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Anotace 

DVOŘÁK, L.: Aerosolové nanočástice uvolněné do životního prostředí z vybraného provozu, 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2012, 71 s. 

Cílem diplomové práce je teoretický rozbor aerosolových částic uvolněných z vybraného 

provozu do životního (pracovního) prostředí. V první části jsou stručně popsány nanočástice 

a nanomateriály, způsoby a princip výroby oceli a válcování plechů. Podrobněji je popsána 

výroba oceli a válcování plechů ve společnosti EVRAZ Vítkovice Steel a.s. V druhé části 

jsem se zabýval samotným měřením množství a distribučního rozložení aerosolových 

nanočástic za běžného provozu v ocelárně a na válcovně plechů, jeho vyhodnocením 

a návrhem nových měřících míst. Dále měřením účinnosti respirátoru na válcovně plechů.   

Klíčová slova:  nanočástice, nanotechnologie, ocel, válcování, životní prostředí  

Abstract  

DVOŘÁK, L.: Aerosol nanoparticles released into the environment of the selected operation, 

Diploma thesis, Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2012, 71 p. 

The aim of this diploma thesis is a theoretical analysis of aerosol particles released from 

selected service of factory to the environment (working). In the first part of this thesis are 

briefly described nanoparticles and nanomaterials options and principle of production steel 

and rolling steel.  More detail of this way of production is mentioned in EVRAZ Vítkovice 

Steel a.s. In the second part of this diploma I dealed with measuring of the amount of aerosol  

and nanoparticle during normal operation of steel , it´s assessments and proposition of new 

measure place. As a last thing measuring  effects of respirator during rolling steel. 
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1 Úvod 

Nanočástice nás obklopují již od samého počátku lidstva ve formě virů, prachu, sopečných 

erupcí, lesních požárů, vznikají při chemickém rozkladu organických látek. Dnes 

jsou produkovány také spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovací motory atd.). 

V poslední době vznikají i cíleně v laboratořích či ve výrobě. Využití nanomateriálů je velice 

rozsáhlé. 

Rizika spojená s výskytem nanočástic spočívají v jejich nebezpečných vlastnostech 

např. toxicitě. V tomto měřítku jsou vlastnosti zcela odlišné od materiálů větších rozměrů. 

Nejvíc ohroženi jsou lidé, kteří jsou vystaveni přímému styku s nanočásticemi, a to především 

při výrobě, zpracování a laboratorním výzkumu. 

Otázky bezpečnosti práce s nanomateriály a ochrany před jejich vlivy nabývají stále větší 

důležitosti, proto je potřebné řešit tuto problematiku globálně a současně provádět další 

výzkumy. Je nutné klást důraz na ochranu zdraví při práci a ochranu životního (pracovního) 

prostředí. 

Cílem diplomové práce je teoretický rozbor aerosolových částic uvolňovaných z ocelárny 

a válcovny plechů EVRAZ Vítkovice Steel a.s. do životního prostředí. Ve své práci 

se zabývám měřením množství a distribučním rozložením aerosolových nanočástic v provozu 

ocelárny a válcovny plechů.  
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2 Nanočástice a nanotechnologie 

Nanočástice nás obklopují již od samého počátku lidstva ve formě virů, prachu, sopečných 

erupcí, lesních požárů, vznikají při chemickém rozkladu organických látek. Dnes 

jsou produkovány také spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovací motory atd.). 

V poslední době vznikají i cíleně v laboratořích či ve výrobě. Využití nanomateriálů je velice 

rozsáhlé. Počínaje medicínou a zdravotnictvím přes potravinářství, elektroniku, strojírenství, 

stavebnictví, textilní průmysl, optický průmysl až po kosmetický či kosmický průmysl. 

Obrázek 1 srovnává velikost nanočástic s většími objekty. [1, 10] 

 

Obrázek 1: Nanoměřítko [28] 

2.1 Základní pojmy 

Slovo „nano“ pochází z řečtiny a znamená trpaslík. Předpona „nano“ je v soustavě SI 

označena písmenem „n“ a představuje mocninu 10
-9

, tedy jednu miliardtinu jednotky. 

