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Anotace 

 

PUČEK, Jan. Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší. Ostrava, 2012. 

73 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. 

 

 Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vdechovatelné, thorakální a respirabilní 

frakce prachu v pracovním ovzduší. Charakterizuje pojem prach, jeho částice a účinky 

na člověka. Shrnuje zásady měření a postupy pro stanovení expozice. Součástí je také 

kategorizace prací a profesionální onemocnění vznikající působením prachu včetně 

statistických údajů. Popisuje měřicí přístroje potřebné k provedení odborných měření, metody 

měření a vybrané zdroje prašnosti. Stanovuje podíl velikostních frakcí prachu u vybraných 

zdrojů a vyvozuje závěry.      
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PUČEK, Jan. The airborne size fraction of selected sources in the working atmosphere. 

Ostrava, 2012. 73 s. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava. 

 

 The Diploma Thesis deals with evaluation of inhalable, thoracic and respirable 

fraction of dust in a working environment. The concept of dust, its particles and effects 

on humans are characterized here. It summarizes the principles of measurement and 

procedures for assignment of exposure. Also it contains work categorization and professional 

diseases caused by dust including statistics. The Thesis describes the measuring instruments 

necessary for the technical measurement, methods of measurement and  selected sources 

of dust. The share of size fraction of dust is determined and the conclusions are descended.  
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1 Úvod 

 

 V pracovním prostředí působí na člověka fyzikální, chemické, biologické, 

fyziologické, psychologické a další faktory. Každý z těchto faktorů může představovat 

za určitých okolností zdravotní riziko. Člověk stráví v práci přibližně polovinu života. Vliv 

pracovního prostředí a práce trvá zpravidla od období dospívání až do stáří, v našich 

podmínkách průměrně 40 – 50 let. Pracovní prostředí je všeobecně zdrojem vyšší expozice 

škodlivých faktorů. Rozdíl expozice v pracovním a běžném životním prostředí je 100 až 

1000 krát násobný. Odhaduje se, že ve světě vzniká ročně až 160 miliónů nových 

onemocnění, která nějak souvisí s prací. Jedním z fyzikálních faktorů je prach, který se stává 

běžnou součástí pracovního prostředí a reálným zdravotním rizikem. 

 

 Většina pracovních činností člověka je spojená s uvolňováním prachu. Proto je nutné 

koncentrace prachu v pracovním ovzduší sledovat, hodnotit a vytvářet následně taková 

opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví, případně poškození bylo minimalizováno. 

Rozsah škodlivých účinků je velmi široký. Při jejich hodnocení záleží na původu, 

vlastnostech a velikosti prachu, na jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách 

působení a na individuální vnímavosti člověka. Míru znečištění ovzduší prachem vyjadřuje 

jeho koncentrace. Pro stanovení prašnosti se používá převážně metoda gravimetrická 

a zjištěné koncentrace prachu se vyjadřují hmotnostně v objemové jednotce vzduchu. 

 

  Cílem diplomové práce je vyhodnotit podíl respirabilní, thorakální a vdechovatelné 

frakce prachu u vybraných zdrojů. Porovnat je jak navzájem, tak i s požadavky na ochranu 

zdraví při práci. Kromě gravimetrické metody, která je legislativou uznávána, byla použita 

i metoda fotometrická. Za zdroje prašnosti byly vybrány vrtání do betonové krychle 

a broušení dubového dřeva. Jednotlivá měření probíhala v areálu Fakulty bezpečnostního 

inženýrství, Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava v Ostravě  - Výškovicích.    
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2 Prach 

 

 V praxi se pod pojmem prach rozumí veškeré tuhé aerosoly. Ty vznikají lidskou 

činností při mechanickém zpracování pevných materiálů (dobývání surovin, řezání, broušení, 

vrtání), při rozmělňovacích procesech (mletí, drcení), ale i bez zásahu člověka (rozptýlení 

částic ze zemského povrchu vlivem proudění vzduchu, činností sopek atd.). Nejčastěji 

používané definice a termíny pro hodnocení prachu viz příloha 1.  

 Aerosoly se podle skupenství částic dělí na tuhé a kapalné. Dle velikosti částic se za 

tuhý aerosol považuje prach vznikající drcením pevných hmot. Dále kouř vznikající 

spalováním organických látek a dým, který je výsledkem oxidací anorganických látek. Je to 

směs velmi jemného železa a jiných oxidů. U kapalného aerosolu vzniklého  kondenzací 

vodní páry hovoříme o mlze. Každý aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostí 

částic jej tvořících a  fyzikálními a chemickými, popř. biologickými vlastnostmi částic. [8,11] 

       

 

2.1 Působení prachu na člověka 

 

 Za škodlivý je považován všechen prach, jehož koncentrace v dýchací zóně překročí 

adaptační možnosti organismu. Prach se člení z hlediska působení na člověka na toxický a bez 

toxického účinku. Toxický prach se hodnotí spolu s plyny a parami s toxickým účinkem. 

Prachy netoxické se dělí dle jejich účinků. Přehled těchto prachů spolu s limitními hodnotami 

podává část A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění NV č. 68/2010 Sb.    

 

 Prachy s převážně fibrogenním účinkem 

 Pro obsah fibrogenní složky (křemen, kristobalit, viz tabulka 1) převažují v pracovním 

prostředí. Jsou to prachy s obsahem volného oxidu křemičitého, vyskytují se v hornictví, 

slévárenství, lomech a dalších průmyslech, kde se setkáváme s horninami. [10] 

 

Tabulka 1: Prachy s převážně fibrogenním účinkem [1] 

Látka 

PELr (mg/m
3
) 

respirabilní frakce (Fr) 

Fr = 100 % 

PELC (mg/m
3
) 

celková 

koncentrace 

Křemen, kristobalit, tridymit 0,1  

Dinas, grafit, prach černouhelných dolů, 

koks, slída, talek, ostatní křemičitany, 

šamot, horninové a slévárenské prachy  

Fr < 5 % Fr > 5 % 

10,0 
2,0 10 : Fr 
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 Prachy s možným fibrogenním účinkem 

 U těchto prachů je výskyt fibrogenní složky pravděpodobný (viz tabulka 2). V případě 

obsahu fibrogenní složky se považují za prachy s fibrogenním účinkem. 

 

Tabulka 2: Prachy s možným fibrogenním účinkem [1] 

Látka PELC (mg/m
3
) 

Amorfní SiO2 4,0 

Svářečské dýmy 5,0 

Bentonit 10,0 

 

 Prachy s převážně nespecifickým účinkem 

 Prachy bez výrazného biologického účinku (viz tabulka 3). Je nutné zjišťovat 

přítomnost fibrogenní či toxické složky, protože při obsahu fibrogenní složky větším než 3 % 

se směs prachů hodnotí jako prach s fibrogenním účinkem. Do této kategorie se řadí prach 

z betonu, který v diplomové práci dále vyhodnocuji. [10] 

 

Tabulka 3: Prachy s převážně nespecifickým účinkem [1] 

Látka PELC (mg/m
3
) 

Baryt, cement, čedič tavený, dolomit, železo a jeho 

slitiny, hliník a jeho oxidy, hnědé uhlí a lignit, magnezit, 

ocelárenské struska, oxidy železa, popílek, prach 

z umělého brusiva, půdní prachy, sádra, siderit, škvára, 

vápenec, mramor, vysokopecní struska 

10,0 

Saze 2,0 

 

 Prachy karcinogenní, alergizující, infekční 

 Prach s účinky karcinogenními vytvářejí látky, které mohou vyvolat nádorová 

onemocnění (chemické karcinogeny, ale i prach ze dřeva a vláknité minerální prachy). 

Infekční prach označuje prach obsahující choroboplodné zárodky. Alergizující účinky 

například prach mouční či prach některých dřev (mahagon, palisandr, citroník). [8] 

 

 Prachy s převážně dráždivým účinkem 

 Do této skupiny zařazujeme prachy textilní, živočišné, rostlinné a jiné prachy 

s dráždivým účinkem (viz tabulka 4). Za rostlinný prach se považuje mimo jiné také prach 

z tvrdých dřev. Tím je dubové dřevo, jehož prach je rovněž v práci hodnocen. 
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Tabulka 4: Prachy s převážně dráždivým účinkem [1]  

Látka PELC (mg/m
3
) 

Textilní prachy: 

bavlna, len, konopí, hedvábí 

syntetická vlákna textilní 

sisal, juta 

 

2,0 

4,0 

6,0 

Živočišné prachy: 

peří 

vlna, srst, ostatní živočišné prachy 

 

4,0 

6,0 

Rostlinné prachy: 

mouka, tabák, čaj 

káva zelená, koření 

prach obilní 

 

4,0 

2,0 

6,0 

Prach: 

- toxických a výrazně senzibilizujících (exotických) dřevin 

- tvrdých a senzibilizujících dřevin 

- ostatních dřevin 

 

1,0 

2,0 

5,0 

Ostatní rostlinné prachy 6,0 

Jiné prachy s dráždivým účinkem: 

- prach epoxidových pryskyřic 

- prach z broušení pneumatik 

- prach škrobu 

- prach z chromu 

- prach papíru 

- prach fenolformaldehydových, polyakrylátových a 

polyesterových pryskyřic, polyethylenu, polypropylenu, 

polystyrenu, polyvinylchloridu, polymerních matriálů, 

sklolaminátů, siřičitanu vápenatého   

 

2,0 

3,0 

4,0 

0,5 

6,0 

 

5,0 

 

 

 

 Minerální vláknité prachy 

 Zvláštní druh prachu představují minerální vláknité prachy, které se rozdělují 

na přírodní minerální vlákna a umělá minerální vlákna (viz tabulka 5). Pro umělá minerální 

vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace. [8]  

 

Tabulka 5: Minerální vláknité prachy [1] 

Látka 

PEL 

početní koncentrace 

(počet respirabilních vláken/cm
3
) 

Azbestová vlákna všech azbestů 0,1 

Umělá minerální vlákna (např. čedičová, 

skleněná, strusková) 
1,0 

 
hmotnostní koncentrace 

(mg/m
3
) 

Umělá minerální vlákna 4,0 
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2.2 Velikostní frakce prachu 

 

 Velikostní frakce prachu se rozlišují podle toho, jak dalece proniknou vdechnuté 

částice do dýchacích cest (viz obrázek 1). Základní normou je ČSN EN 481 Ovzduší 

na pracovišti, jenž vymezuje následující frakce [3]:    

 

 Vdechovatelná frakce 

 Hmotnostní frakce polétavého prachu, která je vdechnuta nosem a ústy. Závisí 

na rychlosti a směru pohybu vzduchu, na frekvenci dýchání a dalších faktorech.  

 

 Extrathorakální frakce 

 Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které nepronikají za hrtan.  

 

 Thorakální frakce 

 Hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikající za hrtan.  

 

 Tracheobronchiální frakce 

 Hmotnostní frakce vdechnutých částic pronikající za hrtan, ale nepronikajících 

do dýchacích cest bez řasinkového epitelu.  

 

 Respirabilní frakce 

 Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do dýchacích cest, kde není 

řasinkový epitel. Respirabilní částice je charakterizována tloušťkou vlákna menší než 3 μm, 

délkou vetší než 5 μm a poměrem délka k tloušťce menším než 3. 

 

Obrázek 1: Průnik vdechnutých částic do dýchacích cest [13] 
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 Prach vniká do organismu vdechovaným vzduchem. Podíl částic prachu vdechovaných 

do lidského těla závisí na vlastnostech částic, na rychlosti a směru pohybu vzduchu v blízkosti 

těla, na dechové frekvenci a na tom, zda se dýchá nosem nebo ústy. Vdechované částice se 

mohou ukládat kdekoliv v dýchacím ústrojí nebo mohou být vydechovány. Místo, kde se 

částice ukládají, nebo pravděpodobnost, že budou vydechnuty, závisí na vlastnostech těchto 

částic, dýchacího ústrojí, na způsobu dýchání a dalších faktorech. Velikost pevných částic 

se určuje podle skutečného nebo aerodynamického průměru. Horní hranicí velikostí částic 

pro vdechnutí je 100 μm. Horní dýchací cesty zachytí většinu částic větších než 5 μm, částice 

větší než 10 μm se do plic nedostanou. Se zmenšující se velikostí částic pravděpodobnost 

průchodu do plícních sklípků stoupá. Pro částice velikosti 4 μm je vyšší než 50 %. [3,11,22]

  

 Tabulka 6 představuje číselné hodnoty konvencí jako procenta z vdechovatelné 

konvence a z poletavého prachu.  

