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ANOTACE  

VÁLEK, V. Použití a srovnání detekčních přístrojů v prostředí ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 45 s. 

 

 Práce se zabývá srovnáním vybraných detekčních přístrojů pouţívaných u Hasičského 

záchranného sboru podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s. a detekčních přístrojů pouţitých ve 

výrobním procesu, jejich popisem a principem měření.  

 Na základě zkušeností s rozdílným měřením koncentrací, byl realizován pokus měření 

s těmito přístroji v reálných a laboratorních podmínkách v prostorách společnosti. 

 Měření bylo následně vyhodnoceno a bylo navrţeno řešení k optimalizaci a případně 

novelizaci detekčních přístrojů pouţívaných ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

 Práce se skládá z části teoretické, opírající se o klasifikaci vybraných pojmů v 

literatuře a legislativě. Praktická část  zahrnuje charakteristiku společnosti a jejího hasičského 

záchranného sboru, dále vlastní pokus, vyhodnocení a návrhy na zlepšení. 

 

Klíčová slova: hasičský záchranný sbor, nebezpečná látka, detekce, analyzátor 

 

 

ANNOTATION 

VÁLEK, V.  Use and Comparison of Detecting Devices in the Enviroment of ArcelorMittal 

          Ostrava, JSC  

Bachelor thesis: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 45 p. 

 

 

 The thesis deals with the comparison of chosen detecting devices used by the Fire 

Brigade of ArcelorMittal Ostrava,a.s. and the detection devices used in the manufacturing 

process, description of the devices and the measuring methods.  

 A measuring experiment using the devices under laboratory and real conditions in the 

Company was made, based on experience with different methods of measuring concentrations 

of substances. Subsequently, the measuring was evaluated and a solution was proposed to 

optimise and even upgrade the detection devices used at ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

 The thesis begins with a theoretical part, which deals with the classification of the 

chosen terms in literature and legislation. It is followed by the practical part including the 

description of the Company and its Fire Brigade, the experiment, its evaluation and proposed 

improvements. 

 

Key words: fire department, hazardous substance, detection, analyzer 
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ÚVOD  

 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále jen "AMO'' a.s.) zaujímá jedno z 

dominantních postavení na tuzemském trhu v oblasti výroby a zpracování oceli. Společnost 

má široké portfolio výroby ocelových výrobků a na něho navazujících sluţeb.  

 V těţkém hutním průmyslu je samozřejmostí výskyt a výroba velkého mnoţství 

technických a topných plynů. Tyto látky se vyznačují nebezpečnými vlastnostmi, které 

mohou způsobit poškození zdraví, případně smrtelné zranění při mimořádných událostech, ale 

také mohou způsobit značné ekonomické ztráty. Jedním z největších nebezpečí je oxid 

uhelnatý. Tento plyn je součástí koksárenského plynu, vznikajícího v koksárenských bateriích 

při koksování uhlí. Také je součástí vysokopecního plynu, který vzniká při výrobě ţeleza ve 

vysokých pecích. V některých případech se plyny míchají a vzniká směsný plyn. Tyto plyny 

slouţí ke spotřebě v rámci celého podniku. Pouţívají se k ohřevu koksárenských baterií a také 

v ohřívačích větru na vysokých pecích. Dále slouţí jako palivo ohřívacích pecí ve válcovnách 

a rourovnách a v neposlední řadě jsou jimi vytápěny kotle na elektrárně.  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe rozvody plynárenského potrubí pokrývají prakticky 

celý areál hutě a mnoţství jimi dopravovaného plynu jsou obrovská. Z tohoto důvodu je zde 

vysoké riziko nejen výbuchu, ale zejména otravy velkého mnoţství zaměstnanců v případě 

havárie a následného úniku plynu. Z tohoto důvodu klade podnik, který si velmi zakládá na 

kladné reputaci firmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  velký důraz na 

ochranu svých zaměstnanců a cílevědomě řídí a kontroluje stav bezpečnosti na pracovišti. 

Jedním z významných opatření je včasná detekce případného úniku plynu, resp. pravidelná 

kontrola na jeho přítomnost detekčními přístroji. 

 Cílem mé práce je srovnání detekčních přístrojů pouţívaných ve výrobním 

procesu pro osobní ochranu zaměstnanců a přístrojů pouţívaných u Hasičského 

záchranného sboru podniku (dále jen "HZSP") AMO, a.s.. Vyhodnotit srovnání a 

navrhnout změny. 

  HZSP, který se zabývá mimo jiné mimořádnými úniky nebezpečných látek je 

technicky vybaven a připraven na jakýkoliv únik v podniku AMO, a.s..  
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REŠERŠE 

 

 Toto téma jsem si vybral z hlediska zájmu o tuto oblast a byl jsme poţádán zda bych 

mohl zpracovat práci zabývající se osobními analyzátory v podniku AMO, a.s.. Na základě 

této ţádosti jsem nastudoval potřebnou literaturu a materiály k vypracování této práce. 

Vzhledem k tomu, ţe práce se zabývá konkrétními podmínkami vztahujícími se k podniku, 

nenalezl jsem ţádnou práci zabývající se podobným tématem. Hlavními materiály se pro mne 

staly dokumenty k daným analyzátorům, bezpečnostní listy a konzultace s pracovníky 

střediska metrologie podniku a HZS podniku. Zejména pak s panem Šeděnkou, ing. Tolaszem 

a ing. Pěgřímem.  

 

MÜCK, P., PĚGŘÍM, J.,SZOTKOWSKI, R. Organizační směrnice N 3.192, 2008. 37s. 

Vnitřní organizační směrnice podniku zabývající se poţární ochranou a obsahuje i 

protiplynovou ochranu. 

 

MÜCK, P. a kol., Vnitřní havarijní plán. 2008. 43s.  

Vnitřní havarijní plán podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s. v souladu se zákonem č.59/2006 

Sb. o prevenci závaţných havárií. 
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1.  NEBEZPEČNÉ LÁTKY  

1.1 NEBEZPEČNÉ LÁTKY A  JEJICH KLASIFIKACE 

 

V současné době máme v ČR dvě platné legislativy zabývající se chemickými látkami a 

přípravky a jejich klasifikací.  

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky, které za podmínek stanovených zákonem č. 

356/2003 Sb.v.z.p.p mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány jako:  

Výbušné - jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou 

exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemţ rychle uvolňují plyny Pokud 

jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle 

shoří nebo po zahřátí vybuchují, 

Oxidující - jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s 

jinými látkami, zejména hořlavými, 

Extrémně hořlavé - jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod 

vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 

Vysoce hořlavé - jimi jsou: 

 látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

 pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 

 kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 

 látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných mnoţstvích, 

Hořlavé - jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, 

Vysoce toxické - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku 

kůţí ve velmi malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození 

zdraví, 

Toxické - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku kůţí v 

malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

Zdraví škodlivé - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku 

kůţí mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

Ţíravé - jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit ţivé tkáně při styku s nimi, 
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Dráţdivé - jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamţitém, dlouhodobém nebo 

opakovaném styku s kůţí nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají ţíravé účinky, 

Senzibilizující - jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, poţití 

nebo při styku s kůţí vyvolat přecitlivělost, takţe při další expozici dané látce nebo přípravku 

vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

Karcinogenní - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo poţití nebo průniku 

kůţí mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 

Mutagenní - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo poţití nebo průniku 

kůţí mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 

Toxické pro reprodukci - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo poţití 

nebo průniku kůţí mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na 

potomstvo nebo zhoršení muţských nebo ţenských reprodukčních funkcí nebo schopností, 

Nebezpečné pro ţivotní prostředí - jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do 

ţivotního prostředí představují nebo mohou představovat okamţité nebo pozdější nebezpečí 

pro jednu nebo více sloţek ţivotního prostředí. [1,9] 

 

1.2 NOVÝ SYSTÉM KLASIFIKACE A OZNAČOVANÍ LÁTEK  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP). Mění a zavádí nový systém 

klasifikace a označování látek. Z nových definic jsou důleţité především následující dvě 

definice: 

 třídou nebezpečnosti se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti nebo 

nebezpečnosti pro zdraví či ţivotní prostředí  

 kategorií nebezpečnosti se rozumí rozdělení kritérií v rámci kaţdé třídy 

nebezpečnosti s upřesněním závaţnosti nebezpečnosti, (vyjadřuje stupeň 

bezpečnosti neboli kategorii v rámci určité třídy) 

 

1.2.1 Třídy nebezpečnosti 

Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti:  

 

Třídy nebezpečnosti - fyzikálně-chemické (pro porovnání nyní existují: výbušný, oxidující, 

extrémně hořlavý, vysoce hořlavý a hořlavý) 
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 Výbušniny 

