřev 

 
Prašnost 

Vlastní 

soudržnost 
Sypavost 

Velikost 

částic 
Struktura 

Ipé + ++ + ++ hrubší 

Jatoba ++ + ++ ++ hrubá 

Massaranduba ++ +++ ++ +++ hrubá 

Merbau +++ + +++ + drobná 

Dub ++ + +++ ++ hrubá 

Bangkirai + ++ ++ ++ hrubší 

Faveira + +++ + ++ drobnější 

Smrk ++ +++ ++ +++ jehličkovitá 

Garapa ++ + ++ + hrubší 

Teak + +++ + +++ hrubá 

Bilinga ++ ++ ++ ++ hrubá 
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Obrázek 52: Ipé - mikroskopická struktura 

pilin (zdroj: SÚJB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 53: Jatoba - mikroskopická 

struktura pilin (zdroj: SÚJB) 

Obrázek 54: Massaranduba - mikroskopická 

struktura pilin (zdroj: SÚJB) 

Obrázek 57: Bangkirai – mikroskopická 

struktura pilin (zdroj: SÚJB) 
Obrázek 56: Dub - mikroskopická struktura 

pilin (zdroj: SÚJB) 

Obrázek 55: Merbau - mikroskopická 

struktura pilin (zdroj: SÚJB) 

Obrázek 58: Faveira - mikroskopická 

struktura pilin (zdroj: SÚJB) 
Obrázek 59: Smrk - mikroskopická struktura 

pilin (zdroj: SÚJB) 
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3.2.3 Struktura a chování sedimentovaného dřevního prachu 

při zvětšení 200 x a 400 x 

K tomuto zvětšení byl již použit mikroskop v kombinaci s CCD kamerou. Byly 

použity vzorky z pilin, které mají různou velikost (viz výše) a různý stupeň deformace. 

Vzorky nebyly fixovány, pouze uchyceny mezi dvě sklíčka ve vodním roztoku. 

Pro vizualizaci nebylo použito žádné specifické nebo nespecifické barvení. Úsečka 

na snímcích (viz Obrázek 60 - Obrázek 67) při zvětšení 200x představuje 100 mikrometrů. 

Ipé: 

 tato dřevina je sice tvrdší než Bangkirai, 

ale obrušuje se obdobným způsobem, 

 piliny těchto tvrdých dřevin jsou 

charakteristické ostrými okraji v poměrně 

vysoké výšce, přesto jsou patrné úzké 

tracheidy s průměrem menším než 10 µm.  

Jatoba: 

 jde o vzorek s charakteristickou barvou, 

 lumen buněk je stejně jako u vzorku výše (Ipé) 

pravděpodobně zaplněn – pro prokázání této 

skutečnosti by bylo vhodné aplikovat 

specifické barvení.  

Massaranduba: 

 vzorky pilin vykazovali hranovou ostrost, tato 

skutečnost koreluje s tvrdostí dřeviny, nicméně 

vzorek mikroskopovaný níže je 

pravděpodobně proveden v radiálním směru 

a lumen buněk neobsahuje plnivo.  

  

Obrázek 60: Ipé - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 

Obrázek 61: Jatoba - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 

Obrázek 62: Massaranduba - 200 x zvětšené 

piliny (zdroj: SÚJB) 
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Merbau 

 v tomto vzorku lze jen velmi obtížně 

pozorovat plnivo, což je pravděpodobně 

způsobeno mikroskopováním v radiálním 

směru, 

 Merbau vynikal svou prašností a drobnými 

pilinami, avšak z mikroskopického pozorování 

nelze určit, proč právě tato dřevina má tak 

jemné piliny. Lze se jen domnívat, že 

smirkové papíry již byly po broušení tvrdých 

dřev otupeny.  

Dub: 

 řez resp. zbroušení piliny bylo provedeno 

v radiálním směru, proto jsou ve vzorku patrné 

tracheje, které jsou přerušovány jednoduchými 

perforacemi, 

 délka tracheid je cca 200 µm, šířka 10 µm, 

 pravá část vzorku je z důvodu nadměrné 

tloušťky piliny nečitelná.  