 

Tabulka 6: Číselné hodnoty konvencí [3]   
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  Konvence jsou odvozeny z experimentálních údajů pro zdravé dospělé osoby a jsou 

definovány pro vdechovatelné, thorakální a respirabilní frakce. Extrathorakální 

a tracheobronchiální konvence lze vypočítat z definovaných konvencí. Konvence jsou určeny 

ke stanovení hmotnostních frakcí, k vyhodnocení celkového povrchu nebo počtu částic 

v odebraném vzorku. Jednou z možných aplikací je porovnání hmotnostní koncentrace 

velikostních frakcí polétavého prachu s limitními hodnotami. [3] 

 Norma ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti předkládá dohodnuté křivky odpovídající 

přibližně vdechnuté frakci a jejím složkám. Tyto křivky se nazývají vdechovatelná konvence, 

thorakální konvence a respirabilní konvence (viz graf 1). Z nich lze vypočítat konvence 

extrathorakální a tracheobronchiální. Hodnoty udávané ve vdechovatelné konvenci platí 

pro reprezentativní hodnoty frekvence dýchání a jsou zprůměrovány pro všechny směry 

proudění vzduchu. Respirabilní a thorakální frakce se liší podle jednotlivých osob a způsobu 

dýchání a konvence jsou přibližnými hodnotami vzhledem k průměrnému případu. Každá 

konvence představuje přibližně frakci pronikající do dané oblasti a nikoli frakci, jež se tu 

ukládá. Na následujícím grafu lze vidět, že 50 % polétavého prachu o velikosti 10 μm je 

v thorakální frakci a rovněž 50 % polétavého prachu o velikosti 4 μm je ve frakci respirabilní. 

[3] 

  

 

 

Graf 1: Konvence jako procenta z polétavého prachu [3]   
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3 Expozice prachu 

 

 Prašnost se měří pomocí odběrové aparatury na prosávání vzduchu, a to buď jako 

stacionární nebo osobní odběr (viz příloha 1). Při měření prašnosti je nutné postupovat tak, 

aby se získaly podklady pro stanovení celkové vnější dávky (expozice), kterou pracovník 

dostal. Zásadně se měří průměrná celosměnová koncentrace vyjádřená hodnotou vystavení 

pracovníků. Ta se následně porovnává s nejvyšší přípustnou hodnotou vystavení, kterou je 

v naší legislativě přípustný expoziční limit PEL. [8,12]   

 Při stanovení koncentrace prachu v pracovním ovzduší se používají normové postupy. 

Pokyny ke stanovení inhalační expozice pro porovnání s limitními hodnotami a strategie 

měření stanovuje norma ČSN EN 689 [5]. Proto je také text následujících kapitol 3.1 a 3.2 

čerpán výhradně z této normy.  

 Stanovení expozice látkám znečišťující ovzduší tak, aby výsledky zjišťování byly 

reprezentativní, představuje náročnou úlohu. Existuje velký počet průmyslových postupů 

a činitelů. Každý krok výrobního postupu může probíhat za různých podmínek (teplota, tlak) 

a činitelů (široký výběr látek). Velký vliv mají také vzdálenost od zdrojů emisí a fyzikální 

parametry jako například sekvence uvolňování škodlivin a proudění vzduchu, kolísání 

meteorologických podmínek. Individuální pracovní přístupy tuto výslednou variabilitu 

expozičních podmínek ještě dále zvětšují. To vše vysvětluje, proč se obecně pozorují rychlé 

změny koncentrace znečišťující látky. Rozhodující vliv mají místo a okamžik měření a délka 

odběru vzorků ovzduší. Obecně má strategie měření dvě fáze. První je stanovení expozice, 

kdy dochází k porovnání koncentrace s limitní hodnotou. Druhou fází jsou periodická měření 

používaná k pravidelné kontrole, zda se mění expoziční podmínky. [5] 

  

 

3.1  Stanovení expozice 

 

 Stanovení expozice se provádí při prvním hodnocení a opakuje se po každé změně 

pracovních podmínek, výrobního procesu či limitní hodnoty. Dle výsledku prvního rozboru 

pracoviště by se mělo stanovit, zda jsou periodická měření nutná. Strategie stanovení 

expozice má tři kroky: •    určení možné expozice, 

• určení faktorů ovlivňujících expozici na pracovišti, 

• stanovení expozic. 
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 Určení možné expozice znamená přípravu seznamu všech chemických látek na daném 

pracovišti a jim přiřazené limitní hodnoty. V druhém kroku se podrobně hodnotí pracovní 

postupy a procesy. Zejména jde o pracovní úkoly, pracovní činnosti a techniky, výrobní 

zařízení, konfigurace pracoviště, ochranná zařízení a opatření, větrací zařízení a jiné způsoby 

technického zajištění, zdroje emisí, časy a doba trvání expozic, pracovní zatížení. Posledním 

krokem stanovení expozice je sjednocení získaných informací z kroků předchozích. To je 

účelné provádět strukturovaným postupem v posloupnosti výchozí hodnocení expozice – 

základní šetření – podrobné šetření.  

 Pro porovnání s limitní hodnotou je třeba shromáždit údaje o časovém a prostorovém 

rozdělení koncentrací látek v ovzduší na pracovišti. To však není nutné v každém případě. 

Pokud se očekává, že expozice překračuje limitní hodnotu nebo je-li jednoznačně stanoveno, 

že expozice je podstatně menší než limitní hodnota, je možné zjišťování expozice ukončit.  

 

 Jestliže očekáváme, že úroveň koncentrace látek v ovzduší je během expozice 

podstatně menší nebo větší než limitní hodnoty, potom je možné tyto případy potvrdit méně 

přesnými jednoduššími postupy.  

 Orientační měření časově vážených průměrných koncentrací – účelem je získání 

poměrně hrubých kvantitativních informací o úrovni expozice. Cílem je rozhodnout, 

zda dochází k prakticky významné expozici. Měření je také použitelné ke zjištění, zda 

je expozice značně pod nebo nad mezní hodnotou. 

 Orientační měření rozdělení koncentrací v čase nebo prostoru – účelem je poznat 

místa a období zvýšených expozicí, zjistit zdroje emisí, stanovit trvání a četnost 

odběru vzorků, odhadnout účinnost technických opatření. 

 Měření v blízkosti zdroje – provádí se pro získání informací o umístění a intenzitě 

zdroje. [4,26] 

 

  Pokud se očekávají koncentrace látek v ovzduší během expozic blízko limitních 

hodnot, je potřeba provést přesnější vyšetření. 

 Měření pro porovnání s mezními hodnotami – poskytuje přesné a spolehlivé 

informace o časově vážené průměrné koncentraci specifické chemické látky 

ve vzduchu, který může být vdechován. [4,26] 

 

 S ohledem na možné vlivy příslušných faktorů na pracovišti je třeba podmínky měření 

zvolit tak, aby výsledky poskytly reprezentativní obraz expozice v pracovních podmínkách. 
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Nejlepší odhad expozice jednotlivce se získá odběrem z dýchací zóny po celou pracovní 

dobu. Úplnou informaci o kolísání koncentrací během expozic je možno získat pomocí 

přístrojů s přímým čtením. Pro získání přehledu o průběhu expozic se měření musí provádět 

po dostatečný počet dnů a během různých pracovních operací. Je důležité brát v úvahu různé 

epizody, během kterých se mohou podmínky měnit (noční a denní cykly).      

  Stanovená koncentrace chemické látky v ovzduší během expozice je aritmetický 

průměr měření v téže směně se zřetelem na příslušnou referenční dobu, jaké se používá 

pro limitní hodnotu dané látky. V případě rozdílných dob zprůměrování je to třeba vzít 

v úvahu použitím časového vážení hodnot. Následný postup je proto použitelný, pokud byla 

limitní hodnota stanovena jako osmihodinový časově vážený průměr.  
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Kde: ci stanovená koncentrace během expozice, 

 ti příslušné trvání doby expozice v hodinách, 
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it  trvání směny v hodinách.     

  

 Porovnáním koncentrace látky v ovzduší během expozice s limitní hodnotou musí 

vzejít jeden z následujících závěrů. 

a) Koncentrace látky v ovzduší během expozice je nad limitní hodnotou. Pak je třeba 

zjistit příčiny překročení limitní hodnoty a co nejdříve uskutečnit vhodná opatření 

k nápravě této situace. Měření koncentrací se musí opakovat po uskutečnění 

vhodných opatření.  

b) Koncentrace látky v ovzduší během expozice je podstatně menší než limitní hodnota 

a pravděpodobně zůstane taková dlouhodobě jako výsledek stabilnosti podmínek 

na pracovišti a uspořádání pracovního procesu. V tomto případě není třeba provádět 

periodická měření. Požaduje se pravidelná kontrola platnosti podmínek stanovení 

expozice vedoucí k tomuto závěru. 

c) Koncentrace látky v ovzduší během expozice nepatří ani do jedné z předchozích 

kategorií. Zde je třeba stále provádět periodická měření, i když koncentrace během 

expozice zůstává pod limitní hodnotou.       
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3.2 Periodická měření 

 

 Účelem periodických měření je kontrolovat platnost stanovené expozice a rozpoznat 

změny expozice v čase. Důraz se klade na dlouhodobější cíle, jako je kontrola, zda jsou 

nápravná opatření stále účinná. Získají se pravděpodobně informace o časových trendech 

nebo o strukturálních změnách expozice, aby mohla být provedena příslušná opatření dřív, 

než dojde k nadměrné expozici. Mohou se použít různé strategie odběrů, je však třeba 

rozhodnout se pro jednu a té se trvale držet.     

 

 Aby byly výsledky programu periodických odběrů skutečně použitelné, je třeba zajistit 

možnost vzájemného porovnání postupně získávaných výsledků. Je tedy třeba přesně 

naplánovat jak, kde a kdy se budou vzorky ovzduší odebírat, aby tak bylo možné odhadnout 

celkovou chybu měření a rozpoznat skutečnou změnu koncentrace během expozice. Interval 

mezi měřeními by se měl stanovit po zvážení následujících činitelů: 

 cykly výrobních procesů, 

 následky selhání řídicích zařízení, 

 rozdíl mezi stanovenou koncentrací a limitní hodnotou, 

 účinnost řízení procesů, 

 čas potřebný k obnovení řízení procesů, 

 variabilita výsledků měření v čase.     

  

 Při uvážení uvedených činitelů mohou být stanoveny intervaly mezi periodickými 

měřeními v rozpětí například od „kratší než týden“ do „delší než rok“. Jestliže je stanovená 

koncentrace látky v ovzduší během expozice nad limitní hodnotou, je třeba zjistit příčiny a co 

nejdříve uskutečnit opatření k nápravě. Posledním krokem je sepsání zprávy o stanovení 

koncentrace látky v ovzduší během expozice a o každém periodickém měření.     
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3.3 Přípustný expoziční limit 

 

 Přípustný expoziční limit (dále jen PEL) prachu je celosměnový časově vážený 

průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jemuž může být podle 

současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní 

pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, 

k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. PEL je stanoven pro práci, při které 

průměrná plícní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou 

směnu. Koncentrace prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, 

nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů. Hodnoty jednotlivých prachů jsou 

uvedeny v kapitole 2.1 diplomové práce. PEL pro celkovou koncentraci se označuje PELC, 

pro respirabilní frakci prachu PELr. [1,9]     

 

 Přípustné expoziční limity směsi prachů PELS s různým PEL se stanoví výpočtem 

z PEL jednotlivých prachů podle vzorce: 
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kde: PELS PEL směsi látek 1 až n, 

 PELn PEL látky n, 

 % xn hmotnostní podíl látky n v procentech. 

 

 Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě 

určit, stanoví se PEL podle hodnoty platné pro složku s nejnižším PEL. 

 Jestliže je v prachu obsažena fibrogenní složka, musí se stanovit vždy jeho respirabilní 

frakce a koncentrace fibrogenní složky. Za dodržený PEL se pokládá stav, kdy jsou dodrženy 

jak PELr pro fibrogenní složku, tak i PELC pro daný druh prachu. [1]    
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3.3.1 Prach z betonu 

 

 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, který získá 

své vlastnosti hydratací cementu. Může být obohacen o přísady nebo příměsi. Příměsi mohou 

obsahovat například alkalické sloučeniny, které jsou žíravé pro lidské tkáně. Dále malé 

množství oxidu křemičitého nepříznivě působícího na kůži a poškozujícího plíce. Nebo malé 

množství chromu, který může způsobovat alergické reakce. Mnou měřený materiál byla 

betonová krychle s označením C 20/25 X0 (obr. 2), kde písmeno C znamená beton, 20/25 je 

třída pevnosti v tlaku a X0 označuje prostředí pro použití. Tento beton byl vyroben 8.12. 2011 

společností Českomoravský beton, a.s., betonárna Vítkovice. Jedná se o obyčejný beton 

na podlahy s maximální velikosti zrna Dmax = 22 mm. Složení je Portlandský struskový 

cement II/B-S 32,5 R obsahující mezi 21 – 35 % hmotnosti vysokopecní granulované strusky 

(S), pevnostní třídy 32,5 z lokality Hranice. Drobné těžké kamenivo (písek) z lokality 

Tovačov a hrubé drcené kamenivo z lokality Hrabůvka. [25]                

 

Obrázek 2: Betonová krychle 

 

 Jelikož je hlavní složkou betonu cement a ten najdeme mezi prachy s převážně 

nespecifickým účinkem, je jeho přípustný expoziční limit PELC = 10 mg/m
3
. Ověřením 

přítomnosti fibrogenní složky se v práci nezabývám, jelikož nemám k dispozici potřebné 

vybavení. Bližší pohled na strukturu prachu viz obrázek 3. 