 Hořlavé plyny 

 Hořlavé aerosoly  

 Oxidující plyny 

 Plyny pod tlakem 

 Hořlavé kapaliny  

 Hořlavé tuhé látky  

 Samovolně se rozkládající látky a 

směsi  

 Samozápalné kapaliny   

 Samozápalné tuhé látky   

 Samozahřívající se látky a směsi 

 Látky, které při kontaktu s vodou 

uvolňují hořlavé plyny  

 Oxidující kapaliny  

 Oxidující tuhé látky  

 Organické peroxidy 

 Látky a směsi korozivní pro kovy  

Třídy nebezpečnosti - pro zdraví  

 Akutní toxicita 

 Ţíravost / dráţdivost pro kůţi   

 Váţné poškození očí / podráţdění 

očí  

 Senzibilizace kůţe nebo dýchacích 

cest  

 Mutagenita v zárodečných buňkách  

 Karcinogenita   

 Toxicita pro reprodukci  

 Specifická toxicita pro cílové 

orgány - jednorázová expozice  

 Specifická toxicita pro cílové 

orgány - opakovaná expozice  

 Nebezpečnost při vdechnutí  
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Třída nebezpečnosti pro ţivotní prostředí 

 Nebezpečnosti pro vodní prostředí  

Doplňková třída nebezpečnosti 

 Nebezpečnost pro ozonovou  

1.2.2 Kategorie nebezpečnosti 

Došlo ke zvětšení počtu kategorií nebezpečnosti. Například: nová třída nebezpečnosti  Žíravý 

nebo dráždivý na kůži má 4 kategorie. V současnosti se u podobných nebezpečností žíravý a 

dráždivý se odlišují jen 3 stupně věty R 35, R 34 a R 36-37-38. Se zvýšením počtu kategorií 

se u většiny stávajících tříd musí měnit i hranice pro zařazení do jednotlivých kategorií 

nebezpečnosti.[2,18] 

1.3 PRINCIPY DETEKCE 

 

 Jedním z hlavních principů chemického průzkumu je detekovat moţný výskyt 

nebezpečné látky v okolí, vytyčit hranice kontaminovaného prostoru a navrhnout postup 

dekontaminace z ohledem na druh nebezpečí. V současnosti trh nabízí obrovské mnoţství 

moţností detekování nebezpečných plynů. Detekce stejného plynu se bude lišit dle výrobce.  

1.3.1 Rozdělení prostředků chemického průzkumu 

 

Z hlediska principu detekce nebezpečné látky se prostředky chemického průzkumu dělí na 

prostředky zaloţené na: 

 fyzikálních metodách: Vzájemné působení molekul látky a  daného senzoru. 

Toto působení je zaloţeno výhradně na kinetickém mechanismu a vyuţívá 

celou řadu fyzikálních veličin (hustota, tep. vodivost, konduktivita, magnetická 

susceptibilita, index lomu, absorpce elektromagnetické záření). Výhodou je 

malá časová konstanta, nevýhodou však  špatná selektivita a nelze odstranit 

vliv okolního prostředí jako jsou teplota a tlak. 

 fyzikálně-chemických metodách: Vyuţívají změny molekul během analýzy 

vlivem ionizace (fotoionizační detektory). 

 chemických metodách: Vyuţívají pro detekci nebo stanovení druhu látky 

chemickou reakci za vzniku barevné sloučeniny, která charakterizuje 

přítomnost hledané látky. 
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Podle druhu zkoumaného vzorku ţivotního prostředí se prostředky chemického průzkumu 

dělí na prostředky detekce chemických látek v: 

 ovzduší 

 vodě a kapalných vzorcích 

 pevných vzorcích 

Z hlediska vyhodnocení odezvy přístroje a typu výstupního signálu se prostředky 

chemického průzkumu dělí na: 

 Jednoduché detekční prostředky 

 Přenosné chemické laboratoře 

 Detektory na chemickém a fyzikálně-chemickém principu 

 Analyzátory 

1.3.2 Jednoduché detekční prostředky 

 Jejich pouţití je především v terénu, kdy je zapotřebí rychle změřit danou koncentraci. 

V naprosté většině jsou zaloţeny na chemických metodách detekce, kdy vlivem chemické 

reakce činidla na vhodném nosiči vzniká barevná sloučenina a nebo se přes roztok prosává 

daná látka za proběhnutí chemické reakce. Nosičem bývá filtrační papírek případně silikagel. 

  

 nasávač-průkazniková trubička: Jedná se o nejrozšířenějším systém  jednoduché 

detekce. Průkazníkové trubičky jsou zatavené skleněné trubičky s dělící vrstvou 

silikagelu, na nichţ je naneseno detekční činidlo, se kterou detekovaná látka reaguje 

za změny barevného zabarvení. Kontakt detekované látky se sorbentem zajišťuje při 

otevření trubičky pouţití nasávače, který reguluje objem a rychlost nasávání. Kaţdá 

detekční trubička nese název, na kterou látku můţe být pouţita, moţný počet zdvihů 

nasávače a směr prosávání plynu. Důleţitou součástí je stupnice pro semikvantitativní  

stanovení látky. Koncentrace dané látky se odhaduje z délky zbarveného sloupce 

trubičky.  U Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "HZS ČR") se 

pouţívají k detekci nebezpečných látek jako chlóru, chlorovodíku, oxidu dusíku, oxidu 

siřičitého, fosfinu aj.. 

 Výhodou tohoto měření je nízká pořizovací cena, rychlost reakce, malá 

velikost a nenáročnost na údrţbu. 

 Nevýhodou je nízká selektivita, relativně malá ţivotnost (1 aţ 3 roky), nízká 

přesnost měření, která se při vizuálním vyhodnocení pohybuje ± 40 %. 
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1.3.3 Přenosné chemické laboratoře  

  

 K plnění úkolů v terénu se vedle jednoduchých detekčních prostředků pouţívají 

přenosné laboratoře a to, ať jiţ vojenské pro detekci zejména bojových otravných látek, nebo 

pro charakterizaci jakékoliv nebezpečné látky. 

 přenosná chemická laboratoř PCHL 90: Pouţití u speciálních jednotek Armády ČR 

k základní detekci nebezpečných látek. Její pouţití je pro kvalitativní a 

semikvantitativní analýzu všech druhů otravných látek, alkaloidů a toxických kationtů 

těţkých kovů obsaţených ve vzduchu, vodě, zemině, potravinách a na výstroji a 

výzbroji jednotek. Dále umoţňuje provést kontrolu dekontaminační směsi, která 

obsahuje aktivní chlór. Funguje na principu extrakční spektrofotometrie, kdy daná 

látka tvoří ve vhodném prostředí s konkrétním činidlem barevný iontový asociát nebo 

reakční produkt extrahovatelný do chloroformu. Koncentrace se určí z intenzity 

zabarvení chloroformového extraktu pomocí přiloţeného etalonu. 

 souprava Hazcat: Vhodný prostředek při haváriích s únikem neznámých 

nebezpečných látek. Vyskytují se ve vybavení chemických laboratoří HZS ČR. 

Souprava obsahuje přenosnou laboratoř určenou pro rychlou identifikaci nebo 

charakterizaci látek. Je sloţena ze sady 47 základních chemických testů, vzájemně 

spojených do systému vylučovacích kroků. Určení nebezpečné látky je rychlé a 

zkušené obsluze zabere 20 minut. Při haváriích se pouţívá pro zjištění nebezpečných 

vlastnosti látky (výbušnost, hořlavost,...). Základní souprava je schopna identifikovat 

přes 1000 různých chemických sloučenin a po zaškolení výrobní firmou a doplnění 

některých činidel je schopna identifikovat aţ 3000 látek. 

1.3.4 Detektory na chemickém a fyzikálně chemickém principu 

 Detektory pouţívané zejména u HZS ČR a orgánů státní správy jako detektory 

hořlavých plynů a par (explozimetry). Detektory hořlavých plynů a par se vyrábějí pro účely 

vyhledání úniku plynů vlivem netěsností v přívodním potrubí a armaturách. 

 

 objemová absorpční analýza: Jedná se o fyzikálně chemickou metodu, kdy 

analyzovaná směs je prosávaná roztokem, který reaguje s danou sloţkou ve směsi. 