Například 1 nanometr (1nm) je 1·10
-9

 m = 0,000 000 001 m. [1] 
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Nanočástice jsou ionty, základní stavební kameny všech látek kolem nás. Důsledkem 

přítomnosti iontů (nanočástic), je fungování přírodních principů. Výzkumem nanočástic 

se zabývá věda zvaná nanotechnologie. [17] 

Nanomateriál je přírodní materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený, 

obsahující částice v nesloučeném stavu. Dále se může nanomateriál vyskytovat ve formě 

agregátu či aglomerátu, ve kterém je u více než poloviny částic ve velikostním rozdělení jeden 

nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm - 100 nm. [16] 

Pojem nanotechnologie označuje technické obory, které se zabývají studiem vlastností, 

chováním, tvorbou a využitím technologií v měřítku řádově nanometrů, tzn. 10
-9 

m, 

což je přibližně tisícina lidského vlasu. Jedná se o klasické obory jako je fyzika, kvantová 

mechanika, elektronika, biochemie apod. Nanotechnologie využívá struktur a vlastností 

nanočástic, ze kterých jsou vyráběny nanomateriály. [1, 8, 10] 

2.2 Vlastnosti a výroba nanočástic 

Pro nanočástice jsou charakteristické rozměry od 1 do 100 nm alespoň v jednom ze tří směrů 

s určitým prostorovým uspořádáním. Mohou vytvářet nanodráty, nanotrubice, 

nanokompozity, keramické a jiné tenké filmy nebo vrstvy. Vztahy mezi jednotlivými výrazy 

označujícími tvar předmětů v nanooblasti znázorňuje obr. 2. 

Zmenšení částice daného materiálu pod 100 nm způsobí obrovský nárůst poměru plochy 

povrchu k objemu částic materiálu. Fyzikálně chemické vlastnosti povrchu převládají 

nad vlastnostmi daného materiálu a částice se začíná chovat, jako by byla celá tvořena 

jen povrchem. Důsledkem toho procesu je silné zvýšení chemické reaktivity a následně může 

dojít i ke změně toxicity. 

Problematika nanočástic nespadá do roviny běžné fyziky. Chování atomů je složitější a řídí 

se kvantovou fyzikou. Kvantové jevy vedou k novým možnostem, vlastnosti materiálů 

v tomto měřítku mohou být odlišné ve srovnání s vlastnostmi materiálů tradičních velikostí. 

K dispozici není žádný kompletní vědecký základ, který by umožnil plně porozumět 

všem nebezpečím, vlastnostem a rizikům nanomateriálů, které představují riziko pro zdraví 

a životní prostředí. [1, 8, 9, 10] 
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Obrázek 2: Pojmy označující tvar předmětů v nanooblasti  [10] 

 

Vlastnosti nanomateriálů jsou závislé nejen na vlastnostech nanočástic, ze kterých se skládají, 

ale i na jejich uspořádání a vnitřní struktuře materiálu. Díky tomu vynikají rozmanité 

nanomateriály s velkým aplikačním potenciálem. 

Dnes vznikají nanomateriály zcela cíleně. Existují dva odlišné způsoby jejich výroby. 

Pro lepší představu jsou tyto postupy vidět na obr. 3 [1, 11]: 

1. postup „TOP-DOWN“ – shora dolů, dochází k přeměně vnitřní struktury materiálu 

na nanomateriály, tj. od mikrostruktur k nanostrukturám, 

2. postup „BOTTOM-UP“ – zdola nahoru, kdy jednotlivé atomy a molekuly 

jsou spojovány do větších nanostruktur. 

 

 

Obrázek 3: Výroba nanomateriálů [20] 
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2.3 Potencionální rizika nanomateriálů 

Pokud si položíme otázku, jaká potenciální rizika nanomateriály představují pro živé 

organismy a životní prostředí, zjistíme, že je lze rozdělit do několika skupin: 

1. nebezpečí pro zdraví (toxicita), 

2. nebezpečí pro životní prostředí (ekotoxicita), 

3. fyzikálně-chemická nebezpečí, tj. možnost způsobení požárů, exploze, neřízené 

a nežádoucí reakce, 

4. specifická rizika, která jsou spojena se spekulativními vizemi o molekulární 

nanotechnologii, 

5. v budoucnosti nelze vyloučit i neetické využití nanotechnologií a nanočástic třetí 

osobou např. kriminální či teroristický čin, válečný konflikt.  

První dva možné zdroje nebezpečí spolu velmi úzce souvisejí, protože výskyt nanočástic 

ve složkách životního prostředí umožňuje jejich kontakt s živými organismy. Přítomnost 

nanočástic v živém organismu navozuje řadu interakcí mezi jejich povrchem a biologickými 

systémy. Tyto interakce mohou vést ke vzniku proteinových koron, obalování částic, 

vnitrobuněčné absorpci a bio-katalytickým procesům, které následně mohou mít kladný 

i záporný efekt z pohledu toxicity. Specifické riziko představují nanočástice ve formě 

aerosolu, především ty, které jsou rozvířené ve vzduchu, viz kapitola 2.3.1. 