         

Obrázek 3: Detail prachu z betonu 
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3.3.2 Prach z dubového dřeva 

 

 Dřevní prach vzniká při zpracování dřeva nebo manipulaci s ním. Jeho složení se 

značně liší podle druhu zpracovávaného dřeva. Tvoří ho zejména celulóza (40-50 %), dále 

hemicelulóza, lignin, terpeny, pryskyřice a také např. živé organismy. Rozlišujeme dřeva 

tvrdá a měkká. Z 12 000 různých druhů stromů jsou asi dvě třetiny dřeva měkká. Dřevní 

prach je řazen do skupiny dráždivých prachů. Dále je dřevní prach členěn dle typu dřeviny 

na prach z měkkých dřev mající nižší podíl respirabilní frakce a tvrdých dřev, který je velmi 

jemný s větším podílem respirabilní frakce. Samostatnou skupinu tvoří prach z toxických 

a exotických dřev, které jsou výrazně senzibilizující. Zdrojem vzniku dřevního prachu je 

dřevní a nábytkářský průmysl, výroba papíru, ale i práce v domácnosti. Zejména jde o operace 

broušení, řezání, frézování a vrtání. Mezi negativní zdravotní účinky spojené s expozicí 

dřevěného prachu patří dermatitidy, alergické reakce, astma, časté bolesti hlavy a také mohou 

vyvolat rakovinu. [28]    

 Prach z dubového dřeva (viz obr. 4) řadíme mezi prachy z tvrdých (karcinogenních 

a senzibilizujících) dřev. Ty najdeme ve skupině prachů s převážně dráždivým účinkem, 

jejichž přípustný expoziční limit je PELC = 2,0 mg/m
3
. 

 

Obrázek 4: Dubový kmen 

 

Pro detailní pohled byl prach opět podroben zvětšení pod videomikroskopem (obrázek 5).  

      

Obrázek 5: Detail prachu z dubového dřeva 
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4 Kategorizace prací 

 

 Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Tímto se zabývá 

vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování práci do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli.  

 Při zařazování prací do kategorií se stanoví kategorie rozhodujících faktorů 

v charakteristické směně. Faktorem se pro naše účely rozumí prach. Za charakteristickou 

směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba 

výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá 

celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. [2]     

 Za práce kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. U prací kategorie druhé lze očekávat jejich 

nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, nejsou překračovány hygienické limity stanovených 

faktorů. Práce kategorie třetí překračují hygienické limity, přičemž expozice fyzických osob 

vykonávajících tyto práce není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto 

limitů. Pro zajištění těchto osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní 

prostředky, organizační a jiná opatření. Dále práce, při nichž se vyskytují opakované nemoci 

z povolání. Při pracích kategorie čtvrté se předpokládá vysoké riziko ohrožení zdraví, které 

nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. [2]     

 

 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb. upravuje kritéria, faktory a limity pro zařazení 

prací s prachem takto: 

 Kategorie druhá – práce, při nichž jsou osoby exponovány průměrné celosměnové 

koncentrace vyšší než 30 % hodnoty PEL, hodnotu PEL však nepřekračují. 

 Kategorie třetí -  práce, při nichž jsou osoby exponovány průměrné celosměnové 

koncentrace překračující hodnoty PEL, hodnotu trojnásobku PEL však nepřekračují. 

 Kategorie čtvrtá – práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, jehož koncentrace 

jsou vyšší, než je uvedeno pro kategorii třetí. [2]     
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5 Profesionální onemocnění  

 

 Při hodnocení zdravotních rizik souvisejících s expozicí pachu je třeba vzít v úvahu 

koncentraci, expoziční dobu a specifické nepříznivé účinky daného prachu. Fyziologickými 

procesy se asi 90 % inhalovaného prachu posouvá do hrtanu, přičemž se část vyloučí 

vykašláním a kýcháním, část však proniká až do plic. Při vyšší koncentraci prachu se zvyšuje 

i produkce hlenu, který se spolu s prachem odstraňuje z dýchacích cest kašláním. Při zvýšené 

produkci hlenu a jeho zadržení v dýchacích cestách vznikají podmínky pro usazování bakterií 

a virů, jež podněcují vznik a rozvoj infekce. Důsledkem je poškození řasinkového epitelu 

dýchacích cest, který je nahrazen méně účinným epitelem a postupně se zhoršuje samočistící 

schopnost plic. To se projevuje nejprve prostým zánětem průdušek, později se rozvíjí 

chronický obstrukční zánět průdušek s poruchami plicních funkcí. [8]     

 Částice prachu, které se nezachytily v průduškách, pronikají do plícních sklípků. 

Koncové průdušky nejsou vystlány řasinkovým epitelem a neprodukují hlen, proto probíhá 

eliminace prachu velmi pomalu. U částic obsahující křemen je to ještě složitější, jelikož 

usmrcuje alveolární fagocyty. Poškozené buňky ztrácejí schopnost pohybu a eliminace prachu 

plic se ještě zhoršuje. Ukládání minerálního prachu v plicích se označuje jako zaprášení plic 

anebo pneumokonióza. Název nemoci pochází z řeckých slov pneumon (plíce) a koni (prach). 

Hlavním rizikovým faktorem je volný oxid křemičitý. [8,11]               

 

Pneumokoniózy 

 Pneumokoniózy jsou nemoci, které vznikají po inhalaci a usazení se anorganického 

prachu v plicích, zpravidla po víceleté expozici. Rozlišujeme 2 základní skupiny 

pneumokonióz: 

 Nekolagenní pneumokoniózy – vyznačují se zadržováním prachu v plicích, přičemž 

není přerušena jejich funkce. Po přerušení expozice se v průběhu 1 – 2 let prach z plic 

obvykle eliminuje. Do této skupiny patří antrakóza z uhlíkové černě, báriová 

silikatóza, sideróza a stanóza (zaprášení plic prachem cínu). 

 Kolagenní pneumokoniózy – charakteristické tím, že zadržený fibrogenní prach 

v plicích podněcuje nespecifickou zánětlivou reakci, přičemž se postupně narušuje 

funkce plic. Kolagenní pneumokoniózy nazýváme také fibrokoniózy. Zařazujeme zde 

silikózu, uhlokopskou pneumokoniózu, silikatózy, pneumokoniózu z tvrdých kovů 

a beryliózu. [8,10]               
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 Silikóza je onemocnění vyvolané prachem s obsahem krystalického oxidu 

křemičitého. Při inhalaci prachu se do alveolu dostávají částice menší ne 10 μm, zadržovány 

jsou převážně částice o velikosti 1 – 3 μm. Částice menší ne 0,1 μm jsou opět vydechovány. 

Pro rozvoj onemocnění je podstatné i stáří povrchu částic (čerstvě vzniklé částice jsou více 

fibrogenní), koncentrace prachu v pracovním prostředí, délka práce a osobní dispozice 

jedince. Silikóza se vyskytuje u horníků, minérů, tunelářů, pracovníků hutí, brusičů, 

kameníků, sochařů, pracovníků sléváren, pracovníků keramického průmyslu. [8,12]                     

 

 Uhlokopská pneumokonióza se velmi podobá plicní silikóze. Prach, kterému jsou 

vystaveni pracovníci při dobývání uhlí, obsahuje částice s různým podílem SiO2. Riziko 

vzniku onemocnění proto představují hlubinné doly na černé uhlí, jsou mu vystaveni horníci 

při ručním dobývání i ražení kombajny. V dnešní době je prach značně eliminován účinným 

větráním dolu. Onemocnění málokdy vzniká po kratší než 20leté expozici. [11,12]  

 

 Onemocnění způsobená azbestem jsou nenádorová a nádorová. Do první skupiny se 

zařazuje azbestóza (intersticiální plicní fibróza) a pleurální hyalinóza. Azbestóza vyžaduje 

vysokou expozici vláknům azbestu trvající zpravidla řadu let, protože závažnost onemocnění 

je do značné míry závislá na celkovém množství vdechnutých azbestových vláken. Mezi 

nádorová onemocnění patří bronchogenní karcinom, maligní mezoteliom a peritonea. 

Ty vznikají i po podstatně nižší expozici azbestovým vláknům než azbestóza. [12] 

 

 Svářečské plíce (pneumokonióza ze svařování) jsou charakteristické ukládáním oxidů 

železa v alveolech s nevelkou nekolagenní reakcí plícní tkáně. Vznikají při dlouhodobé 

expozici svářečským dýmům. Vysoká koncentrace svářečských aerosolů ve špatně větraných 

prostorách vede k horečce ze svářečských dýmů. [12]  

 

 Mezi další onemocnění způsobené prachem patří exogenní alergická alveolitida 

(farmářská plíce, sladovnická plíce aj.), což je plicní fibróza způsobená opakovaným 

kontaktem s určitým antigenem. Profesionální alergická rinitida – zánětlivé onemocnění 

nosní sliznice, které vzniká jako reakce na alergen přítomný ve vzduchu (mouka, obilí, 

srst,…). Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. A ostatní 

pneumokoniózy. [12]                      
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Statistické údaje nemocí z povolání souvisejících s prachem 

 

 Touto problematikou se zabývá od roku 2009 Státní zdravotní ústav ve spolupráci 

s Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tyto informace vydávají 

v publikaci Nemoci z povolání v České republice. Poslední vydaná verze obsahuje údaje 

z roku 2010, které také dále uvádím. Publikace člení nemoci z povolání (dále jen NzP) 

do několika základních kapitol. Jedná se o NzP způsobené chemickými látkami, NzP 

způsobené fyzikálními faktory, NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, 

NzP kožní, NzP přenosné a parazitární a NzP ostatní. [23] 

 Nejvíce NzP bylo v roce 2010 registrováno v Moravskolslezském kraji - celkem 313, 

tj 25,3 % všech hlášených případů. Nejpočetnější kategorií všech hlášených případů se staly 

NzP způsobené fyzikálními faktory (657). Za tou následovaly NzP týkající se dýchacích cest, 

plic, pohrudnice a pobřišnice viz graf 2, právě tato kategorie mne bude dále zajímat. 

 

Graf 2: Struktura hlášených případů NzP [23] 

 

 Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice byly v roce 2010 

diagnostikovány celkem ve 246 případech. Oproti roku 2009 jde o nárůst o 7 případů. Vývoj 

NzP v letech 2002 – 2010 znázorňuje tabulka 7.   

 

Tabulka 7: Vývoj NzP v letech 2002 – 2010 [23] 

Nemoc z povolání (NzP) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Pneumokoniózy způsobené SiO2 99 106 86 84 96 100 117 168 132 

Nemoci způsobené azbestem 44 36 28 35 28 42 23 24 34 

Nemoci plic z radioaktivních látek 15 13 5 15 16 20 15 33 33 

Asthma bronchiale, alergie dých. cest 80 74 58 70 90 78 119 93 98 

Ostatní NzP 8 10 3 5 4 1 6 9 7 

Celkem 246 239 180 209 234 241 280 327 304 
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 Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu 

křemičitého byly diagnostikovány u 99 mužů. Převažovaly pneumokoniózy uhlokopů prosté – 

61 případů. Nejvíce onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského a ze Středočeského kraje, 

onemocněli zejména pracovníci při těžbě a dobývání uhlí a rud. Azbest vyvolal celkem 

44 případů onemocnění plic nebo pohrudnice, což bylo o 8 případů více než v roce 2009. 

Nárůst o 7, respektive o 5 případů, byl v roce 2010 zaznamenán u pleurálních hyalinóz 

a u mezoteliomu pleury. Naopak pokles o 4 případy proti roku 2009 byl evidován 

u azbestózy. Svářečská plíce vznikla u dvou pracovníků, kteří byli exponování svářečským 

dýmům jeden 10 a druhý 18 let. Farmářská plíce byla diagnostikována u dvou zemědělských 

pracovníků. Bronchiálním astmatem nebo alergickou rinitidou onemocnělo celkem 

69 pracovníků, přičemž jejich vzájemná kombinace se vyskytla celkem 11x. Přehled NzP 

týkajících se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice a jejich rozdělení dle počtu 

případů, věku a délce expozice udává tabulka 8. [23]  

 

Tabulka 8: Rozdělení NzP podle diagnóz, pohlaví, věku a délky expozice [23] 

Diagnóza 
Počet případů Věk Expozice (roky) 

Muži Ženy Ф Min Max Ф Min Max 

Silikóza plic prostá 17 - 62 40 70 15,0 1,5 41,0 

Silikóza plic komplikovaná 3 - 74 52 81 20,0 7,5 40,0 

Silikotuberkulóza 1 - 57 57 57 16,0 16,0 16,0 

Pneum. uhlokopů dle dynamiky 4 - 37 32 40 12,5 11,2 19,0 

Pneumokonióza uhlokopů prostá 61 - 48 30 73 19,7 5,0 41,0 

Pneum. uhlokopů komplikovaná 11 - 65 40 89 23,0 2,0 38,0 

Pneum. uhlokopů s tuberkulózou 2 - 47 45 49 24,5 22,1 27,0 

Azbestóza plic 3 1 71 68 80 30,0 4,0 38,5 

Hyalinóza pleury  19 8 67 50 80 21,0 6,0 39,2 

Mezoteliom pohrudnice 6 3 63 55 78 13,0 1,3 31 

Nádor plic z azbestu 4 - 68 65 72 18,6 0,7 30,0 

Pneumokonióza ze svařování 2 - 44 40 47 14,0 10,0 18,0 

Nádor plic z radioaktivních látek 15 - 78 71 82 13,9 1,9 33,9 

Exogenní alergická alveolitida 1 5 52 35 59 9,0 0,2 34,0 

Asthma bronchiale 17 38 45 21 60 5,0 0,3 26,0 

Alergická rýma 12 13 48 23 61 5,0 0,8 30,1 

Celkem 178 68 54 21 89 14,0 0,2 41,0 
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6 Metody měření 

 

 Měření prašnosti v pracovním ovzduší se provádí podle normových konvencí 

uvedených v normě ČSN EN 481. Norma vymezuje velikostní frakce a definuje pravidla 

pro měření poletavého prachu. Pro strategii měření, výběr vhodného měřicího postupu 

a zpracování výsledků platí zásady norem ČSN EN 482 a ČSN EN 689.  