Touto reakcí je sloţka ze směsi odstraňována případně převedena na jinou, která má 

jinou hodnotu objemu. Mnoţství plynu se určí měřením objemu plynu před absorpcí a 

následně po ní. Její nevýhodou je, ţe není zcela vhodná pro měření směsí s nízkou 
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koncentrací. Z této metody se dále vyvinuly automatické analyzátory, které v dané 

periodě nasávají vzorek a odměřenou hodnotu prošlého objemu plynu převádějí na 

zapisovací zařízení. 

 měření elektrické vodivosti: Fyzikálně chemická metoda fungující na principu 

analyzovaní plynu, který je konstantní rychlostí vpouštěn do pomalu proudícího 

absorpčního média. Na vypočítané dráze proběhne chemická reakce. Tato chemická 

reakce ovlivňuje elektrickou vodivost absorpčního média. Výsledná koncentrace 

spočívá v diferenciálním měření vodivosti roztoku a následným srovnáním s vodivostí 

původního roztoku. Výhodou je moţnost naměření i malých koncentrací. 

 tepelně vodivostní: Princip zaměřený na měření změny tepelné bilance. Tepelná 

vodivost plynů závisí na velikosti molekul plynu.  Pohybující se molekuly plynů 

přenášejí určité mnoţství tepelné energie. K měření tepelné vodivosti se pouţívají 

čidla z rozţhaveného wolframového vlákna. Odpor tohoto čidla je závislý na teplotě 

prostředí a pokud dojde ke změně sloţení plynu, dojde také ke změně teploty. Čidla se 

zapojují do Wheatstoneova můstku. Zapojení se realizuje do dvou měřících a dvou 

srovnávacích komor. Nevýhodou měření je, nemoţnost pouţítí pokud dané mají 

blízkou hodnotu tepelné vodivosti a nebo se jedná o směs více plynů. 

 

 

 
Obrázek 1  Wheatstoneův můstek [25] 
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 infračervená spektrometrie: Záření se absorbuje při přechodu z niţšího vibračního 

nebo rotačně vibračního stavu do stavu vyššího. Metoda sleduje absorpci záření 

v infračervené oblasti (25μm–2μm). 

 

 

Obrázek 2  Analyzátor se selektivním zdrojem záření [25] 

 

 

 absorpční spektrální analýza v oblasti elektronových spekter: Optická metoda 

detekce, která sleduje absorpci v ultrafialové a viditelné oblasti (400-5·10
4
cm

-1 
). Záření se 

absorbuje při přechodu z niţšího elektronového stavu do stavu vyššího. 

 

1.3.5 Analyzátory 

 Velmi vhodným prostředkem chemického průzkumu jsou analyzátory. Příkladem 

mohou být ty, které jsou zaloţené na principu spektrometrie pohyblivosti iontů. Jejich 

smyslem je měření rozdílné pohyblivosti iontů plynu, které vznikají ionizací molekuly plynu 

v elektrickém poli. Vyznačují se velkou citlivostí, schopností identifikovat a stanovit 

nebezpečné látky, jednoduchou obsluhou a cenovou dostupností. Nevýhodou je omezená 

citlivost senzorů.[3] 
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2.   CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

2.1 HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI   

2.1.1 Historie společnosti 

 Společnost vznikla jako samostatný národní podnik 31. 12. 1951 se sídlem 

v Ostravě – Kunčicích, a to rozšířením stávající strojírny a dokončením rozestavěné válcovny 

trub. V roce 1989 došlo k přeměně na státní podnik, který byl v roce 1992 transformován na 

akciovou společnost. V roce 1989 došlo ke změně názvu společnosti. Původní název Nová 

huť Klementa Gottwalda, n.p. byl změněn na NOVÁ HUŤ, s.p. a v roce 1992 bylo při 

zaloţení akciové společnosti zapsáno její obchodní jméno jako NOVÁ HUŤ, a.s.. 

 Výstavba společnosti, metalurgického kombinátu s uzavřeným hutním cyklem 

zahrnujícím koksárenské baterie, vysoké pece včetně úpravy vsázky, ocelárenské pece, 

válcovny, rourovny, strojírenský závod a energetiku - probíhala v několika etapách. 

 Určujícím faktorem dalšího rozvoje však bezesporu byla postupná privatizace 

společnosti a vstup strategického partnera LNM Holding Group. Cílem nového vedení 

společnosti, pod novým názvem ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., později Mittal Steel Ostrava a.s., 

bylo zajištění dlouhodobé prosperity a stability společnosti a snaha proměnit ji ve vedoucí 

ocelářskou společnost v České republice a ve střední Evropě s perspektivou dlouhodobé 

existence a dalšího rozvoje. 

 V rámci majetkového propojení koncernu Mittal a Arcelor, došlo od 01. 08. 2007 ke 

změně jména společnosti na: ArcelorMittal Ostrava, a.s.. 

  

2.1.2 Současnost společnosti 

 Akciová společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. je největším výrobcem oceli v České 

republice a je součástí největší světové ocelářské skupiny. Společnost ArcelorMittal Ostrava 

a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a 

koksochemických výrobků, surového ţeleza, dlouhých výrobků, plochých výrobků, 

strojírenských výrobků a výrobou energií. 

 Kvalita výrobků a sluţeb, ochrana ţivotního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence závaţných havárií patří k nejvyšším prioritám společností. Jako 

nedílnou součást systému řízení zavedla společnost systém integrovaného řízení dle ČSN EN 

ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií.[28] 
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2.2 ÚTVAR HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU PODNIKU VE 

 SPOLEČNOSTI 

 Útvar hasičského záchranného sboru je od 1.3.2012 řízen útvarem ředitele pro 

bezpečnost a zdraví viz. Příloha 1.  

Jednou z rozhodujících priorit nového vlastníka je bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci. Tuto oblast povaţuje za jednu z klíčových při dalším rozvoji společnosti. S bezpečností 

a ochranou zdraví souvisí zajištění poţární ochrany společnosti. Povinnost zajišťovat poţární 

prevenci vyplývá ze zákona o poţární ochraně 133/1985 Sb., rozsah je dán rozborem 

poţárního nebezpečí dle §4, vlastní struktura se stanoví podle prováděcí vyhlášky 246/2001 

Sb.. Nutnost zřízení jednotky HZSP, její velikost a vybavení vyplývá ze zákona 133/1985 Sb., 

z posouzení poţárního nebezpečí a jeho rozhodnutí je vydáno Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje. 

 Zřízení je nezbytnou podmínkou k provozování pracoviště s vysokým poţárním 

nebezpečím (ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. je 26 těchto pracovišť) a provozování 

pracovišť se ztíţenými podmínkami provádění poţárního zásahu (ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. je 787 takových pracovišť). 

 

2.2.1 Výkon sluţby HZS společnosti 

 Sluţbu v jednotce HZSP vykonávají zaměstnanci HZSP, jejichţ pracovně právní vztah 

se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zaměstnanci, obdobně jako příslušníci, mohou mít dobu sluţby rozvrţenu rovnoměrně nebo 

nerovnoměrně. 

 Nerovnoměrně rozvrţená doba sluţby zaměstnanců je zpravidla organizována na 4 

směny, které jsou označovány A, B, C, D. Směna zabezpečuje nepřetrţitou připravenost 

jednotky. 

 HZSP po dobu 12 hodin. Střídání směn probíhá zpravidla v 6.00 hodin (ranní směna) a 

v 18.00 hodin (noční směna). Směna se dělí na 11 hodin výkonu sluţby a 1 hodinu nařízené 

pohotovosti v místě výkonu sluţby, přičemţ nařízenou pohotovostí jsou přestávky na jídlo a 

oddech. Zaměstnanci pracují v různých pracovních cyklech, např. 1 den ranní směna-1 den 

noční směna – 2 dny mezi směnového volna; 2 dny ranní směna – 2 dny noční směna – 4 dny 

mezisměnového volna, apod. 

 Na základě rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje bylo 

určeno, ţe početní stav jednotky HZSP AMO, a.s. bude nejméně 13 zaměstnanců slouţících 
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ve směně a to včetně obsluhy dispečerského pracoviště, k zabezpečování nenadálé likvidaci 

poţáru, výbuchu a jiných mimořádných událostí. 

 

2.2.2 Vybavení poţární technikou 

 Jednotka hasičského záchranného sboru podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. bude 

vybavena v souladu se zněním vyhlášky č. 49/2003 Sb. a zněním schváleného Posouzení 

poţárního nebezpečí potřebným počtem a druhem poţární techniky, včetně prostředků 

poţární ochrany a hasebními látkami a to: 

 7 zásahových hasících automobilů, 

 3 zásahové speciální automobily, 

 2 pomocné automobily. 

Pomocná technika a technické prostředky včetně ochranných obleků a dýchacích 

přístrojů v rozsahu přiměřeném zdrojům poţárních, ekologických a ostatních rizik. 