Bangkirai: 

 na některých místech piliny jsou patrné 

tracheidy, jak v transversálním, tak v radiálním 

směru, 

 průměr tracheid je opět cca 10 µm, délka nelze 

ze vzorku bezpečně určit, 

 poškození resp. řez piliny může být způsobený 

např. tvrdostí dřeva, která je ještě vyšší než u 

dubu.  

  

Obrázek 63: Merbau - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 

Obrázek 64: Dub - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 

Obrázek 65: Bangkirai - 200 x zvětšené 

piliny (zdroj: SÚJB) 
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Obrázek 66: Faveira - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 

Faveira: 

 na vzorku, který byl odříznut v transversálním 

směru, jsou dobře patrné jednotlivé tracheidy, 

 lumen vodivých buněk je pravděpodobně 

zaplněn oleji, anorganickými solemi apod., 

 průměr lumenu tracheid je cca 10 µm.  

Smrk: 

 na vzorku jsou patrné jasně definované jarní 

tracheidy s kruhovitým průřezem. Tečky 

uprostřed tracheid jsou tzv. dvojtečky, které 

zajišťují spojení resp. výměnu látek mezi 

jednotlivými tracheidami, 

 směr řezu byl veden transversálním směrem.  

 

Pozn.: Pro kompletní přehled o tvaru částic dřevní hmoty u sedimentovaných částic 

prachu testovaných dřev jsou v příloze č. 2 na mikroskopických snímcích znázorněny 

piliny dřevin při zvětšení 400x. 

3.3 Ochrana pracovníků 

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na ochranu pracovníků a to zejména 

z hlediska účinnosti respirátorů (navržení dalších možných opatření) a požární ochrany. 

3.3.1 Stanovení FIT faktoru 

Při prvním měření byla jako největší zdroj prachu identifikována pásová bruska, 

proto jsme se na tuto technologickou operaci zaměřili blíže. Během broušení dřev se 

měřilo distribuční rozložení aerosolových částic, jejich záchyt a měřila se koncentrace 

částic před a za respirátorem (REFIL 630 FFP 2, velikost UNI) při určitém pohybu 

zkušební osoby. 

FIT faktor je jedním z měřítek, jimiž je udávána ochranná účinnost prostředků na 

ochranu dýchacích orgánů. Obecně je definován jako poměr mezi koncentrací částic 

v okolí a počtem částic za ochrannou bariérou (ve vdechovaném vzduchu). Přístroj 

Obrázek 67: Smrk - 200 x zvětšené piliny 

(zdroj: SÚJB) 
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monitoruje odchylky v okolí v měřeném intervalu na začátku (Cpb) a na konci (Cpa) 

(zpravidla 60s) a vyhodnocuje v podobě průměrné hodnoty. Ta je definována jako 

(Cpb+Cpa)/2 a je porovnána s koncentrací ve vdechovaném vzduchu za ochranným 

prostředkem CpM: 

pM

papb

C

CC
F





2

 

Ze vztahu vyplývá, že čím je vyšší hodnota F, tím je ochranný prostředek pro 

uživatele bezpečnější. Fit faktor F je ve vztahu k dřívějším údajům koeficientu netěsnosti 

K definován vztahem: 

100
1


F
K  [%] 

I když Fit Faktor vyjadřuje, kolikrát je vlivem ochranného prostředku dýchacích 

orgánů zeslabena koncentrace částic v okolí, praktičtějším vyjádřením bývá tzv. účinnost 

ochranného prostředku (odlučivost) S, udávaná v %: 

      
   

 
   [%] 

Byl testován respirátor REFIL 530 FFP 2, velikost UNI, který byl nasazen 

na dýchací ústrojí osobě. Ta 1 minutu prováděla v blízkosti pásové brusky určité pohyby a 

změny v dýchání, viz následující tabulka s uvedenými Fit Faktory pro jednotlivé broušené 

dřeviny. Grafické průběhy testu, znázorňující množství částic v okolí a pod respirátorem 

v závislosti na čase a úkonech testované osoby a typu dřeviny, jsou uvedeny na Graf 21 - 

Graf 25. 