 Standardní metodou měření prašnosti je metoda hmotnostního stanovení odběrem 

na filtry, tedy gravimetrická metoda. Způsob měření a hodnocení inhalační expozice prachu je 

popsán v příloze č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. Vyjma metody gravimetrické byla 

pro vzájemné porovnání výsledků použita také metoda fotometrická.  

     

 

5.1 Fotometrická metoda 

 

 Tradiční gravimetrické metody měření prachu potřebují přesný vzorkovací cyklus 

a nejsou určené na zjišťování koncentračních závislostí v reálných časech. Oproti tomu 

přístroje pracující právě na principu fotometrické metody vyhodnocují koncentrace částic 

okamžitě. Tato metoda využívá tzv. Tyndallův efekt. Světlo ze světelného zdroje se vede jako 

dva paprsky přes dva hranoly, jeden je v prašné komoře a druhý v bezprašném prostoru. 

Hranol v bezprašném prostředí se pootočí tak, aby byl stejně osvětlen jako první hranol. 

A právě úhel pootočení je mírou prašnosti. [13]     

 

 

5.2 Gravimetrická metoda 

 

 Následující text kapitoly 5.2 je převzatý z části D přílohy č. 3 nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci [1].  

 Podstatou zkoušky je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce 

prachu zachytí. Prosávání vzduchu je většinou zajištěno čerpací jednotkou s regulací průtoku. 

Vstupním zařízením může být například cyklon, který zachycuje částice odlučovaných frakcí 

prachu, které musí odpovídat přijatým konvencím uvedeným v ČSN EN 481.   
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 Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné, 

respirabilní, popř. jiné frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární 

aparaturou. Stanovení sestává z 3 základních kroků. Těmi jsou přípravné práce v laboratoři, 

vlastní odběr a zpracování vzorku s výpočtem koncentrace prachu. 

 

Přípravné práce v laboratoři 

  

 V této fázi nastává vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů 

čerpadla, hadic. Před odběrem vzorku musí být filtr kondicionován při konstantní relativní 

vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24 hodin. Pro dosažení nejlepší přesnosti by se měla 

okolní teplota pohybovat v rozmezí 15 – 30 °C a udržovat v rozmezí ± 3°C, relativní vlhkost 

v rozsahu 20 – 45 %, udržovat v rozmezí ± 5 %. Po odběru vzorků musí být filtry 

kondicionovány za stejných podmínek jako před odběrem. Filtry musí být v exsikátoru během 

kondicionace umístěny v otevřených přepravních zařízeních, např. Petriho miskách. Exsikátor 

musí být umístěn co nejblíže analytickým váhám, aby se čas, po který je filtr vystaven jiné 

vlhkosti, zkrátil na minimum. Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, 

aby se nezměnila jejich hmotnost vlivem okolní vlhkosti. Exsikátor je rovněž nutné zavřít 

po každém vyjmutí filtru. Před vážením filtrů je zapotřebí provést kalibraci vah. Manipulace 

s filtry se děje pomocí pinzety s plochými čelistmi. Filtry se uchycují pouze za okraj. 

Uchovávají se a transportují v odběrové hlavici, případně v objímkách či jiných transportních 

obalech. 

 

Odběr vzorku      

 

 Sestavení odběrové aparatury, tj. čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem. 

Pomocí průtokoměru se nastaví požadovaný průtok čerpadla. Odběrová hlavice se upevní 

na pracovníka exponovaného prachu pracovního ovzduší, do jeho dýchací zóny podle normy 

ČSN EN 481 (viz příloha 1), odběrové čerpadlo se přichytí za opasek. Naměří se podmínky 

odběru vzorků ovzduší v laboratoři a zaznamenají se spolu s časem začátku odběru, 

průtokovou rychlostí a dalšími podstatnými parametry. Po odběru vzorku se opět zaznamená 

čas a průtoková rychlost. Filtry se po ukončení vzorkování vždy vyjmou z odběrové hlavice 

a uloží do transportního obalu.  
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Zpracování vzorku a výpočet koncentrace prachu 

 

 Před vážením se filtr po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako před 

odběrem. Stejné požadavky platí také pro vážení exponovaných filtrů. Po zvážení 

jednotlivých filtrů následuje výpočet koncentrace prachu: 

,
V

m
c   

kde: c koncentrace frakce [mg/m
3
], 

 m celková hmotnost prachu [mg], 

 V objem odebraného vzorku [m
3
]. 

  

 Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtru před a po odběru 

(expozici) podle vzorce: 

,12 mmm   

kde: m1 hmotnost filtru před odběrem [mg], 

 m2 hmotnost filtru po odběru [mg]. 

 

 Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočte 

jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce: 

,tQV   

kde: Q minutový průtok odběrovým zařízením [m
3
/min], 

 t doba odběru [min]. 

 

 

 Minutový průtok odběrovým zařízením Q se stanoví jako aritmetický průměr hodnot 

průtokové rychlosti na začátku a na konci odběru. 

 Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m
3
. Nejistota výsledku se uvádí 

v procentech hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m
3
. Výsledky se zaokrouhlují na jedno 

desetinné místo. 
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6 Přístroje a zařízení 

 

 Tato kapitola uvádí přehled všech přístrojů a zařízení potřebných při měření. Použit 

byl přístroj MicroDust Pro ke stanovení vdechovatelné frakce fotometrickou metodou. Dále 

Haz-Dust IV umožňující měření vdechovatelné, thorakální a respirabilní frakce jednak 

hmotnostním stanovením a také vyhodnocením v reálném čase. Odběrové čerpadlo Apex 

s odběrovou hlavicí na gravimetrický odběr vdechovatelné frakce a ostatní technická zařízení. 

 

 

6.1 MicroDust Pro 

 

 MicroDust Pro je ideální měřicí přístroj pro stanovení koncentrace částic v mg/m
3
 

v reálném čase. Využívá principu měření na bázi rozptylu světla. Poskytuje grafické 

zobrazení koncentračního průběhu a ukládání dat. Přenosný přístroj, který je stavěný 

pro měření v terénu i na pevném místě (v takovém případě se upevňuje na stativ). Oddělitelná 

sonda může být použita i v relativně nedostupných prostorech. Přístroj využívá ke své 

činnosti modulovaný infračervený paprsek nasměrovaný do měřící cely. V okamžiku, kdy se 

částice prachu dostanou do měřící cely, paprsek světla se rozptýlí pod úhlem 12 – 20° 

a dopadne na detektor. Princip činnosti znázorňuje obrázek 6. [13] 

 

Obrázek 6: Princip přístroje MicroDust Pro [13]  

 

 Přístroj měří koncentraci prachu okamžitě po zapnutí a posunu krytu měřící cely. 

Na displeji se zobrazuje aktuální hodnota koncentrace prachu, maximální naměřená hodnota 

a průměrná hodnota. Před měřením je pro záznam hodnot měření do paměti přístroje nutné 

spustit v hlavním menu položku „Start Logger“, pro ukončení záznamu měření zvolíme 

položku „Stop Logger“. Uložená data je poté možné zobrazit přímo na displeji přístroje nebo 
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pomocí programu WinDust Pro v počítači. Před měřením je však nutné provést veškerá 

nastavení a kalibraci, jak uvádí návod na použití. Popis přístroje a jeho technické parametry 

uvádějí následující obrázky 7 a 8 respektive tabulka 9.  

  

Obrázek 7: Příslušenství MicroDust Pro  

       

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: MicroDust Pro [13]   

 

 

Tabulka 9: MicroDust Pro - technické parametry [13] 

 

Funkce Mezní hodnota 

Technika 880 nm infračervené záření 

Rozsah 0 – 2500 mg/m
3
 ve čtyřech rozsazích 

Rozlišení 0,001 mg/m
3
 

Nejistota stanovení  ± 0,002 % 

Hmotnost 0,97 kg 

Rozměry 245 x 95 x 50 mm 

Displej 128 x 64 pixel LCD s podsvícením 

Paměť 64KEEPROM – 15 700 datových bodů 

 

 

Program WinDust Pro 

 

 Aplikační software pro podporu záznamů poskytovaných přístrojem MicroDust Pro. 

Byl speciálně vytvořený firmou Casella CEL pro zjednodušení procesu konfigurace přístroje, 

stahování a prezentaci dat. Software je dodávaný na dvou 1.4 MB disketách a je vytvořený 

pro 32 bitové prostředí Windows 95 a výše. Instalace programu je velice snadná. 

Pro stahování naměřených dat do PC je nutné přístroj k počítači připojit pomocí datového 

kabelu RS232, který je součástí příslušenství. Spustíme program, měřicí přístroj a zvolíme 
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položku „Download“. Tímto dojde k uložení naměřených dat. Načtená data je možné zobrazit 

buďto jako celkový sumář výsledků, graf, nebo formou tabulky naměřených hodnot. Sumář 

výsledků zobrazuje čas začátku a konce měření, maximální a minimální hodnoty koncentrace 

s časovým okamžikem a průměrnou hodnotu. Graf představuje závislost koncentrace prachu 

na čase s možností výběru jakéhokoliv úseku. Zobrazení dat v tabulce podává přehled 

naměřené koncentrace všech odběrů a slouží pro export dat do jiných aplikací. [13]   

 

 

6.2 Haz-Dust IV 

 

 Přístroj Haz-Dust IV (obr. 11) je první osobní odběrové zařízení prachu, které používá 

kombinování klasické gravimetrické metody a monitoring v reálném čase. Monitoring 

v reálném čase probíhá při každém měření, kdy je koncentrace snímaná v senzorové hlavě. 

Na displeji se zobrazuje koncentrace v reálném čase v mg/m
3
. Pro provedení gravimetrické 

metody je k senzorové hlavě nutné připojit kazetu s filtrem, na který jsou zachycovány částice 

prachu (obr. 9). Přístroj má v sobě zabudováno vnitřní čerpadlo, které čerpá vzduch přívodní 

trubicí skrz senzorovou hlavu a kazetou s filtrem.  

 

Obrázek 9: Schéma kombinace metod [14]   

 

 Haz-Dust IV má oproti jiným přístrojům obrovskou výhodu. Dokáže měřit koncentraci 

prachu nejen vdechovatelné frakce, ale také thorakální a respirabilní. K tomuto účelu je vždy 

nutné přístroj jednoduše přizpůsobit. Jednak přepnutím přístroje v hlavním menu do daného 

režimu měření. Poté je třeba nastavit průtokovou rychlost odběrového čerpadla. V návodě je 

doporučený průtok 2,75 l/min pro respirabilní frakci a 2 l/min pro frakci thorakální 

a vdechovatelnou. Dále je třeba přizpůsobit senzorovou hlavici danému odběru (obr. 10).       

Pro měření respirabilních částic je zapotřebí do senzorové hlavice připojit GS cyklón 
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s adaptérem. Pro odběr thorakálních částic se použije vstupní ventil pro thorakální vzorek 

a pro sledování vdechovatelné frakce I.O.M. hlavice s adaptérem. [14]           

 

Obrázek 10: Senzorová hlavice pro odběr frakcí prachu [14]   

 

 Důležitými prvky pro správné měření jsou kontrola kalibračního rozsahu a proces 

nulování, který je zapotřebí před každým odběrem ovzduší v pracovním prostředí. K těmto 

účelům slouží kalibrační a nulovací filtry dodávané s příslušenstvím přístroje (obr. 12). 

Technické parametry přístroje obsahuje tabulka 10. 