Měřicí přístroje, hasicí media a absorpční prostředky v přiměřeném rozsahu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Technický automobil HZSP AMO, a.s. [vlastní zpracování] 

 

2.2.3 Vybavení protiplynové sluţby 

  Velikost a vybavení jednotky HZSP na základě rozhodnutí HZS kraje je určena 

k okamţitému zásahu při poţárech a haváriích menších rozsahů. Při poţárech a haváriích 

velkých rozsahů je dle krizových havarijních plánů stanovena spolupráce a pomoc HZSP a 

HZS kraje. Vybavení protiplynové sluţby zahrnuje: cca 300 ks izolačních dýchacích přístrojů; 

cca 50 ks dislokovaných stanic na závodech; cca 1700 zaměstnanců pouţívajících dýchací 

přístroje. 
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2.2.4 Organizační struktura HZSP AMO, a.s. 

Organizační členění zaměstnanců HZS společnosti: 

1. vedení HZS podniku 

2. úsek poţární prevence 

 CO 

 Krizové řízení 

 Krizový management 

3. úsek poţární jednotka HZS směna A, B, C, D 

4. úsek protiplynové sluţby 

5. úsek controllingu [28] 

 

 

3  NEBEZPEČNÉ PLYNNÉ LÁTKY VE SPOLEČNOSTI AMO  

3.1  NEBEZPEČNÉ PLYNNÉ LÁTKY A  JEJICH KLASIFIKACE 

 Těţký hutní průmysl se vyznačuje velkým mnoţstvím pouţívaných topných a 

technických  plynů při výrobě. Tyto plyny jsou charakteristické zejména dvěma 

nebezpečnými vlastnostmi a to výbušností  a toxicitou. Ve vybraných provozech je únik 

malého mnoţství těchto nebezpečných plynů relativně častý a z tohoto důvodu jsou 

zaměstnanci vybaveni detekčními přístroji pro svou vlastní ochranu. Tam, kde je moţný 

kontinuální únik, se prostory vybavují stacionárními detektory, které vyhodnocují měřené 

koncentrace. Jedním z nejnebezpečnějších plynů obsaţeným v provozu je CO (oxid uhelnatý), 

který se vyskytuje v koksárenském, vysokopecním a směsném plynu. 

 

 Acetylén 

Tabulka 1 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry  acetylénu 

Název 

látky 

Hustota při 0°C 

[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O[] 

DMV[%] HMV [%] Vznícení[°C] 

Acetylén  1,25·10
-3

  1,7 1,5 80 305 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Acetylén je za normálních podmínek bezbarvý plyn, kdy čistý acetylén je éterický a 

technický acetylén voní po česneku. Je klasifikován jako látka extrémně hořlavá a na lidský 

organizmus má v niţších koncentracích narkotický účinek. Ve vysokých koncentracích můţe 
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způsobit aţ udušení. Se vzduchem se mísí za vzniku výbušných koncentrací. Rizikovou 

činností se stává stlačování a zahřívaní acetylénu. Neţádoucí je fyzický kontakt acetylénu  se 

stříbrem či mědí. Při nedokonalém hoření s nedostatečným přístupem vzduchu  reaguje za 

vzniku oxidu uhelnatého. V podniku je zejména pouţíván ke svařování a řezání plamenem. 

Rozvod acetylénu je po podniku realizován v rozvodním potrubí zároveň s rozvodem kyslíku 

viz. Příloha 2. Z hlediska poţární bezpečnosti se uvnitř všech rozvodů instalují neprůbojné 

pojistky. Jinou moţností je přeprava formou tlakových lahví. Tlakové láhve plněné 

acetylénem jsou dle nového značení značeny hnědou kaštanovou barvou s písmenem N 

případně bílou či šedou. Staré láhve jsou značeny bílou barvou. [4] 

 

 Argon 

Tabulka 2 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry  argonu 

Název 

látky 

Hustota při 0°C 

[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O[] 

DMV[%] HMV [%] Vznícení[°C] 

Argon  1,38·10
-3

 1,7 netvoří netvoří nehořlavý 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Plynná látka bezbarvá a bez zápachu. Z hlediska poţární ochrany nehořlavá. Při 

nadýchání velkých koncentrací způsobuje udušení a při nízkých způsobuje ztrátu mobility a 

vědomí. Jedná se o plyn, těţší neţ vzduch a z tohoto důvodu se v uzavřených prostorech 

shromaţďuje při zemi. Rozvod je rovněţ realizován formou potrubního rozvodu a v tlakových 

lahvích viz. Příloha 2. Jeho vyuţití v podniku je zejména jako inertní plyn při pracích s 

rizikem vzniku poţáru. Dle nového značení tlakových lahví se značí s tmavě zeleným 

vrchlíkem s písmenem N a tělo láhve můţe být hnědé, šedé a tmavě zelené. Podle starého 

značení je celá láhev hnědá.[5] 

 

 Dusík 

Tabulka 3 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry dusíku 

Název 

látky 

Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV [%] HMV [%] Vznícení[°C] 

Dusík 1,25·10
-3

  nerozpustný netvoří netvoří nehořlavý 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



16 

 

 Bezbarvý plyn bez zápachu, který pouze při vysokých koncentracích můţe působit 

dusivě. Za normálních podmínek se jedná o relativně stabilní plyn. V podniku je zejména 

pouţíván jako inertní plyn pro vytvoření inertní atmosféry. Jeho rozvod je realizován 

rozvodním potrubím a vyskytuje se jako nízkotlaký a tlakový viz. Příloha 4,5. Tlakové láhve 

jsou značeny podle nového značení  s černým vrchlíkem a písmenem N. Tělo láhve je zelené. 

Staré láhve jsou celézelené.[6] 

 

 Kyslík 

Tabulka 4 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry kyslíku 

Název 

látky 

Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV [%] HMV [%] Vznícení[°C] 

Kyslík 1,1·10
-3

 
Částečně 

rozpustný 
netvoří netvoří nehořlavý 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Bezbarvý plyn bez zápachu. Funguje jako oxidační činidlo a jeho reakce bývají silně 

exotermní za vzniku plamene. Jeho páry jsou těţší neţ vzduch a v uzavřených prostorech se 

shromaţďuje u spodní úrovně místnosti. Je třeba se vyvarovat kontaktu kyslíku s mastnotou.  

Bouřlivě reaguje s organickými materiály, redukčními činidly a hořlavinami. Za normálních 

podmínek není toxicky a je obsaţen ve vzduchu v 21%. Toxicita kyslíku je přímo závislá na 

parciálním tlaku a dobou expozice. Jestli dojde ke sníţení mnoţství kyslíku ve vzduchu 

nastává hypoxie, pokud dojde ke zvýšení mnoţství vede k nemoci zvané hyperoxie. 

V podmínkách vysokého tkáňového kyslíku mohou v hojném počtu vznikající kyslíkové 

radikály přesáhnout kapacitu buněčných enzymů a začít poškozovat některé buněčné systémy. 

Dlouhodobé dýchání směsi vzduchu s větším obsahem kyslíku vede k poškození plic a 

mozku.  V podniku je realizován rozvod několika druhů kyslíku viz. Příloha 6,7,8, například 

hutního, který je směřován do vysokých pecí, nebo řezacího vedeného po trasách acetylénu k 

řezání plamenem. A rozvod nízkotlakého kyslíku. Značení tlakových lahví dle nového 

značení je bílý vrchlík a modré tělo láhve. Podle starého převaţujícího značení je láhev i 

vrchlík modrý.[7,12] 
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 Oxid uhelnatý 

Tabulka 5 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry  oxidu  

  uhelnatého 

Název 

látky 

Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV [%] HMV [%] Vznícení[°C] 

Oxid 

uhelnatý 
1,25·10

-3
 nerozpustný 12,5 74 605 

Zdroj :vlastní zpracování 

  

Jedná se o bezbarvý plyn, bez zápachu, který je lehčí neţ vzduch. Vzniká při 

nedokonalém hoření a je charakteristický hustým tmavým kouřem. Z hlediska jeho toxicity 

má na svědomí mnohem více úmrtí při poţáru neţ ostatní zplodiny hoření. Jeho nebezpečí 

spočívá v jeho schopnosti vázat se na barvivo červených krvinek (hemoglobin). Při 

normálních podmínkách se na krevní barvivo váţe vzdušný kyslík, který je krví přenášen do 

celého těla. V případě výskytu zvýšeného mnoţství CO v ovzduší dochází v krvi k tvorbě 

karboxyhemoglobinu (COHb), který zabraňuje navázání vzdušného kyslíku. Při nedostatku 

kyslíku můţe docházet ke stavům bezvědomí. A pokud není postiţené osobě včas dodán 

potřebné mnoţství kyslíku můţe nastat i smrt. 