Tabulka 25: Fit faktor pro jednotlivé broušené dřeviny 

Definovaný úkon FIT FAKTOR 

Massaranduba Ipé Garapa Teak Bilinga 

Normální dýchání 19 21 30 18 39 

Hluboké dýchání 21 17 25 23 37 

Pohyb hlavy 

ze strany na stranu 

18 23 32 13 38 

Pohyb hlavy nahoru 

a dolů 

11 14 15 16 27 

Mluvení 18 16 18 30 26 

Ohýbání v pase 46 16 36 10 31 

Normální dýchání 16 22 34 25 113 

Celkový Fit Faktor 18 17 26 16 35 

Účinnost 

respirátoru S 

94,4 % 94,1 % 96,2 % 93,8 % 97,1 % 
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Účinnost záchytu prachových částic respirátorem je ovlivňována: 

 netěsností linie respirátoru přiléhající k obličeji nositele, což se projevuje 

především v rozdílech při pohybu hlavy a grimasách, 

 filtrační účinností materiálu respirátoru, která je specifikována především 

do oblastí vyšších než 100 nm. 

Pokud tedy u stejné osoby dochází k rozdílům v účinnosti záchytu, lze 

předpokládat, že u nižších hodnot ochranné účinnosti bude v okolním prostoru více částic 

menších rozměrů. 

 
Graf 21: Počet částic během broušení dřeviny Massaranduba v okolí a pod respirátorem 

 
Graf 22: Počet částic během broušení dřeviny Ipé v okolí a pod respirátorem 
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Graf 23: Počet částic během broušení dřeviny Garapa v okolí a pod respirátorem 

 
Graf 24: Počet částic během broušení dřeviny Teak v okolí a pod respirátorem 

 
Graf 25: Počet částic během broušení dřeviny Bilinga v okolí a pod respirátorem 
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Z výše uvedených grafů a ze souhrnné tabulky (Tabulka 25) je patrná závislost 

hodnot FIT faktoru na prováděnou činnost testované osoby. Nejnižší hodnota FIT faktoru, 

tzn. nejmenší účinnost respirátoru, byla zaznamenána při pohybech hlavy nahoru a dolů a 

při mluvení.  Toto je zřejmě způsobeno vzniklými netěsnostmi při linii respirátoru 

přiléhajícímu k obličeji (např. grimasy při mluvení). Nejvyšší hodnota FIT faktoru byla 

naopak zaznamenána při normálním dýchání bez pohybu. 

Za povšimnutí stojí rovněž koncentrační průběh částic jednotlivých dřev při 

broušení. U dřev  Garapa a Teak byl zaznamenán spojitý průběh, oproti tomu u zbývajících 

dřev (Massaranduba, Ipé, Bilinga) byl zaznamenán průběh pulzační. Koncentrační průběh 

částic jednotlivých dřev při broušení je zřejmě ovlivněn strukturou dřeva. 

Z uvedených grafů je patrno, že použití respirátoru by mělo být nedílnou součástí 

snižování respirační hodnoty částic při broušení dřeva. Toto je umocněno faktem, že 

v případě broušení exotických dřev jsou pracovníci vystaveni karcinogenům. 

Použití respirátoru (tzn. OOPP) by však měla předcházet opatření technická, 

technologická a organizační. Technická opatření - v případě pásové brusky se jedná 

o odsávání, které je již instalováno. Z měření však vyplývá, že je v případě obrábění 

exotických dřev nedostačující. Dalším opatřením by mohlo být krytování brusného pásu 

tak, aby došlo ke zlepšení účinnosti odsávání. Je však otázkou, zda je provedení krytování 

brusného pásu technicky proveditelné tak, aby příliš neomezovalo provoz pásové brusky. 

Možné řešení spočívá také ve zvýšení výkonu odsávání a v rozšíření „zvonu“ odsávání, 

čímž by pojal větší prostor, z nějž odnímá prach. Jako technologické opatření se nabízí 

zvlhčování vzduchu a jako organizační zkrácení doby expozice zaměstnanců, stanovení 

bezpečnostních přestávek, zdravotní prohlídky aj. 