Fyzikálně-chemické nebezpečí je způsobeno hlavně výrobou nanočástic systémem 

„TOP-DOWN“ (kapitola 2.2), kdy nanočástice vznikají mechanickou cestou tj. např. řezáním, 

broušením apod. Zde je nutné si připomenout a uvědomit, že nanočástice jsou přítomny 

takřka ve všech prašných provozech, kde dochází k obrábění kovů, opracování dřeva, 

broušení, svařování, mletí apod. 

Na výbušnost hořlavého prachu má podstatný vliv velikost částic. Obecně platí, 

že zmenšením velikosti částic se zvýší riziko výbuchu. Rozptýlené, usazené a nahromaděné 

nano a mikročástice v pracovním prostoru mohou po iniciaci vyvolat požár či dokonce 

explozi. Řada nanočástic např. Fe, Ni, Al, Mn, Co podléhá samovznícení a kvůli svému 

velkému povrchu jsou katalyticky aktivní. Tímto mohou iniciovat nekontrolovatelnou reakci. 

Nanočástice jsou při stejném chemickém složení mnohem reaktivnější než částice větších 

rozměrů. [18, 19] 
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2.3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály 

Nepříznivé účinky na zdraví člověka 

Nanočástice se mohou dostat do lidského těla třemi způsoby: 

1. vdechnutím – inhalací, 

2. kontaktem s pokožkou, 

3. přijetím potravy – trávicím traktem. 

Možné nepříznivé účinky na zdraví člověka jsou obr. 4 (nemoci spojené s expozicí 

nanočástic), který znázorňuje vliv přirozených i antropogenních nanočástic. Všechny 

nanočástice nemusí být škodlivé, ale bez dalšího zkoumání a důkladných testů, nebude možné 

říct, které jsou, a které nejsou lidskému zdraví nebezpečné. 

 

 

Obrázek 4: Nemoci spojené s expozicí nanočástic [15] 
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Mezi nemoci spojené s inhalací nanočástic patří astma, bronchitida, rakovina plic, ale také 

to může být Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Nanočástice v zažívacím traktu může 

vyvolat rakovinu tlustého střeva. Prostřednictvím kontaktu s kůží vznikají dermatitidy 

a autoimunitní onemocnění. V závislosti na velikosti nanočástic dochází k transportu 

do dalších koncových orgánů, jako jsou játra, slezina, srdce a může dojít k onemocnění 

i těchto orgánů. 

Vdechnutí aerosolu nanočástic vede k jejich usazení v dýchacím ústrojí člověka. 

Lze předpokládat, že v závislosti na ploše, průměru a povrchu nanočástic dojde k jejich 

transportu do dalších koncových orgánů. [11, 19] 

Expozice nanočásticím z pracovního ovzduší 

V pracovním prostředí je potřeba věnovat velkou pozornost ochraně zdraví před účinky 

nanočástic. Lidé jsou zde vystavování účinkům těchto látek po dlouho dobu a často 

i nanočásticím tvořenými toxickými látkami. Cílovou skupinou, které se problematika týká, 

jsou tedy pracovníci, kteří přicházejí s nanočásticemi do přímého styku ve výrobních 

provozech a v těžebním průmyslu. Problematika se dotýká i pracovišť, kde jsou používány 

klimatizační jednotky a výpočetní technika. 

V čistém venkovním ovzduší se nanočástice vyskytují v řádu tisíců v centimetru krychlovém 

vzduchu. V pracovním ovzduší je výskyt nanočástic sto až milionkrát vyšší. Nejvyšší 

koncentrace jsou na pracovištích, kde se tepelně upravují látky (mletí, řezání, broušení, 

drcení, přesypávání či spalování). U částic větších rozměrů by logicky byli nejvíc ohroženi 

lidé na pracovištích s nejvyšší dosaženou koncentrací aerosolů, ale u částic s nano rozměry 

tomu tak není. Výzkumy ukázaly, že negativní zdravotní účinky nanočástic nezávisí 

na hmotnostní dávce, kterou exponovaná osoba příjme do těla, ale jsou spojeny s celkovým 

povrchem částic. Rozhodující je velikost částic, pak jejich chemické složení, tvar 