 Výzkumem je prokázáno, ţe koncentrace oxidu uhelnatého ve vzduchu nad 0,05% se 

stává pro lidský organizmus nebezpečnou a stoupne-li tato koncentrace nad 1% nastává stav 

bezvědomí nebo smrti. V reálné praxi není moţno spoléhat na osobní příznaky člověka. 

Kaţdý organizmus reaguje jiným způsobem na zvýšené procento CO v ovzduší a vztahuje se 

k momentální fyzické a psychické kondici jednotlivých osob. Nebezpečná situace můţe nastat 

vlivem synergických účinku to znamená vystavení osoby jiným zplodinám ve stejný časový 

úsek. 
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Tabulka 6 Vliv oxidu uhelnatého na lidský organizmus 

CO (ppm) CO ve vzduchu Příznaky 

100 0,01 Ţádné příznaky-bez nebezpečí 

200 0,02 Mírné bolesti hlavy  

400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1-2 hodinách  

800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách 

1 000 0,10 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 

hodině  

1 600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 

20 minutách 

3 200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 

5 aţ 10 minutách, bezvědomí po 30 

minutách 

6 400 0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 aţ 2 

minutách, bezvědomí po 10 -15 minutách 

12 800 1,28 Okamţité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 

- 3 minutách 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

  

  Při koncentraci 1% CO ve směsi se vzduchem dojde k vytvoření 50% COHb v 

časovém rozmezí 2,5 - 7 minut. Při koncentraci 5% CO ve směsi se vzduchem dojde k 

vytvoření 50% COHb po 30 - 90 vteřinách. Z tohoto důvodu je třeba počítat s jistou 

setrvačností při působení CO na lidský organizmus. Osoba, která zdánlivě nejeví příznaky 

intoxikace, můţe i po vynesení z nebezpečného prostoru upadnout do bezvědomí po uplynutí 

dané doby. Postiţení nervové soustavy se můţe projevit dokonce aţ po uplynutí tří 

týdnů.[8,9,13,14] 

 

Otrava CO v přehledu: 

 lehké rozjaření nebo naopak otupělost, ospalost, nepřesná koordinace pohybů 

 větší pocit sebejistoty 

 zrychlení srdečního tepu, zrychlené dýchání 

 pocit nepohodlí 

 bolesti hlavy 

 bušení ve spáncích 

 nevolnost a zvracení 
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 třešňově červená lůţka nehtů a rty, svalovina do fialova 

 hyperventilace 

 bezvědomí a šokový stav 

 

 Degazační plyn 
Tabulka 7 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry degazačního 

  plynu 

    Název 

látky 

Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV 

[%] 

HMV 

[%] 

Vznícení[°C] 

Degazační 

plyn 
0,72·10

-3
 - 5 15 540 

Zdroj: vlastní zpracování 

   

 Plyn bezbarvý a bez zápachu. Jeho majoritní sloţkou je metan, který je obsaţen v 

degazačním plynu minimálně z 55%. Svou strukturou je velmi podobný zemnímu plynu. Má 

nepříznivý vliv na ţivotní prostředí, jelikoţ přispívá ke globálnímu oteplování. Rozvod 

degazačního plynu je po podniku realizován v potrubí viz. Příloha 9.[11] 

 

 Koksárenský plyn  

Tabulka 8 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry koksárenského 

  plynu 

 Název látky Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV 

[%] 

HMV 

[%] 

Vznícení[°C] 

Koksárenský 

plyn 
0,53·10

-3
 - 5,3 30,3 >450 

Zdroj: vlastní zpracování   

 

  Bezbarvá  plynná látka, která vzniká v závodě 10 (koksovna) při výrobě koksu z  

černého uhlí. Je zjistitelný čichem pro svůj výrazný zápach. Jedná se o extrémně hořlavý plyn,  

který při expozici má toxický vliv. Při dlouhodobé expozici se vyskytuje moţnost nebezpečí  

váţného poškození zdraví. Svou toxicitou je schopen vyvolat rakovinu vlivem obsahu  

benzenu ve směsi a případně poškodit plod uvnitř těla matky. Je moţnost intoxikace  
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povrchem pokoţky. Za normálních podmínek se jedná o nestabilní plyn. Potrubní rozvod 

koksárenského plynu po areálu podniku AMO, a.s. viz. Příloha 10.[10,15]  

 

Tabulka 9 Sloţení koksárenského plynu 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

 Směsný plyn 
Tabulka 10 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry směsného  

  plynu 

    Název 

látky 

Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV 

[%] 

HMV 

[%] 

Vznícení[°C] 

Směsný  

plyn 
0,1025·10

-3
 - 15 34 >560 

Zdroj:vlastní zpracování 

 Plynná bezbarvá látka, která se vyuţívá zejména  jako topný plyn v hutním těţkým 

průmyslu. V AMO, a.s. se realizuje rozvod tohoto plynu v potrubí a je moţno se s ním setkat 

buď jako třísloţkový nebo čtyřsloţkový. Směsný plyn je cítit po sirovodíku a vyznačuje se 

hořlavostí a toxicitou. Při dlouhodobé expozici hrozí váţné poškození zdraví. Směsný plyn je 

směs koksárenského a vysokopecního, pokud ovšem nedosahuje potřebné výhřevnosti 

pouţívá se k doplnění degazační plyn, který však není stálou součástí. Rozvod směsného 

plynu po podniku viz. Příloha 11.[16] 

 

 

 

 

 

 

Koksárenský plyn 

Methan 26,0 % 

Vodík 62,0 % 

Dusík  18,0 %  

Oxid uhelnatý 7,4 % 

Oxid uhličitý 3,0 % 

Benzen 0,15 % 
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 Vysokopecní plyn 
Tabulka 11 Fyzikální vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry vysokopecního 

  plynu 

    Název látky Hustota při 

0°C[g/cm
-3

] 

Rozpustnost 

H2O 

DMV 

[%] 

HMV 

[%] 

Vznícení[°C] 

Vysokopecní 

plyn 

0,1025·10
-3

  rozpustný 35 65 605 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jedná se o plyn pouţívaný výhradně v průmyslovém odvětví. Vyznačuje se zejména 

nebezpečnými vlastnostmi jako jsou toxicita a extrémní hořlavost. Jednou se základních 

sloţek vysokopecního plynu je oxid uhelnatý. Vysokopecní plyn je směs, která je tvořena 

mimo jiné také dusíkem, oxidem uhličitým a vodíkem. V AMO, a.s. je realizován rozvod 

tohoto plynu výhradně pouţitím potrubních rozvodů viz. Příloha 12. [17] 

 

Tabulka 12 Sloţení vysokopecního plynu 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.2 PŘÍSTROJE POUŢÍVANÉ VE SPOLEČNOSTI 

3.2.1 Specifikace přístrojů pouţívaných u HZS podniku 

 U HZSP AMO, a.s. je široká škála moţností zásahu na nebezpečnou látku. V podniku 

se skladují, vyrábějí a rozvádí různé druhy a různé mnoţství těchto nebezpečných látek.  Tyto 

plynné detektory zjišťují koncentraci plynů a par a případně identifikují danou nebezpečnou 

látku. Z tohoto důvodu je u HZSP pouţíváno zejména víceplynových detektorů, které 

umoţňují včasnou detekci více plynných látek najednou. Konkrétně u HZSP AMO se jedná o 

pouţití čtyřplynových detektorů. 

 

 

Vysokopecní plyn 

Vodík 48,0 % 

Dusík  22,0 %  

Oxid uhelnatý 25,0 % 

Oxid uhličitý 5,0 % 
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 MSA Safety Altair 4X (viz obr.4) 

Tabulka 13 Technické data MSA Safety Altair 4X 

Hmotnost (s baterií) 224 g 

Rozměry [mm] 112 x 76 x 33 

Zvuk alarmu 95 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba nabíjení ≥ 4 hodiny 

Doba provozu 24 hodin při teplotě 52°C 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Jedná se o víceplynový detektor se schopností měření 4 plynů.  Měří výbušné plyny s 

jejich mezí výbušnosti, koncentrace kyslíku, sirovodíku a oxidu uhelnatého. Oproti svému 

předchůdci je vybaven novou senzorovou technologií XCell, která zvyšuje schopnost 

přesnějšího měření a rychlejší dobu odezvy do 15 vteřin. Obsahuje LCD displej na němţ jsou 

v reálném čase zobrazovány hodnoty měření detekovaných plynů. Schopnost provést 

kalibrační test pod 60 vteřin.  