 

Obrázek 11: Haz-Dust IV [14]      

 

 

 
Obrázek 12: Haz-Dust IV s příslušenstvím 
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Tabulka 10: Haz-Dust IV – technické parametry [14]   

Funkce Mezní hodnota 

Přesnost  ± 10 % 

Rozsah 0,01 – 200 mg/m
3
 

Rozlišení 0,02 mg/m
3
 

Velikost částic 

0,1 – 10 μm respirabilní frakce 

0,1 – 50 μm thorakální frakce 

0,1 – 120 μm vdechovatelná frakce 

Průtok 1 – 3,3 l/min 

Hmotnost 0,907 kg 

Rozměry 140 x 83 x 70 mm 

Paměť 21 500 datových bodů 

 

 

Program DustComm Pro 

 

 DustComm Pro 1.2 je komunikační software umožňující uložení naměřených údajů 

z přístroje Haz-Dust IV do počítače pro jejich další zpracování a prezentaci. Program je 

dodávaný na instalačním CD disku a jeho instalace je snadná a rychlá. Pro nahrání dat do PC 

je zapotřebí propojit PC s přístrojem pomocí kabelu RS232. Poté zapnout přístroj, spustit 

program a zvolit položku „Unit – Download“. Uložená data se v počítači zobrazí 

v přehledném okně. To podává základní informace, kterými jsou datum, čas počátku a konce 

měření, interval, dobu, a počet vzorkování. Následuje typ odebrané frakce, průměrná, 

maximální a minimální hodnota měřené koncentrace. Okno dále obsahuje miniaturu 

sestaveného grafu, který lze zobrazit plnohodnotně potvrzením volby „Full Plot“ a tabulku 

s údaji všech odběrů, které je možné exportovat do jiných tabulkových aplikací. 

 

 

6.3 Odběrové čerpadlo Apex 

 

 Je dvoučinné membránové čerpadlo firmy Casella s nastavitelným průtokem. Čerpadlo 

se používá spolu s odběrovou hlavicí I.O.M (obr. 13). Na LCD displeji se v průběhu měření 

zobrazuje velikost průtoku, čas odběru, teplota a celkové množství vzduchu průchozí 

čerpadlem. Technické parametry čerpadla znázorňuje Tabulka 11. 
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Obrázek 13: Odběrové čerpadlo Apex 

  

 

Tabulka 11: Apex – technické parametry [15]   

Funkce Mezní hodnota 

Přesnost  ± 5 % 

Průtok 
0,8 – 5 l/min 

5 – 750 ml/min s adaptérem 

Hmotnost 0,46 kg 

Rozměry 136 x 78 x 46 mm 

Paměť až 100 měření 

 

 

 

Odběrová hlavice I.O.M. 

 

 Hlavice je určena k odběru vdechovatelné frakce a při použití polyuretanových vložek 

i k odběru separovaných frakcí prašného aerosolu. Využívá kazetový systém, který 

minimalizuje manipulaci s filtrem (obr. 14). I.O.M. velmi dobře simuluje chování částic 

při dýchání nosem a ústy. Je vyrobena z vodivého plastu o hmotnosti 55 g a využívá filtry 

o průměru 25 mm. Kazety jsou vyráběny z vodivého plastu nebo nerez oceli. [24]   
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Obrázek 14: Odběrová hlavice I.O.M. [24]    

 

 

6.4 Další technické prostředky 

 

 Měření podmínek na pracovišti 

 Pro měření podmínek na pracovišti byl použit záznamník vlhkosti a teploty TESTO 

177-H1 (obr. 15), digitální barometr GPB 2300 (obr. 16) pro měření tlaku a anemometr 

Airflow TA 35 (obr. 17) k měření rychlosti proudění vzduchu.   

                      

Obrázek 15: TESTO 177-H1     Obrázek 16: GPB 2300  Obrázek 17: Airflow TA 35 

 

 

 Průtokoměr 

 Průtokoměr DryCal DC-lite (obr. 18) je výhradně určený pro průmyslovou hygienu. 

Slouží ke kontrole průtoku vybraných zařízení. Na displeji je zobrazována hodnota aktuálního 

průtoku s přesností 2 % a průměrná hodnota z deseti měření, v takovém případě je přesnost 

měření 1 %. Další technické parametry viz následující tabulka. 
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Tabulka 12: DryCal DC-lite – technické parametry [16]   

Funkce Mezní hodnota 

Přesnost  ± 1 % 

Rozsah  10 ml/min – 20 l/min 

Hmotnost 1,2 kg 

Rozměry 127 x 127 x 70 mm 

 

 

Obrázek 18: Kontrola a nastavení průtoku 

 

 Analytické váhy 

 Pro navážku filtrů byly použity analytické digitální váhy Kern 770-60 (obr. 19). Váhy 

mají funkci počítaní kusů, možnost poděsného vážení, práci s procenty a interní automatickou 

kalibraci. Displej rychle reaguje na nejmenší změny hmotnosti, je praktický pro manuální 

dávkování. Tabulka 13 udává technické parametry vah.  

 

Tabulka 13: Váhy Kern – technické parametry [17]   

Funkce Mezní hodnota 

Rozlišení 0,01/0,1 mg 

Rozsah  60/120 g 

Minimální zatížení 10 mg 

Hmotnost 6 kg 

Rozměry 200 x 300 x 340 mm 

 

 

Obrázek 19: Vážení filtru  
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 Exsikátor, Petriho misky 

 Exsikátor (obr. 20) slouží ke kondicionování filtrů nejméně 24 hodin před a po měření. 

Udržuje konstantní relativní vlhkost. Filtry jsou v exsikátoru během kondicionace umístěny 

v otevřených přepravních zařízeních, tzv. Petriho miskách (obr 21).  

                   

 Obrázek 20: Exsikátor                  Obrázek 21: Petriho misky 

 

 Přepravní nádoby  

 Transportní objímky a kazety (obr. 22) se používají jako přepravní obaly pro přenos 

filtrů na místo odběru a jejich uchovávaní. 

 

Obrázek 22: Transportní objímky a kazety 

 

 Filtry 

 Při měření byly použity filtry GF/A ze skleněných mikrovláken o rozměrech 

25 a 37 mm od firmy Whatman (obr. 23 a 24). Ty jsou vyráběny z borokřemičitého skla 

a vyznačují se chemickou odolností vůči většině organických a anorganických rozpouštědel.  

            

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      Obrázek 23: Fitry GF/A  

         

           Obrázek 24: Filtry po odběru dřevního prachu  
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 Videomikroskop 

 Binokulární USB mikroskop VSM 52 (obr. 25) byl použit pro zvětšené struktury 

měřených prachů. Mikroskop má integrovanou kameru 1,3 Mpix. Je dodáván se softwarem 

Scope image Plus. Tento program propojí mikroskop s počítačem. Technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce 14.    

 

Obrázek 25: Videomikroskop  

 

Tabulka 14: Mikroskop VSM 52 – technické parametry [21]   

Funkce Mezní hodnota 

Okulár Širokoúhlý WF 10x/18 

Hlavice Binokulární 

Datový výstup USB 2.0 

Software Scope Image Plus 

Osvětlení LED s regulací jasu 

Hlava 
Revolverová pro 4 objektivy 

DIN 

Zvětšení 40x – 1000x 

 

 

 Hadičky, stopky, pinzeta, stativ, zápisník   
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7 Pracoviště, pracovní místo a pracovní činnost 

 

 Veškerá měření, tj. zkušební měření i oba hlavní měření (vrtání betonu a broušení 

bukového dřeva), probíhala v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy 

báňské – Technická univerzita Ostrava v Ostravě  - Výškovicích. Přípravné práce 

před vlastním měření spolu s vyhodnocením výsledku po vykonaném odběru byly provedeny 

v laboratoři BOZP. Pro vlastní měření prašnosti bylo vždy nutné přemístit se do pracovní 

dílny nacházející se v téže budově.  

 Pracovní dílna je uzavřená místnost 5,5 m široká a 6,5 m dlouhá. Na jedné straně se 

nacházejí 3 okna a na straně protilehlé vstupní dveře. Uprostřed dílny je velký pracovní stůl, 

po obvodě stěn jsou regály s nářadím a pracovní stoly s přístroji a dalším dílenským 

vybavením.  

 

 

Zkušební měření 

 

 Zkušební měření prašnosti probíhalo při vrtání do vysušeného kmene dubu. Ten byl 

umístěn na zem vedle velkého pracovního stolu, na který byl posazen stativ s přístrojem 

MicroDust Pro (obr. 26). Pro vrtání byla použita vrtačka Narex EVP 13C-H3 (obr. 27). 

Technické parametry vrtačky uvádí následující tabulka.    

 

Tabulka 15: Vrtačka Narex – technické parametry [18]   

Funkce Mezí hodnota 

Příkon 630 W 

Otáčky při zatížení 0 – 800 /min 

Otáčky naprázdno 0 – 1600 /min 

Počet úderů při zatížení 0 – 16 000 /min 

Ф vrtání v oceli … 13 

Ф vrtání v dřevě … 35 

Ф vrtání v betonu … 16 

Hmotnost 2,7 kg 
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Obrázek 26: Zkušení měření           Obrázek 27: Vrtačka Narex 

 

 

Vrtání betonové krychle 

 

 Prvním hlavním měřením bylo vrtání do betonu. Konkrétně se vrtalo do betonové 

krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm, která byla usazena do odlévací formy (obr. 29), 

aby nedošlo k rozdrcení zkoušeného materiálu. Vrtání 

proběhlo na malém stolečku, aby měl pracovník 

usnadněnou práci (obr. 28). Použito bylo elektronické vrtací 

kladivo Makita HR2440 (obr 30). Jeho parametry jsou 

uvedeny v Tabulce 16.    

         

 

 

 

 

            Obrázek 28: Vrtání betonové krychle 

 
Tabulka 16: Vrtací kladivo Makita – technické parametry [19]   

Funkce Mezní hodnota 

Příkon 780 W 

Otáčky naprázdno 0 – 900 /min 

Příklepy za minutu 0 – 4500 /min 

Ф vrtání v oceli … 13 

Ф vrtání v dřevě … 32 

Ф vrtání v betonu … 24 

Síla úderu 2,7 J 

Hmotnost 2,7 kg 

Délka 352 mm 
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Obrázek 29: Betonová krychle po měření         Obrázek 30: Vrtací kladivo Makita 

 

 

Broušení dubového kmene   

 

 Po vrtání betonu následovalo měření prašnosti při broušení dubového kmene. Ten byl 

pomocí stolařské svěrky uchycen na velkém pracovním stole uprostřed dílny (obr. 31). 

Broušení bylo realizováno ruční elektrickou pásovou bruskou PBS 75 AE (obr. 32). K té byl 

nainstalován box na prach s „mikro“ filtrem, který zachycuje značnou část prachových částic.     

            

Obrázek 31: Broušení dubového kmene     Obrázek 32: Pásová bruska PBS 75 AE 

 

Tabulka 17: Bruska PBS 75 AE – technické parametry [20]   

Funkce Mezní hodnota 

Příkon 710 W 

Výkon 350 W 

Rychlost pásu 300 m/min 

Délka brusného pásu 533 mm 

Šířka brusného pásu 75 mm 

Vlastní odsávání Ano 

Hmotnost 2,7 kg 
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8 Pracovní postup měření 

 

 Prvním krokem k tomu, abych mohl vyhodnotit podíl respirabilní, thorakální 

a vdechovatelné frakce u vybraných zdrojů prašnosti, bylo seznámení se s metodami odběru 

a činnostmi přístrojů. Z tohoto důvodu jsem několikrát navštívil laboratoř BOZP, kde se 

veškerá měřící aparatura nachází. Po nastudování návodů mnou bylo provedeno několik 

cvičných měření křídového prachu. Zejména s přístrojem Haz-Dust IV, který byl pro mne 

velkou neznámou. 

 Veškerá měření spojená se splněním cíle diplomové práce probíhala ve 3 intervalech, 

které trvaly vždy 3 dny. Zkušební měření probíhalo ve dnech 6., 7. a 8. 2., měření betonového 

prachu od 21. do 23. 2 a měření prašnosti dubového dřeva 27. až 29. 2. 2012.  

 Pracovní postup probíhal u všech měření totožně, až na časy odběrů zkušebního 

měření, které byly kratší. Celý proces byl vždy z důvodu správného postupu stanovení 

prašnosti gravimetrickou metodou rozdělen do 3 dnů na následující fáze: 

 přípravné práce, 

 odběr vzorků, 

 zpracování vzorků. 

 

Přípravné práce 

 

 První den jsem vždy prováděl veškeré přípravné práce před měřením v laboratoři. 

Abych splnil podmínku 24hodinové kondicionace filtrů, okamžitě po příchodu byly filtry 

umístěny do Petriho misek umístěných v exsikátoru. Poté jsem se přemístil k měřicím 

přístrojům a provedl jejich kalibraci. Pro bezproblémové měření byla vždy provedena 

kontrola vnitřní paměti a stavu nabití akumulátorů. V případě potřeby byla paměť vynulována 

a přístroj připojen na adaptér. Během nabíjení jsem vždy přístroj vyčistil a provedl potřebná 

nastavení. Zejména seřídil časy na přístroji MicroDust Pro a Haz-Dust IV. Pro snadné 

porovnání naměřených hodnot v reálném čase bylo potřebné mít na obou aparaturách stejný 

čas. Poté jsem měřící aparatury sestavil a připravil pro vzorkování.    
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Odběr vzorků 

 

 Druhý den začínal v laboratoři. Nejdříve jsem přenesl exsikátor s filtry k analytickým 

váhám, u kterých byla provedena automatická kalibrace. Provedl jsem navážku jednotlivých 

filtrů a jejich hodnotu zapsal do zápisníku. Konkrétně se jednalo o 3 filtry velikostí 37 mm 

ke stanovení jednotlivých frakcí přístrojem Haz-Dust IV a 2 filtry o velikosti 25 mm. Jeden 

pro odběr vdechovatelné frakce odběrovým čerpadlem Apex s odběrovou hlavicí a druhý jako 

tzv. slepý vzorek. S filtry bylo manipulováno pinzetou, a to co nejrychleji, aby nedošlo 

k ovlivnění jejich hmotnosti okolní vlhkostí. Filtry se po zvážení vždy umístily do 

přepravních kazet. Poté jsem se přemístil s veškerým potřebným vybavením do pracovní 

dílny. 