3.3.2 Dřevný prach z hlediska požární ochrany 

Výbušnost dřevného prachu je mimo jiné ovlivněna i velikostí jeho částic (zrn). 

Riziko výbuchu roste s klesající velikostí zrn. Čím je prach jemnější, tím dosahuje vyššího 

výbuchového tlaku, maximální brizance a je zapotřebí nižší iniciační energie (Jemnost 

prachu je určena střední velikostí zrn). Tato tvrzení jsou experimentálně prověřena 

v oblasti mikročástic. Můžeme však předpokládat, že tento jev bude zachován i v případě 

nanočástic 
[22]

. 

U sedimentovaného prachu odebraného po broušení byla provedena také komplexní 

analýza TG-DSC a TGA, která byla uskutečněna v Technickém ústavu požární ochrany. 
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Vzorky sedimentovaného prachu byly odebrány u všech měřených dřev (včetně 

tuzemských).  

U všech vzorků došlo již při malém zvýšení teploty pravděpodobně k odpaření 

vázané vody. Tento děj se projevil po 2 – 4 minutách, tj. 25 – 27 °C. Tento předpoklad je 

také podpořen tvarem DSC křivky v 8. – 9. minutě, tj. 50 – 70 °C, kdy se na této křivce 

objevuje lokální minimum odpovídající endotermnímu zabarvení tepelného děje. Tomuto 

odpovídá na TGA křivce úbytek hmotnosti, který je znatelný již od 5. minuty. Výše 

uvedené teploty jsou spíše orientační, přesnější teplotní údaje je totiž obtížné odečíst pro 

takto nízké teploty v kombinaci s nepříliš výrazným tepelným efektem děje. U všech 

vzorků (s výjimkou vzorku – Jatoba) došlo ke dvěma odděleným exotermním dějům 

(Jatoba – jeden exotermní děj). Pro ukázku jsou níže znázorněny grafy vzorků, u nichž 

bylo zaznamenáno největší a nejmenší množství dodané energie (tepelné zabarvení), které 

je třeba k rozkladu dřeviny. 

Pozn.: Nejvyšší tepelné zabarvení bylo pozorováno u dřevin Jatoba (5904 kJ∙kg
-1

) a 

Garapa (5506 kJ∙kg
-1

). Nejnižší tepelné zabarvení bylo pozorováno u dřeviny Teak 

(2210 kJ∙kg
-1

), tzn. přibližně poloviční hodnota, než je tomu u dřevin Jatoba a Garapa. 

 
Graf 26: TG-DSC a TGA analýza vzorku Jatoba (zdroj: TUPO) 
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Graf 27: TG-DSC a TGA analýza vzorku Garapa (zdroj: TUPO) 

 
Graf 28: TG-DSC a TGA analýza vzorku Teak (zdroj: TUPO) 

Pozn.: Analýzou byl také potvrzen předpoklad, že existuje závislost tepelného 

rozkladu na velikosti a tvaru prachových částic. K potvrzení došlo při porovnání TG-DSC 

a TGA analýz provedených na vzorcích Massaranduba, odebraných při brusu o různých 

zrnitostech pásu (80 a 100). 

V současné době jsou prováděna také měření mezí výbušnosti (a dalších požárně-

technických charakteristik) u vzorků exotických dřev, která budou předmětem dalších 

prací. 
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Závěr 

Z měření množství a distribuce nanočástic provedených u jednotlivých 

technologických operací vyplynulo, že největším zdrojem aerosolových mikro- a 

nanočástic je pásová bruska. Z tohoto důvodu se měření blíže zaměřila na broušení, kdy 

byly zkoumány různé typy dřevin právě při této technologické operaci. Napříč tomu, že je 

ve výrobní hale instalováno odsávací zařízení, které bylo spuštěno i během měření, došlo 

ke zvýšení obsahu aerosolových nanočástic o dva řády výš než tomu bylo před vlastním 

měřením. Koncentrace prachových částic v bezprostřední blízkosti brusu několikanásobně 

překročila přípustné expoziční limity stanovené v příloze 3 NV 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Distribuční rozložení aerosolových nanočástic je v rozměrech, u nichž lze 

předpokládat, že projdou až do plicních sklípků. Jejich další chování můžeme pouze 

odhadovat – určitou roli může sehrát z hlediska toxicity jak chemické složení, tak i povrch 

a tvar nanočástice. Avšak do jaké míry tvar částic ovlivňuje jejich působení v těle, se 

můžeme pouze domnívat. Lze předpokládat, že v případě ostrých částic by v organismu 

mohlo dojít k podobnému chování, jako je tomu v případě azbestu (plicní fibróza, rakovina 

plic, u exponovaných skupin rakovina zažívacího traktu a rakovina hrtanu). 