 

 Laserem svařovaný kryt senzoru eliminuje moţnost úniku elektrolytu a zvyšuje 

odolnost proti pádu aţ ze 6 metrů (IP 67). Přístroj je schopen pracovat v provozní teplotě od -

20°C do +50°C a v krátkodobém rozmezí od -40°C do +60°C. Pracovní reţim v 15-90% 

vlhkosti. Moţnost uchovávání  aţ 500 událostí v době 50 hodin. Schopnost trojího alarmu a to 

jak akustického, vibračního tak vizuálního pomocí LED diod.[19] 

 

 

Tabulka 14 Technické specifikace MSA Safety Altair 4X 

Technické specifikace 

Plyn Rozsah Rozlišení Druh senzoru 

LEL  0-100% 1% Katalytický senzor 

O2 0-30% vol 0,1% vol Elektrochemický senzor 

CO 0-1999 ppm 1 ppm Elektrochemický senzor 

H2S 0-200 ppm 1 ppm Elektrochemický senzor 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 4 Detektor MSA Safety Altair 4X [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5  Senzory XCell Altair 4X [26] 

 

 MSA Safety Altair 4 (viz obr.6) 

Tabulka 15  Technické data MSA Safety Altair 4 

Hmotnost (s baterií) 210 g 

Rozměry [mm] 112 x 76 x 35 

Zvuk alarmu > 95 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba nabíjení < 4 hodiny 

Doba provozu 16 hodin při pokojové teplotě °C 

Zdroj: vlastní zpracování  

Svítivé LED na spodní a 

vrchní straně 

MSA XCell senzory s chráněnými 

vstupními otvory 

95+dB zvuková signalizace 

Snímač pohybu 

Indikátor ukončení ţivotnosti 

senzoru 

Ruční aktivace alarmu pro 

upozornění na nebezpečnou 

situaci 

Velký displej s vysokým 

kontrastem 

Provozní čas baterie 24 hodin 

Indikátor správného provozu 
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  Jedná se o spolehlivý detektor zaměřený na měření 4 druhů plynů a to kyslíku, 

sirovodíku, oxidu uhelnatého a hořlavých plynů a par. Jedná se o starší verzi přístroje Altair 

4X. Je vybaven automatickým kalibračním systémem GALAXY, který nevyţaduje propojení 

s počítačem. Obsahuje pohybové čidlo MotionAlert, který v případně nutnosti je schopno 

vydat akustický signál, který upozorní, ţe obsluha má problém. MotionAlert vyšle akustický 

signál pokud se obsluha nepohybuje po dobu 30 sekund. Altair 4 má masivní krytí (IP67)  s 

pogumovaným povrchem odolným proti pádu z výšky do 3 m. Provozní teplota se pohybuje 

od -20°C do +50°C a přístroj je schopen  pracovat v prostředí s vlhkostí  od 15-90%. Paměť je 

schopna uchovávat 500 událostí v standardní době minimálně 50 hodin.[20] 

 

Tabulka 16 Technické specifikace MSA Safety Altair 4 

Technické specifikace 

Plyn Rozsah Rozlišení Druh senzoru 

LEL  0-100% 1% Katalytický senzor 

O2 0-25% vol 0,1% vol Elektrochemický senzor 

CO 0-999 ppm 1 ppm Elektrochemický senzor 

H2S 0-200 ppm 1 ppm Elektrochemický senzor 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek 6 Detektor MSA Safety Altair 4 [vlastní zpracování] 

95+dB zvuková signalizace 

Provozní čas baterie 16 hodin 

Indikátor správného provozu 

Snadno čitelný displej 

Silný vibrační alarm 

MSA Link ready 

MSA  senzory s chráněnými 

vstupními otvory 
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Obrázek 7 Senzory XCell Altair 4 [26] 

 

3.2.2 Přístroje pouţívané ve výrobním procesu  

 Ve výrobním procesu dochází relativně často k úniku nebezpečných plynných látek z  

důvodu chyby lidského faktoru případně vlivem netěsností. Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci  

vybavování osobními detektory pro svou ochranu. Smyslem detektorů je při zaznění   

akustického signálu okamţitě opustit prostor s výskytem nebezpečné látky. Jelikoţ se  

nepředpokládá pohyb zaměstnanců mimo jejich pracovní prostor, jsou vybavování zejména 

 jednoplynovými detektory podle druhu provozu. 

 

 MSA Altair PRO (viz obr.8) 

Tabulka 17  Technické data MSA Altair PRO 

Hmotnost (s baterií) 125 g 

Rozměry [mm] 86 x 51 x 50 

Zvuk alarmu > 95 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba ţivotnosti baterie 12 měsíců za normálních podmínek 

Senzor Elektrochemický 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Tento přenosný jednoplynový detektor se pouţívá pro monitorování plynů v okolní 

atmosféře a na pracovišti. Ve firmě AMO, a.s. se pouţívá v největší míře k ochraně  

zaměstnanců. Je vyráběn a distribuován s několika druhy senzorů podle druhu nebezpečné 

 plynné látky a podle specifikace provozu, ve kterém má být pouţit. Tyto senzory jsou  

schopny detekovat plyny SO2, NO2, NH3, PH3, HCN, Cl2, ClO2, H2S, O2, CO.  

  Senzor pro detekci CO se vyrábí ve dvou modifikacích, Altair PRO pro standardní 

pouţití detekce a Altair STEEL vyuţívaný pro detekci v ocelárenských provozech. Kdy 
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hlavním rozdílem je u Altair  STEEL potlačení citlivosti senzoru na vodíkovou sloţku v CO. 

Výhodou je jednoduchá obsluha jedním tlačítkem. Detektor je vybaven tzv. indikátorem 

jistoty, který kaţdých 60 vteřin informuje uţivatele, zda je přístroj v provozu, vizuálně lze 

zjistit problikáváním kaţdých 60 vteřin LED diod.  

  Přístroj je schopen nastavit 4 úrovně akustické signalizace a to vysoká koncentrace  

plynu, zvýšená koncentrace plynu, limit krátkodobé expozice plynu, limit dlouhodobé  

expozice plynu. Aktivace alarmu je doprovázená podsvícením displeje. Pracovní reţim je v  

rozmezí -20°C aţ +50°C. Přístroj je odolný proti pádu s krytím IP67.[21] 

 

Tabulka 18 Technické specifikace MSA Altair PRO 

Technické specifikace 

Senzor Rozsah Rozlišení 

SO2 0-20 ppm 0,1 ppm 

NO2 0-20 ppm 0,1 ppm 

NH3 0-100 ppm 1 ppm 

PH3 0-5 ppm 0,05 ppm 

HCN 0-30 ppm 0,5 ppm 

Cl2 0-20 ppm 0,1 ppm 

ClO2 0-1 ppm 0,02 ppm 

O2 0-25% 0,1% 

CO 0-1500 ppm 1 ppm 

H2S 0-200 ppm 1 ppm 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 8 Detektor Altair PRO se senzorem na CO [vlastní zpracování] 

 

 Dräger Pac7000 (viz obr.9) 

Tabulka 19  Technické data Dräger Pac7000 

Hmotnost (s baterií) 106 g 

Rozměry [mm] 64 x 84 x 20 

Zvuk alarmu 90 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba ţivotnosti baterie 5 500 hodin za normálních podmínek 

Senzor Elektrochemický tříelektrodový 

 Zdroj vlastní zpracování 

  

 Jednoplynový detektor Pac7000 je určen ke zjišťování přítomnosti plynů v okolním 

vzduchu. Dojde-li k překročení předem nastavené koncentrace zazní varovný signál. Přístroj 

je moţno zakoupit s velkým mnoţstvím čidel. Tyto čidla jsou schopny měřit CO, H2S, O2. 

Ochranný pryţový obal zajišťuje vysokou odolnost proti nárazu a splňuje veškeré poţadavky 

na ochranu proti proniknutí prachu a vody (krytí IP67). V případě potřeby mohou být senzory 

vyměněny. Je vybaven inovativními senzory Dräger XXS, které reagují rychle a poskytují 

spolehlivé výsledky.  

 Senzory pracují na principu elektrochemické reakce, jejíţ difúzní cesta uvnitř přístroje 

je výrazně zkrácena. Z hlediska bezpečnosti je senzor umístěn uvnitř pláště, tak aby mohl 

Víko senzoru 

Alarmní LED 

dioda 

Akustický alarm 

senzor 

Displej s podsvícením 

Stanovený typ plynu 

Tlačítko RESET 

Infračervený port 
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plyn vstoupit z vrchu i zepředu a to zajišťuje schopnost měření plynu i po zakryti jedné z cest. 

V okamţiku, kdy jsou překročeny hodnoty, je spuštěn vizuální alarm se slyšitelnou výstrahou.   