 Po příchodu do dílny jsem naměřil pracovní podmínky, tzn. operativní teplotu, 

relativní vlhkost vzduchu, tlak a rychlost proudění vzduchu. Pozornost byla věnována také 

měřicím přístrojům. Nejdříve jsem nainstaloval přístroj MicroDust Pro na stativ, provedl 

proces nulování a umístil ho co nejblíže dýchací zóně pracovníka (obr. 26, 28 a 31). Další 

měřící aparaturou bylo odběrové čerpadlo Apex propojené hadičkou s odběrovou hlavicí 

I.O.M., do které byl umístěn filtr. Pomocí průtokoměru jsem nastavil průtok odběrového 

čerpadla na 2 l/min (obr. 18). Posledním měřicím přístrojem byl Haz-Dust IV. Nejdříve jsem 

vložil filtr o velikosti 37 mm do kazety, která je součástí senzorové hlavice. K té jsem připojil 

GS cyklón s adaptérem pro měření respirabilní frakce a nastavil průtokoměrem požadovaný 

průtok 2,75 l/min. V menu přístroje byl vybrán vteřinový odběr a velikost částic respirabilní. 

Poté jsem za pomoci nulovacího filtru provedl proces nulování. Tím byly přístroje připraveny 

k odběru. Odběrová a senzorová hlavice byla umístěna do dýchací zóny pracovníka, odběrové 

čerpadlo a Haz-Dust IV zachyceny za opasek viz obrázek 33.             

 

Obrázek 33: Umístění měřících aparatur 
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 Po nainstalování všech přístrojů pracovník započal pracovní činnost. Spustil jsem 

jednotlivá zařízení a také stopky, kterýma měřím interval odběrů jednotlivých frakcí 

přístrojem Haz-Dust IV. Jeho trvání bylo přibližně 15 minut (zkušební měření cca 5 minut). 

Po uplynutí této doby pracovník přerušil činnost, ukončil jsem chod přístroje Haz-Dust IV 

a sundal jej z pracovníka (přerušovaný odběr viz příloha 1). Další dvě aparatury nadále 

zůstávají v činnosti (kontinuální odběr viz příloha 1). Z měřící kazety jsem opatrně vyndal 

exponovaný filtr a vložil jej do transportní kazety.  

   Poté jsem musel připravit Haz-Dust IV pro odběr thorakální frakce. Postup je stejný 

jako u frakce předchozí. To znamená vložení filtru do měřící kazety. K senzorové hlavici 

připojit vstupní ventil pro thorakální odběr a nastavit průtok tentokrát na 2,0 l/min. V menu 

přístroje byla vybrána velikost částic thorakální. Posledním krokem bylo opětovné nulování. 

Odběrovou aparaturu jsem znovu upevnil na pracovníka, jenž pokračoval v pracovní činnosti. 

Po uplynutí daného intervalu byla aparatura z pracovníka vzata a filtr umístěn do přepravní 

kazety. 

 Sestavení senzorové hlavice pro odběr vdechovatelné frakce bylo složitější. Bylo 

potřebné připojit I.O.M. hlavici s adaptérem, do které vkládám čistý filtr. Následuje kontrola 

průtoku, který má být opět 2 l/min, výběr velikosti částic na vdechovatelné a následné 

nulování. Aparatura byla opět instalována na pracovníka a měření spuštěno. Po 15 minutách 

byl odběr všech zařízení ukončen. Měřicí přístroje jsem odinstaloval a přesunul se opět 

do laboratoře. Tam byly veškeré exponované filtry včetně slepého vzorku přesunuty 

z transportních kazet do exsikátoru. 

 

 

Zpracování vzorků 

 

 Po uplynutí 24 hodin se vracím do laboratoře. Exsikátor znovu umísťuji co nejblíže 

analytickým váhám. Provedu navážku (obrázek 19) a zapisuji hodnoty do zápisníku. Poté 

vyhodnotím naměřené výsledky a výpočtem stanovím příslušné koncentrace. Účelem slepého 

vzorku bylo zjistit, zda se mění hmotnost filtrů během jejich manipulace a transportu. 

 Výsledky měření fotometrickou metodou byly staženy pomocí programů WinDust Pro 

a DustComm Pro 1.2 do počítače. Naměřené koncentrace včetně jejich maximálních 

a minimálních hodnot jsou zobrazeny přímo v PC. Výsledkem těchto měření je také graf 

závislosti měřených koncentrací na odběrovém čase.     
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9 Zkušební měření 

 

 Účelem tohoto prvotního měření bylo osvojit si postup měření a práci s přístroji 

při stanovení frakcí prachu gravimetrickou i fotometrickou metodou. Zejména práci 

s přístrojem Haz-Dust IV, jehož obsluha je nejkomplikovanější. Také bylo potřebné 

vyzkoušet si vyhodnocení výsledků programy WinDust Pro a DustComm Pro. Z tohoto 

důvodu byly dostačující kratší intervaly odběrů.  

 Cílem měření bylo přijít na případné nedostatky, které by mohly komplikovat průběh 

některého z hlavích měření. První problém se objevil u přístroje MicroDust Pro, který se 

po cca 15 minutách vybil a vypnul. Proto pro hlavní měření bude ponechán napojený 

na adaptéru. Další problém spočíval u přístroje Haz-Dust IV, kde byl nastaven interval odběrů 

na 10 vteřin, což nebylo postačující. Výsledný graf není tak členitý a výsledky by mohly být 

zkresleny. Následná měření už probíhala s vteřinovými intervaly. Problémem se stal taky 

transport filtrů v přepravních kazetách. Filtry šly velmi špatně z kazet vytahovat, proto je 

při jejich ukládání nutná větší pozornost.     

       

 Zkušební odběr probíhal dne 7. 2. 2012, kdy byla měřena koncentrace prachu 

z dubového dřeva při vrtání do dubového kmene viz kapitola 7. Nejdříve jsem stanovil 

podmínky na pracovišti, tzn. operativní teplotu, relativní vlhkost vzduchu, tlak a rychlost 

proudění vzduchu. Tyto hodnoty uvádí tabulka 18.  

 
Tabulka 18: Zkušební měření – podmínky na pracovišti 

Operativní 

teplota [°C] 

Relativní vlhkost 

vzduchu [%] 
Tlak [mBar] 

Rychlost proudění 

vzduchu [m/s] 

17,3 33,8 1004 0,05 

Nejistota měření 

± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 % ± 0,01 

        

 Poté byly připravené měřící aparatury nainstalovány na svá místa a následoval 

samotný odběr. Ke zjištění expozice bylo použito všech měřicích přístrojů a obou metod. 

Výsledky koncentrací jednotlivých frakcí jsou popsány níže.  
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9.1 Fotometrická metoda 

 

 Fotometrickou metodou byla měřena koncentrace vdechovatelné frakce dřevního 

prachu přístrojem Microdust Pro. Přístroj Haz-Dust IV krom této stanovuje také frakci 

thorakální a respirabilní.     

 

MicroDust Pro 

 Výsledky odběru jsou vygenerovány za pomoci softwaru WinDust Pro. Prezentovány 

mohou být jednak celkovým sumářem naměřených koncentrací (tabulka 19) nebo pomocí 

grafu závislosti koncentrace na reálném čase (graf 3).     

 

 

Tabulka 19: MicroDust Pro – výsledky zkušebního měření 

 

 

 

Graf 3: MicroDust Pro – zkušebního měření 
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Haz-Dust IV 

 Odběry jednotlivých frakcí tímto přístrojem byly uskutečněny v cca 5 minutových 

intervalech. Výsledky jsou zpracovány a následně prezentovány za využití softwaru 

DustComm Po 1.2. Data se vyobrazují v přehledovém okně (obrázek 34, 35, 36). 

To umožňuje rovněž tvorbu grafu (graf 4, 5, 6). 

  

Respirabilní frakce: 

 

Obrázek 34: Zkušební měření – výsledky respirabilní frakce 

 

 

Graf 4: Zkušební měření – respirabilní frakce 
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Thorakální frakce: 

 

Obrázek 35: Zkušební měření – výsledky thorakální frakce 

 

 

 

Graf 5: Zkušební měření – thorakální frakce 
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Vdechovatelná frakce: 

 

Obrázek 36: Zkušební měření – výsledky vdechovatelné frakce 

 

 

 

Graf 6: Zkušební měření – vdechovatelné frakce  
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9.2 Gravimetrická metoda 

 

 Gravimetrickou metodou byla stanovena koncentrace vdechovatelné frakce dřevního 

prachu odběrovým čerpadlem Apex v součinnosti s odběrovou hlavici I.O.M. a přístrojem 

Haz-Dust IV. Ten umožňuje rovněž stanovení frakce respirabilní a thorakální. 

 Výpočet koncentrace prachu gravimetrickou metodou je uveden v kapitole 5.2. 

Naměřené hodnoty uvádí následující tabulka.    

 

Tabulka 20: Zkušební měření – naměřené hodnoty 

Přístroj Frakce 
m1 

[mg] 

m2 

[mg] 

m 

[mg] 

Q 

[l/min] 

T 

[min] 

Haz-Dust Respirabilní 89,71 89,71 0,00 2,751 5 

Haz-Dust Thorakální 89,29 89,30 0,01 2,003 5,5 

Haz-Dust Vdechovatelná 90,82 90,83 0,01 2,007 5 

Apex Vdechovatelná 25,15 25,19 0,04 2,000 28 

- Slepý vzorek 25,49 25,49 0 - - 

 

Haz-Dust IV 

 Respirabilní frakce 

312 /0
5002751,0

0
mmg

tQ

mm

V

m
c 







  

 Thorakální frakce 

3/9,0908,0
5,5002003,0

01,0
mmg

V

m
c 


  

 Vdechovatelná frakce 

3/0,1997,0
5002007,0

01,0
mmg

V

m
c 


  

 

 

Odběrové čerpadlo Apex 

3/7,0714,0
28002,0

04,0
mmg

V

m
c 
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10 Hlavní měření 

 

 Vybranými zdroji prašnosti pro tato měření jsou vrtání do betonu a broušení dubového 

dřeva viz kapitola 7. Jedná se tedy o stanovení expozice prachu z betonu a dubového dřeva. 

Pracovní postup pro oba tyto odběry včetně přípravných prací a zpracování vzorků je uveden 

v kapitole 8, proto se věnuji už jen samotným výsledkům.    

 

 

10.1 Měření prachu z betonu 

 

 Odběr vzorků probíhal dne 22. 2. 2012. Nejdříve jsem stanovil podmínky 

na pracovišti, tzn. operativní teplotu, relativní vlhkost vzduchu, tlak a rychlost proudění 

vzduchu. Tyto hodnoty uvádí tabulka 21.  

 

Tabulka 21: Vrtání betonu – podmínky na pracovišti 

Operativní 

teplota [°C] 

Relativní vlhkost 

vzduchu [%] 
Tlak [mBar] 

Rychlost proudění 

vzduchu [m/s] 

23,9 22,2 1002 0,04 

Nejistota měření 

± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 % ± 0,01 

 

 Poté byly připravené měřící aparatury nainstalovány na svá místa a následoval 

samotný odběr. Ke zjištění expozice bylo použito všech měřicích přístrojů a obou metod. 

Výsledky koncentrací jednotlivých frakcí jsou popsány níže.  

 

10.1.1 Fotometrická metoda 

 

 Fotometrickou metodou byla měřena koncentrace vdechovatelné frakce prachu 

z betonu přístrojem Microdust Pro. Přístroj Haz-Dust IV krom této stanovuje také frakci 

thorakální a respirabilní.     

 

MicroDust Pro 

 Výsledky odběru jsou vygenerovány za pomoci softwaru WinDust Pro. Prezentovány 

mohou být jednak celkovým sumářem naměřených koncentrací (tabulka 22) nebo pomocí 

grafu závislosti koncentrace na reálném čase (graf 7). 



 

46 

 

 

Tabulka 22: MicroDust Pro – měření prachu z betonu 

  

 Z tabulky lze vyčíst, že měření trvalo 64 minut, maximální koncentrace dosáhla 

hodnoty cmax = 33,794 mg/m
3
 v čase 08:59:36 a průměrná koncentrace c = 11,884 mg/m

3
. 

Následující graf znázorňuje průběh měřených koncentrací po celý interval odběru. Ten měl 

tendenci růstu s přibývajícím časem, tedy se vzrůstajícím množstvím částic v pracovním 

ovzduší. Do grafu jsem barevně vyznačil cca 15minutové úseky, kdy pracovník vykonával 

činnost. V těchto úsecích bylo prováděno měření jednotlivých frakcí přístrojem Haz-Dust IV. 