Světové agentury, zabývající se ochranou zdraví při práci, uvádí ve svých reportech 

u jednotlivých vybraných typů dřev pouze upozornění na riziko a na zvýšenou ochranu 

určité části lidského těla (kůže, oční sliznice, dýchací orgány). Z měření lze vyvodit 

i takové doporučení, že při volbě bezpečnostních opatření na ochranu zdraví zaměstnanců 

při některých technologických operacích se dřevem, je třeba přihlédnout k charakteru 

(typu) zpracovaného dřeva. 

Během broušení dřev se kromě distribučního rozložení aerosolových částic měřila 

také koncentrace částic před a za respirátorem při určitém pohybu zkušební osoby, z čehož 

byl stanoven FIT faktor. Z výsledku je patro, že použití respirátoru je přímo nutnou 

podmínkou pro snížení respirační hodnoty částic při broušení dřeva. Jedná se však 

o opatření individuální, kterému by měla předcházet technická, technologická a 

organizační opatření (viz kapitola 3.3.1). 

Z výše uvedeného vyplývá, že byly splněny všechny cíle stanovené zadáním 

diplomové práce. 
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Diplomová práce je připravena k prezentování v tisku na mezinárodní konferenci 

„Bezpečnost a ochrana zdraví 2012“, název příspěvku: „Stanovení účinnosti respirátoru 

při broušení exotických dřev“. 
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Příloha 1 – rozpis dovozu tropického dřeva 

1 

 

Zahraniční obchod podle zboží 
Směr obchodu :   Dovoz         
Období :   1.1.2009  –  31.12.2009         

Kód zboží Název zboží Netto (kg) 
nota 
CZK(tis.) MJ Množství v MJ 

44072191 Dřevo řezané mahagon,>6mm,hoblované,ne:brouš.,spoj.klín.ozuby 2 329 66 MTQ 

44072199 Dřevo řezané mahagon,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 53 643 1 681 MTQ 

44072210 Dřevo řezané virola,imbuia,balsa,>6mm,brouš.,spoj.klín.ozuby 329 1 ZZZ 

44072291 Dřevo řezané virola,imbuia,balsa,>6mm,hoblované,ne:brouš.,spoj.klín.oz 30 717 2 463 MTQ 

44072299 Dřevo řezané virola,imbuia,balsa,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 6 000 367 MTQ 

44072510 Dřevo řezané meranti (druhy viz saz.),>6mm,spoj.klín.ozuby,i hobl.,bro 4 653 133 ZZZ 

44072530 Dřevo řezané meranti (druhy viz saz.),>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozub 463 749 18 246 MTQ 

44072590 Dřevo řezané meranti (druhy viz saz.),>6mm,ost.,ne:viz sazebník 594 512 22 457 MTQ 

44072690 Dřevo řezané bílý lauan,meranti,seraya,žluté meranti,alan,>6mm,ost.,ne 20 3 MTQ 

44072799 Dřevo řezané sapelli,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 92 250 2 213 MTQ 

44072899 Dřevo řezané iroko,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 59 467 1 417 MTQ 

44072915 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,brouš.,spoj.klín.ozuby 422 903 9 110 ZZZ 

44072920 Dřevo řezané palisandr (de Rio,de para,de rose),>6mm,hoblované,ne:spoj 1 525 375 MTQ 

44072925 Dřevo řezané tropické druhy viz saz.,>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozuby 128 327 2 900 MTQ 

44072961 Dřevo řezané azobé,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 22 663 417 MTQ 

44072968 Dřevo řezané tropické,druhy viz saz.,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 283 224 9 086 MTQ 

44072983 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozuby,druhy viz 1 263 806 49 146 MTQ 