či krystalická struktura. Druhotný význam má hmotnostní koncentrace v ovzduší. Z těchto 

důvodů je potřeba klást na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nanomateriály prioritně 

velký důraz. [12, 14]  

Analýza pracovních rizik 

V dnešní době zatím neexistuje mnoho postupů, které by definovaly přesnou analýzu 

a hodnocení rizik spojených s expozicí nanočástic na pracovištích. Abychom mohli provádět 

analýzy rizik spojených s expozicí nanočástic, musíme podrobně znát typy vzniklých 



8 
 

nanočástic, informace o jejich toxicitě, úroveň expozice – během pracovní doby, 

při jednotlivých pracovních činnostech a na různých pracovních místech. Klíčovou roli 

před samotnou analýzou rizik hraje sběr dat a systematický postup, aby nedošlo k přehlédnutí 

některých rizik. Obecný systémový postup je schématicky vykreslen na obr. 5. 

 

Obrázek 5: Obecné schéma postupu při analýze a hodnocení rizik spojených s expozicí nanočásticím při 

pracovních činnostech [12] 

Pro odhad rizik spojených s expozicí nanočástic je zásadní provést přesné měření na daných 

pracovištích. Tyto měření umožní zjistit zdroje nanočástic a faktory, které celkovou emisi 

ovlivňují, i specifikovat velikosti nanočástic v ovzduší a časový profil během pracovních 

činností. Spojíme-li toto s informacemi o pracovištích a charakteru vykonávané práce, 

můžeme odhadnout míru rizika a následně vypracovat návrh na ochranu zdraví pracovníků. 

My jsme taková měření provedli na ocelárně a válcovně plechů, viz experimentální část, 

kap. 7. [12]    
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Preventivní opatření 

Odstranit riziko v praxi není zcela možné, proto je třeba definovat a zavádět taková 

preventivní opatření, která budou poskytovat požadovanou ochranu zaměstnancům. V případě 

nanočástic se nejčastěji jedná o tato opatření [13]: 

 technická opatření 

- nucená výměna vzduchu, 

- čištění vzduchu v uzavřeném okruhu, 

- monitoring kontaminace pracovního ovzduší, 

- náhrada nebezpečných látek, procesů a vybavení, 

- bariéry proti emisi částic; 

 organizační opatření 

- zkrácení expoziční doby, 

- školení a výcvik, 

- zavedení kontrolovaných pásem, 

- osobní hygiena pracovníků, 

- lékařské preventivní prohlídky, 

- řízení provozu; 

 osobní ochranné pracovní pomůcky 

- prostředky na ochranu dýchacích orgánů, 

- prostředky na ochranu kůže a povrchu těla. 
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3 Ocelárny a válcovny v Moravskoslezském kraji 

V Moravskoslezském kraji se nachází několik oceláren a válcoven. Ty nejvýznamnější patří 

společnostem EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Třinecké železárny – Moravia Steel 

a ArcelorMittal a.s. V následující kapitole jsou stručně charakterizovány tyto společnosti, 

jejich ocelárny a válcovny.  

3.1 EVRAZ Vítkovice Steel a.s. 

Skupina EVRAZ Group S. A. je jedna z předních vertikálně integrovaných ocelářských 

a těžařských společností, která je producentem vanadu operující v Ruské federaci, 

na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Africe. 

Výroba oceli byla zahájena již v roce 1913. Od roku 2005 patří společnost EVRAZ Vítkovice 

Steel a.s. do skupiny EVRAZ Group S. A. Společnost se řadí k předním producentům 

válcovaných výrobků z oceli a zaměřuje se na výrobu oceli, ocelářských výrobků, plechů, 

profilů a tvarových výpalků. 

Ocelárna vyrábí konstrukční oceli uhlíkové a uhlíko-manganové oceli pro všeobecné použití 

a také vysokopevnostní nízkolegovanou ocel. Dále produkuje oceli pro lodní plechy, kotle, 

tlakové nádoby a oceli pro výrobu trubek. V menším množství se vyrábí ušlechtilé uhlíkové 

a legované oceli pro tepelné zpracování a některé speciální oceli. 

Výrobu zabezpečuje konvertorová ocelárna, viz kapitola 4. 2. Zařízení ocelárny je vybaveno 

sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové 

kontilití. 

S rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány válcovací tratě. Od roku 1913 

provozuje Těžkou profilovou trať a 3, 5 Kvarto od roku 1971. 