V intervalech šedých úseků probíhala příprava tohoto přístroje a pracovník činnost 

nevykonával, nevrtal. Prach v tu chvíli sice byl ve vznosu, ale už se tolik nevířil, což mělo za 

následek také mírný pokles koncentrace. V oblasti označené žlutou barvou probíhalo měření 

frakce respirabilní, oranžovou barvou thorakální a modou barvou vdechovatelné frakce.  

 

 

Graf 7: MicroDust Pro – měření prachu z betonu 

 

 Pro zobrazení maximální dosažené hodnoty cmax = 33,794 mg/m
3
 jsem vybral část 

předchozího grafu a podrobil ho zvětšení (graf 8). Tento úsek se nachází v oblasti měření 

respirabilní frakce. Extrémní hodnoty cmax bylo dosaženo pravděpodobně v okamžiku, kdy 

pracovník rozvířil poměrně velkou prachovou vrstvu při odvrtání již navrtané díry.        
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Graf 8: Microdust Pro – maximální naměřená hodnota 

 

Haz-Dust IV 

 Odběry jednotlivých frakcí tímto přístrojem byly uskutečněny v cca 15 minutových 

intervalech. Výsledky jsou zpracovány a následně prezentovány za využití softwaru 

DustComm Po 1.2. Data se vyobrazují v přehledovém okně (obrázek 37, 38, 39). 

To umožňuje rovněž tvorbu grafu (graf 9, 10, 11). 

  

Respirabilní frakce: 

 

Obrázek 37: Prach z betonu – výsledky respirabilní frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly respirabilní částice, měření trvalo 

15 minut a 28 vteřin, jednalo se o vteřinový odběr s celkovým počtem 929 vzorků, maximální 

koncentrace dosáhla hodnoty cmax = 4,81 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 1,41 mg/m

3
. 

Z následného grafu lze konstatovat, že hodnoty postupně s časem rostou. 

 

 

Graf 9: Prach z betonu – respirabilní frakce 

 

Thorakální frakce: 

 

Obrázek 38: Prach z betonu – výsledky thorakální frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly thorakální částice, měření trvalo 

15 minut, jednalo se rovněž o vteřinový odběr s celkovým počtem 901 vzorků, maximální 

koncentrace dosáhla hodnoty cmax = 11,12 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 2,12 mg/m

3
. 

 

 

Graf 10: Prach z betonu – thorakální frakce 

 

Vdechovatelná frakce: 

 

Obrázek 39: Prach z betonu – výsledky vdechovatelné frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly vdechovatelné částice, měření 

trvalo 15 minut a 1 vteřinu, celkový počet vzoků byl 902, maximální koncentrace dosáhla 

hodnoty cmax = 55,50 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 7,41 mg/m

3
. 

 

 

Graf 11: Prach z betonu – vdechovatelná frakce 

 

 Maximální hodnota cmax = 55,50 mg/m
3
 přístroje Haz-Dust IV byla na rozdíl 

od přístroje Microdust Pro dosažena při odběru vdechovatelné frakce. Proto jsem vybral část 

předchozího grafu a podrobil ho zvětšení (Graf 12). Extrémní hodnoty cmax bylo dosaženo 

v konečné fázi měření. V tu chvíli bylo ve vznosu opravdu velké množství prachu.  

 

 

Graf 12: Prach z betonu – maximální naměřená hodnota 
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 Ke srovnání jednotlivých frakcí prachu naměřené přístrojem Haz-Dust IV 

fotometrickou metodou jsem vytvořil graf (graf 13), který znázorňuje podíl respirabilní, 

thorakální a vdechovatelné frakce v dílně při vrtání betonu.  

 

 

Graf 13: Fotometrická metoda – srovnání frakcí prachu z betonu 

 

 

10.1.2 Gravimetrická metoda 

 

 Gravimetrickou metodou byla stanovena koncentrace vdechovatelné frakce dřevního 

prachu odběrovým čerpadlem Apex v součinnosti s odběrovou hlavicí I.O.M. a přístrojem 

Haz-Dust IV. Ten umožňuje rovněž stanovení frakce respirabilní a thorakální. 

 Výpočet koncentrace prachu gravimetrickou metodou je uveden v kapitole 5.2. 

Naměřené hodnoty uvádí tabulka 23.    

 

Tabulka 23: Vrtání betonu – naměřené hodnoty 

Přístroj Frakce 
m1 

[mg] 

m2 

[mg] 

m 

[mg] 

Q 

[l/min] 

t 

[min] 

Haz-Dust Respirabilní 88,35 88,41 0,06 2,749 15,5 

Haz-Dust Thorakální 89,06 89,12 0,06 2,006 15 

Haz-Dust Vdechovatelná 89,96 90,16 0,20 2,001 15 

Apex Vdechovatelná 25,54 26,66 1,12 2,000 64 

- Slepý vzorek 25,38 25,38 0 - - 
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Haz-Dust IV: 

 Respirabilní frakce 

312 /4,1408,1
5,15002749,0

06,0
mmg

tQ

mm

V

m
c 







  

 

 Thorakální frakce 

3/0,2994,1908,0
15002006,0

06,0
mmg

V

m
c 


  

 

 Vdechovatelná frakce 

3/7,6663,6
15002001,0

20,0
mmg

V

m
c 


  

 

 Následný graf znázorňuje podíl respirabilní, thorakální a vdechovatelné frakce v dílně 

stanovené hmotnostně přístrojem Haz-Dust IV 

 

 
Graf 14: Gravimetrická metoda – srovnání frakcí prachu z betonu 

 

 

Odběrové čerpadlo Apex: 

 

  Vdechovatelná frakce 

3/8,875,8
64002,0

12,1
mmg

V

m
c 
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10.2 Měření prachu z dubového dřeva 

 

 Odběr vzorků probíhal dne 28. 2. 2012. Nejdříve jsem stanovil podmínky 

na pracovišti, tzn. operativní teplotu, relativní vlhkost vzduchu, tlak a rychlost proudění 

vzduchu. Tyto hodnoty uvádí tabulka 24.  

 

Tabulka 24: Broušení dřeva – podmínky na pracovišti  

Operativní 

teplota [°C] 

Relativní vlhkost 

vzduchu [%] 
Tlak [mBar] 

Rychlost proudění 

vzduchu [m/s] 

24,8 31,5 990 0,03 

Nejistota měření 

± 0,2 ± 0,1 ± 0,5 % ± 0,01 

 

 Poté byly připravené měřící aparatury nainstalovány na svá místa a následoval 

samotný odběr. Ke zjištění expozice bylo použito všech měřicích přístrojů a obou metod. 

Výsledky koncentrací jednotlivých frakcí jsou popsány níže.  

 

10.2.1 Fotometrická metoda 

 

 Fotometrickou metodou byla měřena koncentrace vdechovatelné frakce prachu 

z dubového dřeva přístrojem Microdust Pro. Přístroj Haz-Dust IV krom této stanovuje také 

frakci thorakální a respirabilní.     

 

MicroDust Pro 

 Výsledky odběru jsou vygenerovány za pomoci softwaru WinDust Pro. Prezentovány 

mohou být jednak celkovým sumářem naměřených koncentrací (tabulka 25) nebo pomocí 

grafu závislosti koncentrace na reálném čase (graf 15). 
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Tabulka 25: MicroDust Pro – měření prachu z dubového dřeva 

 

 Z tabulky lze vyčíst, že měření trvalo cca 66 minut, maximální koncentrace dosáhla 

hodnoty cmax = 28,213 mg/m
3
 v čase 10:56:59 a průměrná koncentrace c = 5,62 mg/m

3
. 

Následující graf znázorňuje průběh měřených koncentrací po celý interval odběru. Ten měl 

rovněž tendenci růstu s přibývajícím časem, tedy se vzrůstajícím množstvím částic 

v pracovním ovzduší. Do grafu jsem barevně vyznačil cca 15minutové úseky, kdy pracovník 

vykonával činnost. V těchto úsecích bylo prováděno měření jednotlivých frakcí přístrojem 

Haz-Dust IV. V intervalech šedých úseků probíhala příprava tohoto přístroje a pracovník 

činnost nevykonával, nebrousil. Prach v tu chvíli sice byl ve vznosu, ale už se tolik nevířil, 

což mělo za následek  pokles koncentrace. V oblasti označené žlutou barvou probíhalo měření 

frakce respirabilní, oranžovou barvou thorakální a modou barvou vdechovatelné frakce.  

 

 

Graf 15: MicroDust Pro – měření prachu z dubového dřeva 

 

 Pro zobrazení maximální dosažené hodnoty cmax = 28,213 mg/m
3
 jsem vybral část 

předchozího grafu a podrobil ho zvětšení (graf 16). Tento úsek se nachází v oblasti měření 

vdechovatelné frakce v konečné fázi měření. Ve vznosu se již nacházelo velké množství 

prachu a box s filtrem zachycující prach instalovaný na brusce byl značně zaplněn.     
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Graf 16: Microdust Pro – maximální naměřená hodnota 

 

Haz-Dust IV 

 Odběry jednotlivých frakcí tímto přístrojem byly uskutečněny v cca 15 minutových 

intervalech. Výsledky jsou zpracovány a následně prezentovány za využití softwaru 

DustComm Po 1.2. Data se vyobrazují v přehledovém okně (obrázek 40, 41, 42). 

To umožňuje rovněž tvorbu grafu (graf 17, 18, 19). 

  

Respirabilní frakce: 

 

Obrázek 40: Prach z dubového dřeva – výsledky respirabilní frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly respirabilní částice, měření trvalo 

15 minut a 1 vteřinu, jednalo se o vteřinový odběr s celkovým počtem 902 vzorků, maximální 

koncentrace dosáhla hodnoty cmax = 2,33 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 0,87 mg/m

3
. 

Z následného grafu lze konstatovat, že hodnoty postupně s časem rostou. 

 

 

Graf 17: Prach z dubového dřeva – respirabilní frakce 

 

Thorakální frakce: 

 

Obrázek 41: Prach z dubového dřeva – výsledky thorakální frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly thorakální částice, měření trvalo 

15 minut, jednalo se rovněž o vteřinový odběr s celkovým počtem 901 vzorků, maximální 

koncentrace dosáhla hodnoty cmax = 7,61 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 2,86 mg/m

3
. 

 

 

Graf 18: Prach z dubového dřeva – thorakální frakce 

 

Vdechovatelná frakce: 

 

Obrázek 42: Prach z dubového dřeva – výsledky vdechovatelné frakce 
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 Z přehledového okna lze vyčíst, že odebírané byly vdechovatelné částice, měření 

trvalo 15 minut a 3 vteřiny, celkový počet vzoků byl 904, maximální koncentrace dosáhla 

hodnoty cmax = 10,94 mg/m
3
 a průměrná koncentrace c = 4,65 mg/m

3
. 

  

 

Graf 19: Prach z dubového dřeva – vdechovatelné frakce 

 

 Maximální hodnota cmax = 10,94 mg/m
3
 přístroje Haz-Dust IV byla stejně jako 

u přístroje Microdust Pro dosažena při odběru vdechovatelné frakce. Jednalo se o téměř stejný 

okamžik.  Proto jsem vybral část předchozího grafu a podrobil ho zvětšení (graf 20).  

 

 

Graf 20: Prach z dubového dřeva – maximální naměřená hodnota 
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 Ke srovnání jednotlivých frakcí prachu naměřené přístrojem Haz-Dust IV 

fotometrickou metodou jsem vytvořil graf (graf 21), který znázorňuje podíl respirabilní, 

thorakální a vdechovatelné frakce v dílně při broušení dubového dřeva.  

 

 

Graf 21: Fotometrická metoda – srovnání frakcí prachu z dubového dřeva 

 

 

10.2.2 Gravimetrická metoda 

 

 Gravimetrickou metodou byla stanovena koncentrace vdechovatelné frakce dřevního 

prachu odběrovým čerpadlem Apex v součinnosti s odběrovou hlavicí I.O.M. a přístrojem 

Haz-Dust IV. Ten umožňuje rovněž stanovení frakce respirabilní a thorakální. 

 Výpočet koncentrace prachu gravimetrickou metodou je uveden v kapitole 5.2. 

Naměřené hodnoty uvádí tabulka 26.    