Schopnost pouţití je v rozmezí -20°C do +50°C a při vlhkosti 10-90% vzduchu.[22] 

 

Tabulka 20  Technické specifikace Dräger Pac7000 

Technické specifikace 

Senzor Rozsah Rozlišení 

CO 0-1999 ppm 1 ppm 

H2S 0-100 ppm 1 ppm 

O2 2-25 % 0,2 % 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek 9 Detektor Dräger Pac7000 se senzorem na CO [vlastní zpracování] 

 

 

 

LED dioda alarmu 

[+] tlačítko VYP/bump test 

Alarm 

Displej koncentrace 

[OK] Tlačítko ZAP/VYP 

kvitování alarmu 

LED dioda alarmu 

Vstup plynu 
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Obrázek 10 Senzory XXS Dräger [27] 

 

 

 Dräger Pac III (viz obr.11) 

 

Tabulka 21 Technické data Dräger Pac III 

Hmotnost (s baterií) 200 g 

Rozměry [mm] 67 x 116 x 32 

Zvuk alarmu 95 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba ţivotnosti baterie 600 hodin za normálních podmínek 

Senzor Elektrochemický  

Zdroj:vlastní zpracování   

 

  Jedná se o jednoplynový detektor, určený do silně extrémních podmínek 

vyznačující se robustním ochranným krytem. Má schopnosti odolávat nárazům, je vodě 

odolný a odolný proti silným povětrnostním podmínkám. Snadno ovladatelný a uzpůsobený 

pro měření různých nebezpečí spojených s plynem. Je k dostání ve třech hlavních 

modifikacích a to pro měření plynu CO, H2S, O2. Spousta individuálních nastavení umoţňuje 

široké pouţití v pracovním procesu.[23] 
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Tabulka 22 Technické specifikace Dräger Pac III 

Technické specifikace 

Senzor Rozsah Rozlišení 

CO 0-2000 ppm 1 ppm 

H2S 0-100 ppm 1 ppm 

O2 0-100 % 0,5 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 11 Detektor Dräger Pac III se senzorem na CO [23] 

 

 

 
Obrázek 12 Senzory na Dräger Pac III [23] 
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 Dräger Xam7000 (viz obr.12) 

 

Tabulka 23  Technické data Dräger Xam7000 

Hmotnost (s baterií) 730 g 

Rozměry [mm] 150 x 140 x 75 

Zvuk alarmu >100 dBA ve vzdálenosti 30 cm 

Doba ţivotnosti baterie (podle druhu 

baterie) 

> 20 hodin za normálních podmínek 

Senzor Elektrochemický  

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Víceplynový detektor zaměřený na měření zároveň aţ 5 koncentrací plynů. Xam7000 

je odolný proti pronikání vody a prachu a splňuje podmínky krytí (IP67). Jeho odolnost proti 

pádu je do 1,5 m. Senzory vyuţívané v přístroji pracují na elektrochemickém, katalytickém, 

infračerveném, a fotoionizačním principu a celkově je moţno detekovat více neţ 100 plynů s 

pouţitím 25 senzorů. 

  

 Současně je moţnost pouţití tří elektrochemických senzorů a dvou senzorů v 

libovolné kombinaci. Přístroj je vybaven čerpadlem pro přisávání plynu a toto čerpadlo je pod 

trvalým dohledem pro případ ucpání přívodu.[24] 

 

Tabulka 24 Technické specifikace Dräger Xam7000 

Technické specifikace 

Senzor Rozsah Rozlišení 

CO 0-2000 ppm 1 ppm 

H2S 0-100 ppm 1 ppm 

O2 0-100 % 0,5 % 
Zdroj:vlastní zpracování 
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Obrázek 13 Detektor Dräger Xam7000 [vlastní zpracování] 

 

 

 

 
Obrázek 14 Senzory Dräger katalytický, PID a XS [27] 

 

 

4. MĚŘENÍ KOKSÁRENSKÉHO PLYNU VE SPOLEČNOSTI 

4.1 SIMULACE REÁLNÝCH PODMÍNEK 

 

 Na základě rozdílnosti měření různých druhů přístrojů a z hlediska zkušeností s 

měřícími přístroji jsem realizoval pokus s měřením koncentrace nebezpečného plynu. 

Smyslem pokusu bylo měření vybranými přístroji v reálných podmínkách a simulovat tak 

reálnou situaci, ve které se mohou jak zaměstnanci tak sloţky integrovaného záchranného 

systému vyskytnout. Z tohoto důvodu byl jako nebezpečný plyn vybrán koksárenský plyn, 

který svými vlastnostmi, toxicitou a výbušností, a mnoţstvím vyskytujícím se v podniku je 

zařazen jako jeden z nejrizikovějších.  

Robustní kryt IP67 

Displej 

Senzory 

Alarm optický a 

akustický 
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 Měření proběhlo 22.1.2012 a bylo při něm pouţito všech výše popsaných přístrojů. Z 

důvodu vyšší přesnosti jsem některé z přístrojů, dle našich moţnosti, duplikoval. Jelikoţ 

HZSP disponuje třemi měřícími přístroji. A to dvěma druhu Altair 4 a jeden Altair 4X. 

Nebyla moţnost sehnat tyto přístroje ve více provedeních z tohoto důvodu, bylo pouţito z 

kaţdého druhu jeden, aby byla v době měření zachována akceschopnost sboru. 

 

Tabulka 25 Sloţení koksárenského plynu z 20.1.2012 

CO2 

[%] 

CnHm 

[%] 

O2 

[%] 

CO 

[%] 

H2 

[%] 

CH4 

[%] 

N2 

[%] 

Inerty 

[%] 

1,7 3,1 1,0 5,4 56,2 22,6 10,1 11,8 

 Zdroj:Vlastní zpracování 

  

 Měření bylo realizované na závodě 10 koksovna, kdy při výrobě koksu vzniká jako 

vedlejší  produkt koksárenský plyn. Ten se jímá a rozvádí se nadále po závodech jako topný a 

výhřevný plyn. Z důvodu zamítnutí pokusu v reálném prostředí na vysokých pecích byla 

vymyšlena varianta simulace zamoření místnosti o velikost 3,4 x 2,5 x 2,5 m koksárenským 

plynem. Povětrnostní podmínky byly při měření zanedbávány. Všechny přístroje byly 

kalibrovány 19.1.2012.  

 

Tabulka 26 Pouţité přístroje na měření  

Druh přístroje Identifikační číslo Datum pořízení přístroje 

AltairPRO  590055 4/2008 

AltairPRO  551177 1/2009 

AltairSTEEL  590517 10/2008 

AltairSTEEL  590970 10/2008 

Altair 4  590209 1/2010 

Altair 4X 591263 2/2010 

Dräger Pac7000  590765 3/2007 

Dräger Pac7000 590781 7/2007 

Xam Dräger 590134 6/2011 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Při měření jsme prioritně sledovali rychlost změření maximální koncentrace, rychlosti 

poklesu na nulu a měření největší dosaţené koncentrace. Doba naběhnutí zvukového a 

vizuálního alarmu. To vše za účasti zaměstnanců protiplynové sluţby ArcelorMittal Ostrava, 

zaměstnanců závodu 10 koksovna a také hasičů z HZSP, kteří dohlíţeli na veškerou 

bezpečnost měření. Provedli jsme dvojí měření při pouţití dvojí rozdílné koncentrace. 

  

 Do místnosti bylo vpouštěno z potrubního vývodu koksárenského plynu bezpečné 

mnoţství plynu. Místnost nebyla hermeticky uzavřena, takţe docházelo ke koncentračním 

ztrátám, ale smyslem měření nebyly laboratorní podmínky, ale simulace reálných situací. Po 

napuštění místnosti plynem jsme čekali deset minut, aby se vytvořila homogenní směs. Po 

uplynutí dané doby jsme vstoupili v dýchací technice s měřícími přístroji a bylo zahájeno 

měření. Měření proběhlo 20.1.2012 teplota v místnosti 2°C při atmosférickém tlaku 101 hPa. 

 

Tabulka 27 1. měření v místnosti s reálnými podmínkami  

Druh přístroje 
Koncentrace CO v ppm 

30 [s] 60 [s] 90 [s] 120 [s] 

AltairPRO (590055) 53 51 47 48 

AltairPRO (551177) 35 35 32 32 

AltairSTEEL (590517) 67 65 63 61 

AltairSTEEL (590970) 51 50 46 44 

Altair 4 (590209) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

77 20,8 85 20,8 85 20,8 75 20,8 

Altair 4X (591263) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

58 20,8 46 20,8 44 20,8 42 20,8 

Dräger Pac7000 (590765) 134 128 112 108 

Dräger Pac7000 (590781) 150 158 134 136 

Xam Dräger7000 (590134) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

60 20,9 48 20,9 47 20,9 49 20,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Nejvyšší koncentraci naměřil v prvním pokusu Dräger Pac7000 (590781) a to hodnotu 

158 ppm. Přístroje Altair 4X (591263), Xam Dräger7000 (590134) a Dräger Pac7000 

(590765) naměřili své nejvyšší hodnoty v čase do 30 vteřin, zbytek přístrojů do 60 vteřin. Po 
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vytaţení ze zkušební místnosti nejrychleji klesnul na nulovou hodnotu Dräger Pac7000 

(590765). Zbytek přístrojů klesl do 1 minuty.  