44072985 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,brouš.,ne:spoj.klín.ozuby, druhy viz s 14 000 89 ZZZ 

44072995 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 462 002 14 091 MTQ 

44079996 Dřevo řezané tropické,>6mm,ne:viz sazebník 1 451 003 38 617 MTQ 

  Σ 5 357 122     
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Směr obchodu :   Dovoz         

Období :   1.1.2010  –  31.12.2010         

Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) MJ 

44072191 Dřevo řezané mahagon,>6mm,hoblované,ne:brouš.,spoj.klín.ozuby 4 601 128 MTQ 

44072199 Dřevo řezané mahagon,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 4 366 141 MTQ 

44072291 Dřevo řezané virola,imbuia,balsa,>6mm,hoblované,ne:brouš.,spoj.klín.oz 13 566 1 218 MTQ 

44072530 Dřevo řezané meranti (druhy viz saz.),>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozub 732 751 22 654 MTQ 

44072590 Dřevo řezané meranti (druhy viz saz.),>6mm,ost.,ne:viz sazebník 447 801 19 163 MTQ 

44072690 Dřevo řezané bílý lauan,meranti,seraya,žluté meranti,alan,>6mm,ost.,ne 5 500 184 MTQ 

44072799 Dřevo řezané sapelli,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 135 217 3 228 MTQ 

44072891 Dřevo řezané iroko,>6mm,hoblované,ne:brouš.,spoj.klín.ozuby 2 486 56 MTQ 

44072899 Dřevo řezané iroko,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 98 507 1 708 MTQ 

44072915 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,brouš.,spoj.klín.ozuby 114 743 3 387 ZZZ 

44072920 Dřevo řezané palisandr (de Rio,de para,de rose),>6mm,hoblované,ne:spoj 45 170 960 MTQ 

44072925 Dřevo řezané tropické druhy viz saz.,>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozuby 77 738 3 583 MTQ 

44072945 Dřevo řezané tropické,druhy viz saz.,>6mm,brouš.,ne:spoj.klín.ozuby 33 888 602 ZZZ 

44072961 Dřevo řezané azobé,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 8 200 250 MTQ 

44072968 Dřevo řezané tropické,druhy viz saz.,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 915 712 9 423 MTQ 

44072983 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,hoblované,ne:spoj.klín.ozuby,druhy viz 1 734 635 47 922 MTQ 

44072985 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,brouš.,ne:spoj.klín.ozuby, druhy viz s 12 685 269 ZZZ 

44072995 Dřevo řezané tropické ost.,>6mm,ost.,ne:viz sazebník 389 856 10 006 MTQ 

44079920 Dřevo řezané ost.,>6mm,brouš.,spoj.klín.ozuby,ne:jehličnaté,tropické 1 651 603 35 837 ZZZ 

44079996 Dřevo řezané tropické,>6mm,ne:viz sazebník 1 671 725 44 064 MTQ 

   Σ 8 100 750       



Příloha 2 – mikroskopické snímky dřevin 400 x zvětšené 
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Obrázek 69: : Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Ipé (zdroj: SUJB) 
Obrázek 68: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Ipé - jemný brus (zdroj: SUJB) 

Obrázek 70: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Jatoba (zdroj: SUJB) 

Obrázek 72: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Massaranduba (zdroj: SUJB) 
Obrázek 71: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Massaranduba - jemný brus (zdroj: 

SUJB) 
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Obrázek 73: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Merbau (zdroj: SUJB) 
Obrázek 74: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Dub (zdroj: SUJB) 

Obrázek 75: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Bangkirai (zdroj: SUJB) 
Obrázek 76: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Faveira (zdroj: SUJB) 

Obrázek 77: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Smrk (zdroj: SUJB) 
Obrázek 78: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Garapa - jemný brus (zdroj: SUJB) 
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Teak Bilinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 80: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Teak - jemný brus (zdroj: SUJB) 
Obrázek 79: Mikroskopický snímek pilin 

dřeviny Bilinga - jemný brus (zdroj: SUJB) 