 

Tabulka 26: Broušení dřeva – naměřené hodnoty 

Přístroj Frakce 
m1 

[mg] 

m2 

[mg] 

m 

[mg] 

Q 

[l/min] 

t 

[min] 

Haz-Dust Respirabilní 89,36 89,40 0,04 2,748 15 

Haz-Dust Thorakální 88,00 88,08 0,08 2,006 15 

Haz-Dust Vdechovatelná 88,96 89,09 0,13 2,004 15 

Apex Vdechovatelná 26,51 27,25 0,74 2,000 65 

- Slepý vzorek 25,38 25,38 0 - - 
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Haz-Dust IV: 

 Respirabilní frakce 

312 /0,1971,0
15002748,0

04,0
mmg

tQ

mm

V

m
c 







  

 

 Thorakální frakce 

3/7,2659,2908,0
15002006,0

08,0
mmg

V

m
c 


  

 

 Vdechovatelná frakce 

3/3,4325,4
15002004,0

13,0
mmg

V

m
c 


  

 

 Následný graf znázorňuje podíl respirabilní, thorakální a vdechovatelné frakce 

v pracovním ovzduší dílny stanovené hmotnostně přístrojem Haz-Dust IV 

 

 
Graf 22: Gravimetrická metoda – srovnání frakcí prachu z dubového dřeva 

 

 

Odběrové čerpadlo Apex: 

 

3/7,5692,5
65002,0

74,0
mmg

V

m
c 
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10.3 Vyhodnocení měření 

 

 Výsledky obou hlavních měření shrnuje tabulka 27. Uvádí jednotlivé hodnoty 

průměrných koncentrací zjištěných za použití všech měřících aparatur jak fotometrickou, tak 

i gravimetrickou metodou. Z pohledu vhodné prezentace výsledků jsou rovněž hodnoty 

stanovené fotometrickou metodou zaokrouhleny dle požadavků gravimetrické metody 

na jedno desetinné místo.    

 

Tabulka 27: Souhrn koncentrací jednotlivých frakcí 

Přístroj Frakce Metoda c [mg/m
3
]  

Prach z betonu  

MicroDust Pro Vdechovatelná Fotometrická 11,9 

Apex Vdechovatelná Gravimetrická 8,8 

Haz-Dust IV Vdechovatelná Gravimetrická 6,7 

Haz-Dust IV Vdechovatelná Fotometrická 7,4 

Haz-Dust IV Thorakální Gravimetrická 2,0 

Haz-Dust IV Thorakální Fotometrická 2,1 

Haz-Dust IV Respirabilní Gravimetrická 1,4 

Haz-Dust IV Respirabilní Fotometrická 1,4 

Prach z dubového dřeva 

MicroDust Pro Vdechovatelná Fotometrická 5,6 

Apex Vdechovatelná Gravimetrická 5,7 

Haz-Dust IV Vdechovatelná Gravimetrická 4,3 

Haz-Dust IV Vdechovatelná Fotometrická 4,7 

Haz-Dust IV Thorakální Gravimetrická 2,7 

Haz-Dust IV Thorakální Fotometrická 2,9 

Haz-Dust IV Respirabilní Gravimetrická 1,0 

Haz-Dust IV Respirabilní Fotometrická 0,9 

 

 Z tabulky je patrná vyrovnanost výsledků jednotlivých frakcí odebíraných přístrojem 

Haz-Dust IV. Pro oba prachy platí, že respirabílní a thorakální frakce stanovená hmotnostně či 

fotometricky vychází téměř totožně. Vdechovatelná frakce již takovou vyrovnanost výsledků 

nezaznamenává. Zejména přístroj MicroDust Pro v případě měření prachu z betonu dosáhl 

větší hodnoty. Příčinou je delší doba odběru přesahující 60 minut a také rozviřování prachu 

odfukem z vrtačky do míst, kde byl přístroj umístěn. Rovněž výsledné koncentrace 

vdechovatelné frakce stanovené odběrovým čerpadlem Apex nabývaly větších hodnot oproti 

přístroji Haz-Dust IV. Rozdílnost je způsobena především dobou odběru. Přístroj Apex byl 

používán pro kontinuální odběr po dobu cca 65 minut oproti 15 minutovým přerušovaným 

odběrům přístrojem Haz-Dust IV.  
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 Porovnání vdechovatelných frakcí nabízí tabulka 28. Srovnání s požadavky 

na ochranu zdraví při práci, tzn. s přípustným expozičním limitem (PELC), graf 23. 

 

Tabulka 28: Srovnání vdechovatelných frakcí 

Přístroj Metoda Odběr [min] c [mg/m
3
]  

Prach z betonu - PELC = 10 mg/m
3
 

MicroDust Pro Fotometrická 64 11,9 

Apex Gravimetrická 64 8,8 

Haz-Dust IV Gravimetrická 15 6,7 

Haz-Dust IV Fotometrická 15 7,4 

Prach z dubového dřeva - PELC = 2,0 mg/m
3
 

MicroDust Pro Fotometrická 66 5,6 

Apex Gravimetrická 65 5,7 

Haz-Dust IV Gravimetrická 15 4,3 

Haz-Dust IV Fotometrická 15 4,7 

 

 

Graf 23: Vdechovatelné frakce – srovnání s PELC  

 

 Ze stanovených vdechovatelných frakcí při vrtání betonu lze konstatovat (v grafu 

vyznačen modrou barvou), že PELC krom měření přístrojem MicroDust Pro nebyl překročen. 

Průměrná koncentrace však překračuje 30 % hodnoty PELC, proto se jedná o práci kategorie 

druhé. Koncentrace stanovená přístrojem MicroDust Pro c = 11,9 mg/m
3
 limitní hodnotu 

překročila, tentokrát by se jednalo o práci kategorie třetí. Měření prašnosti při broušení 

dubového dřeva prokázalo, že hodnota PELC je ve všech případech zřetelně překročena, avšak 

nepřekračují jeho trojnásobek. Jedná se tedy o práci kategorie třetí, kdy je očekáván 

nepříznivý vliv na zdraví. Pro zajištění exponovaných osob nejsou stávající technická opatření 

dostačující a je nezbytné používat osobní ochranné prostředky či jiná opatření. 
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11 Diskuze 

  

 Měření prašnosti ovlivňuje řada faktorů. Jednak to jsou různé podmínky (teplota, tlak, 

vlhkost), vzdálenost od zdrojů emisí a fyzikální parametry (zejména proudění vzduchu 

a sekvence uvolňování škodlivin). Zásadní vliv však mají místo a okamžik měření a délka 

odběru vzorků ovzduší. Aby výsledky mohly být skutečně reprezentativní, odběr musí trvat 

celou pracovní dobu a to po dostatečný počet dní. Mnou provedená měření jsou pouze 

experimentální, proto byly intervaly měření expozice kratší. 

 

 Samotné měření probíhalo v pracovní dílně areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství, 

Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava. Prvně byla měřena prašnost při vrtání 

betonu. Vzniká tak prach, jehož hlavní složkou je cement, proto volím zařazení do skupiny 

prachů s převážně nespecifickým účinkem. Jeho přípustný expoziční limit celkové 

koncentrace PELC = 10 mg/m
3
. Ten je překročen pouze při stanovení koncentrace přístrojem 

MicroDust Pro, kdy průměrná koncentrace dosáhla hodnoty c = 11,9 mg/m
3
. Pro prachy 

s převážně nespecifickým účinkem platí podmínka ověřování fibrogenní složky. Při obsahu 

větším než 3 % se směs prachů hodnotí jako prach s fibrogenním účinkem. Limitní hodnotou 

těchto prachů je PEL respirabilní frakce, jehož hodnota je PELr = 2,0 mg/m
3
. I když se 

ověřením přítomnosti fibrogenní složky v práci nezabývám, mohu porovnat PELr 

se stanovenou koncentrací resperabilní frakce. Ta byla měřena přístrojem Haz-Dust IV 

fotometrickou i gravimetrickou metodou. V obou případech nabyla hodnoty c = 1,4 mg/m
3
, 

PELr tedy překročen nebyl. 

 

 Druhou měřenou skupinou jsou prachy s převážně dráždivým účinkem. Konkrétně jde 

o prach z dubového dřeva vznikající jeho broušením. Ten patří do skupiny prachů z tvrdých 

dřev a je charakterizován svou jemností a větším podílem respirabilní frakce. Tomu však 

výsledky neodpovídají, jelikož koncentrace respirabilní frakce je rovna c = 0,9 mg/m
3
, 

respektive c = 1,0 mg/m
3
. Oproti tomu stanovené vdechovatelné frakce dosahují hodnot 

v rozmezí c = (4,3 – 5,7) mg/m
3
. Hlavní příčina spočívá v tom, že respirabilní frakce byla 

měřena na počátku expozice a ve vznosu se v tu chvíli nacházelo menší množství prachu. 

Přípustný expoziční limit prachu z dubového dřeva PELC = 2,0 mg/m
3
 je překročen ve všech 

případech, avšak hodnotu jeho trojnásobku nepřekračuje. Z tohoto důvodu považuji broušení 

dubového dřeva za práci kategorie třetí.  
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  Při pohledu na výsledky měření je patrná vyrovnanost výsledků jednotlivých frakcí 

odebíraných přístrojem Haz-Dust IV. Pro oba prachy platí, že respirabílní a thorakální frakce 

stanovená hmotnostně či fotometricky vychází téměř totožně. Vdechovatelná frakce již 

takovou vyrovnanost výsledků nezaznamenává. Přístroj MicroDust Pro a odběrové čerpadlo 

Apex dosahuje větších hodnot oproti přístroji Haz-Dust IV. Rozdílnost je způsobena právě 

dobou odběru. Přístroj Apex a MicroDust Pro byly používány pro kontinuální odběr po dobu 

přesahující 60 minut oproti cca 15 minutovým odběrům přístrojem Haz-Dust IV. Při takových 

odběrech bych volil za reprezentativnější výsledky stanovené fotometrickou metodou. 

Ta umožňuje sledování koncentrace v reálném čase a podává informace o průměrné, 

minimální a maximální dosažené hodnotě. Další výhodou je rychlé vyhodnocení výsledků 

a možnost prezentace průběhu měření v grafické podobě. Gravimetrická metoda je sice 

legislativou preferována, ale časově i provedením daleko více náročná. Výsledky touto 

metodou lze také velice snadno ovlivnit. Ať už krátkou dobou odběru, kdy nedojde 

k dostatečnému zachycení částic na filtru, nesprávnou manipulací s filtry, špatnou navážkou 

či nesprávným výpočtem. S tímto souvisí také stanovení nejistoty měření. 

Touto problematikou jsem se ovšem z hlediska rozsahu a charakteru zadání diplomové práce 

nezabýval.      

 

 Pracovní dílna poskytuje pro takové práce jediné technické opatření, kterým je 

odvětrávaní pracoviště. To je zajišťováno buďto centrální ventilací nebo přirozenou cestou - 

okny. Ta však byla po celou dobu měření zavřená. Z výsledků je patrné, že odvětrávání 

ventilací není dostačující. Proto byl pracovník nucen použit opatření osobní, konkrétně 

respirátor (obr. 28 a 31). Osobní ochranné pracovní prostředky se používají jako poslední 

řešení. Z tohoto hlediska navrhuji zaměřit se na aktivní ochranu. Například vybudovat 

pracoviště s místním odsáváním přímo u zdroje prašnosti, napouštět materiály či zvlhčovat 

vzduch. Právě zvlhčovací systémy jsou v poslední době velice moderní. Princip spočívá 

ve zvyšování relativní vlhkosti vzduchu, a tím ke snižování prašnosti v pracovním prostředí.    
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12 Závěr 

  

 Během zpracování diplomové práce jsem se opravdu utvrdil v tom, že sledování 

a hodnocení prašnosti v pracovním prostředí je důležité. V mnoha případech pracovních 

činností jsou stávající opatření nedostatečná, i když výskyt prachových částic v pracovním 

prostředí má velký význam. To prokazují rovněž statistické údaje. Hned druhou nejpočetnější 

kategorií hlášených případů nemocí z povolání představují za rok 2010 právě nemoci týkající 

se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice.           

 

 V diplomové práci jsem se věnoval problematice velikostních frakcí prachu 

v pracovním ovzduší. Postupně se v kapitolách zabývám problematikou základního členění 

prachu dle jeho působení na člověka a velikosti vdechovaných částic. Dále stanovením 

expozice, periodickým měřením a přípustným expozičním limitům. Nastíněna je kategorizace 

prací v souladu s legislativními požadavky a statistika nemocí z povolání související 

s prachem za poslední roky. Popis přístrojů a metod měření je rovněž důležitý k naplnění cíle 

diplomové práce. Tím je expertní vyhodnocení podílu respirabilní, thorakální a vdechovatelné 

frakce prachu vznikajícího vrtáním do betonové krychle a broušením dubového kmene 

v pracovní dílně.   

 

 Cíl diplomové práce byl splněn použitím hned tří měřících aparatur pracujících 

na principu hmotnostního stanovení a měření v reálném čase. Jednalo se o měřicí přístroj 

MicroDust Pro, Haz-Dust IV a odběrové čerpadlo Apex. Pro dodržení legislativou 

stanoveného postupu gravimetrické metody však bylo zapotřebí dalšího příslušenství 

a zařízení. Jedná se především o odběrové hlavice, které se při odběru vzorku umísťují 

do dýchací zóny pracovníka.  

 

 Diplomová práce má nesporný přínos pro odbornou praxi zejména při hodnocení 

expozice v malých či středních podnicích, například truhlářství, kamenictví apod. V těchto 

podnicích jsou často opatření pro ochranu zdraví zanedbávána, a to i přes vysoké každodenní 

koncentrace. Doporučuji v měření pokračovat i do budoucna, jelikož ochrana lidského zdraví 

je vůbec nejdůležitější. Proto je nutné této problematice věnovat stále pozornost, neustále ji 

sledovat a zabývat se možnostmi eliminace prašnosti.  
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