 

 Při druhém měření jsem připustili větší mnoţství koksárenského plynu. Po uplynutí 

doby na vytvoření homogenní směsi jsme opět vstoupili do místnosti a započali měření. 

 

Tabulka 28 2. měření v místnosti s reálnými podmínkami 

Druh přístroje 
Koncentrace CO v ppm 

30 [s] 60 [s] 90 [s] 120 [s] 

AltairPRO (590055) 101 150 192 194 

AltairPRO (551177) 101 115 139 146 

AltairSTEEL (590517) 101 159 239 224 

AltairSTEEL (590970) 101 154 210 220 

Altair 4 (590209) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

76 20,8 175 20,1 246 19,9 283 19,4 

Altair 4X (591263) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

43 20,8 75 20,8 149 20,8 173 20,9 

Dräger Pac7000 (590765) 110 292 472 350 

Dräger Pac7000 (590781) 138 342 576 396 

Xam Dräger7000 (590134) 

CO O2 CO O2 CO O2 CO O2 

130 20,9 142 20,9 236 20,6 173 20,9 

Zdroj:vlastní zpracování 

   

 Při druhém měření byla největší koncentrace naměřena přístrojem Dräger Pac7000 

(590781) a to koncentrace 576 ppm. Největší svou koncentraci naměřili AltairSTEEL 

(590517), Dräger Pac7000 (590765), Dräger Pac7000 (590781), Xam Dräger7000 (590134) v 

90 vteřině. Zbytek naměřili ve 120 vteřinách. Po vytaţení z měřící místnosti nejrychleji 

klesnul Dräger Pac7000 (590765) a zbytek přístrojů klesl do 60 vteřin. Přístroj Altair 4X 

(591263) klesl na nulu aţ po uplynutí 470 vteřin.  
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4.2 MĚŘENÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH 

 

 Po absolvování měření jsme se přesunuli na metrologické středisko podniku 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o (AMEPO). Tam jsem provedli měření v  

laboratorních podmínkách se všemi přístroji.  

 

 Měření v laboratorních podmínkách opět proběhlo se všemi přístroji a jako měřícího 

plynu byl pouţit plyn z tlakové láhve. Koncentrace byla 202 ppm CO v syntetickém vzduchu.  

 

Tabulka  29 Měření v laboratorních podmínkách  

Druh přístroje 
Koncentrace CO v ppm  

15 [s] 30 [s] 45 [s] 60 [s] alarm 

AltairPRO (590055) 120 183 190 197 v 11 vteřinách 

AltairPRO (551177) 115 163 173 180 v 11 vteřinách 

AltairSTEEL (590517) 120 167 173 178 v 10 vteřinách 

AltairSTEEL (590970) 120 150 163 165 v 20 vteřinách 

Altair 4 (590209) 138 160 165 167 v 5 vteřinách 

Altair 4X (591263) 123 129 134 137 v 5 vteřinách 

Dräger Pac7000 (590765) 180 190 196 198 v 5 vteřinách 

Dräger Pac7000 (590781) 180 198 202 204 v 5 vteřinách 

Xam Dräger7000 (590134) 165 196 200 201 v 5 vteřinách 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ZÁVĚR 

 Ve své práci jsem se zejména zabýval srovnáním přístrojů pouţívaných u zaměstnanců 

pracujících v prostředí, ve kterém hrozí vystavení nebezpečným látkám a přístrojů 

pouţívaných ve výjezdu hasičského záchranného sboru podniku AMO, a.s.. Hlavní 

myšlenkou bylo nalezení odpovědi na problém, který vznikl při cvičení. Osobní analyzátory 

hasičů signalizovaly alarm na přítomnou koncentraci oxidu uhelnatého, zatímco osobní 

analyzátory pouţívané u zaměstnanců ve výrobě nikoliv. 

 Ve výrobním procesu se zejména pouţívají jednoplynové detektory a v největší míře 

se vyskytují detektory Altair PRO. HZSP zase spoléhá na univerzálnost a pouţití 

čtyřplynových detektorů Altair 4 a Altair 4X. Dále mě zajímalo srovnání měření přístrojů 
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Altair PRO a Altair STEEL z hlediska sníţení citlivosti čidla na vodík u přístroje Altair 

STEEL.  

 Z tohoto důvodu jsem provedl pokus s měřením oxidu uhelnatého obsaţeném v 

koksárenském plynu a simuloval tak reálnou situaci, které mohou být zasahující hasiči 

vystaveni.  Celkově byly realizovány tři měření. Dvě měření v reálných podmínkách a jedno v 

laboratorních. V prvním měření mi vyšel z hlediska naměřené maximální koncentrace, 

nejrychleji naměřené maximální koncentrace a nejrychlejšího poklesu na nulu Dräger 

Pac7000. Tento výsledek se dá zdůvodnit zejména novějším datem výroby přístroje a 

pouţitím nových typů čidel. Nejmenší koncentraci naopak naměřil přístroj AltairPRO 

(551177). Přístroje Altair 4 (590209) mi v prvním měření ukazoval klesající hodnotu na 

koncentraci kyslíku. Toto vzniklo vlivem končící doby ţivotnosti čidla na kyslík. Nicméně 

toto čidlo by nemělo ovlivnit měření koncentrace koksárenského plynu.  U přístroje 

AltairSTEEL (590970) byla zjištěna chyba z hlediska opakovaného nulování a při měření 

začínal v záporné hodnotě.  

 Ve druhém měření v měřící místnosti opět naměřil největší koncentraci Dräger 

Pac7000 (590781) a z hlediska nejrychlejšího nárůstu a poklesu na nulu nám opět vyšel tento 

přístroj. Nejniţší koncentraci naměřil AltairPRO (551177). 

 V laboratorních podmínkách jsem pouţil všechny přístroje a zkoušel je na měření 

koncentrace 202 ppm oxidu uhelnatého v syntetickém vzduchu. koncentraci nejrychleji a 

nejpřesněji změřil přístroj Dräger Pac7000 (590781). Nejhůře dopadl přístroj Altair 4X, který 

nedosáhl poţadované koncentrace v 60 vteřinách a změřil nejmenší koncentraci. 

 Ve své práci jsem vzal v úvahu i servisní problémy od roku 2010 do 31.12.2011, které 

vyvstaly po pořízení přístroje. Jako nejvíce poruchové se ukázaly přístroje Altair PRO a 

STEEL, kdy byly reklamovány a poslány do servisu v 15 případech.  

 Smyslem osobních analyzátorů není změření přesné koncentrace nebezpečné látky v 

prostoru, nýbrţ uvědomit nositele o moţnosti úniku nebezpečné látky, aby urychleně opustil 

prostor. Všechny ze zkoušených přístrojů signalizovaly akustický a vizuální alarm ve svých 

přednastavených hodnotách stejně a z tohoto důvodu plní účel, za kterým jsou nošeny. 

  S přihlédnutím k ostatním faktorům jako byla rychlost naměření dané koncentrace a  

poklesu na nulu a naměření maximální koncentrace, byl z mého pohledu určen jako 

nejvhodnější přístroj Dräger Pac7000. 

 V současnosti je podnik vybaven zejména přístroji Altair PRO s 136 kusy a přístroji 

Altair STEEL s 380 kusy. Přístrojů Dräger Pac7000 je ve výbavě podniku AMO, a.s. 33 kusů. 

Největší mnoţství přístrojů jsou typu Altair STEEL a PRO. Z hlediska optimalizace 
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pouţívané techniky bych navrhnul vyměnit tyto přístroje pouţívané ve výrobě za přístroje 

typu Dräger Pac7000, které jsou v současnosti nejvhodnějším typem jednoplynového 

detektoru. Další nevýhodou přístrojů Altair STEEL a PRO byl relativně jednoduchý zásah do 

komponentů přístroje, kdy zaměstnanci úmyslně propichovali zvukovou membránu za účelem 

přerušení akustického signálu. U HZSP bych zanechal přítroje Altair 4 a Altair 4X, jelikoţ se 

jedná o čtyřplynové detektory a pro následné měření se na hasičských vozech podniku vozí 

další detekční technika, která můţe v případě úniku přesněji změřit danou koncentraci.  
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