Válcovna plechů 3, 5 Kvarto prošla od počátku řadou modernizací a vylepšení. V roce 1999 

proběhla rozsáhlá modernizace, která zlepšila geometrii plechů, jejich povrchovou kvalitu 

a rozšířila sortiment. Plechy jsou vyráběny z plynule odlévaných bram. Válcovací trať 

je vybavena dvěma ohřívacími narážecími pecemi, hydraulickým odkujňovačem, válcovací 

stolicí, měřičem tvarů a tloušťky, příčnými nůžkami za tepla, rovnacím a razícím strojem 

a je ukončena dvěma chladníky. Dále stříhací linkou, která stříhá do tloušťky plechu 50 mm. 

Větší tloušťky se dělí pálením. [2, 5, 39] 
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3.2 Třinecké železárny – Moravia Steel 

Společnost Moravia Steel patří k jedné z největších obchodních společností 

u nás a je majoritním vlastníkem Třineckých železáren. 

Třinecké železárny byly založeny v roce 1839. Pro Českou republiku jsou významným 

výrobcem oceli, téměř polovina oceli je určena pro tuzemský trh. Výroba je zaměřena 

na dlouhé ocelové válcované výrobky. 

Produkci oceli zajišťuje kyslíková konvertorová ocelárna již od roku 1983. Konvertorová 

ocelárna je vybavena zařízením pro mimopecní zpracování oceli (sekundární metalurgie) 

umožňujícím chemickou i teplotní homogenizaci, dolegování, ohřev a vakuování oceli 

v pánvi. Na kyslíkovou konvertorovou ocelárnu navazují dvě kontilití. První je obloukové 

o pěti proudech, druhé sochrové o osmi proudech. Blokové kontilití vyrábí také kruhové 

kontislitky. 

Další výroba oceli probíhá v elektroocelárně, kde jsou umístěny tři elektrické obloukové pece 

a keson pro vakuování oceli v pánvi. 

Ve společnosti jsou dvě válcovny – Válcovna předvalků a profilů a Válcovna drátu a jemných 

profilů. Válcovna předvalků (bloků) a profilů se dělí na Blokovnu, která pracuje v cyklu 

s vratnou tratí a střední trať, která válcuje sochry. Hlavním výrobním sortimentem vratné trati 

jsou kolejnice, I a U profily, příslušenství pro železniční svršek a sochry. Na střední trati 

vznikají tyče z oceli, pružinová ocel, důlní kolejnice a speciální profily. 

Válcovna drátů a jemných profilů má dvě tratě. Kontijemná trať, která byla postavena v roce 

1960 a kontidrátovou trať postavenou v roce 1973. Obě trati prošly řadou rozsáhlých 

rekonstrukcí a modernizací. Na kontijemné trati jsou vyráběny kruhové oceli v tyčích a 

ve svitcích. Kontidrátová trať vyrábí dráty o průměru 5,5 – 20 mm a je řízena 

automatizovaným systémem. [6, 41, 42] 

 

3.3 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal je největší světová ocelářská společnost, která má pobočky ve více 

než 60 zemích a zařízení pro výrobu oceli ve více než 20 zemích světa. ArcelorMittal 

je lídrem na všech hlavních trzích s ocelí. 
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Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel 

se zde vyrábí kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích. Konečné úpravy oceli 

se uskutečňují v pánvových pecích. Tekutá ocel se odlévá do sochorů, bram či bramek. 

Společnost je rozdělena na několik závodů a jedním z nich je i Válcovna. Vyrábí a dodává 

dlouhé, ploché válcované výrobky, které jsou určené na český trh i do zahraničí. Válcovna 

má drátovou a pásovou trať. Obě tratě zajišťují rozmanitý sortiment profilů, pásů a drátů. 

Válcovací trať vyrábí od jednoduchých kruhových tyčí přes tvárné až po speciální profily. 

Kontidrátová trať vyrábí ocelové dráty o průměru 5,5 – 14 mm. Středojemná válcovna vyrábí 

široký sortiment dlouhých výrobků např. jemnou a střední profilovou ocel základních 

rozměrů, I a U profily. Pásová trať vyrábí pásy z konstrukční oceli, oceli se zvýšenou 

pevností, oceli pro tváření, hluboké tváření za studena, nízkolegovaných a mikrolegovaných 

konstrukčních ocelí. [7, 40] 
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4  Výroba oceli 

4.1 Historie a princip výroby oceli 

Při výrobě oceli se surové železo upravuje změnou chemického složení, tvářením a tepelným 

zpracováním. Surové železo, které se vyrobí ve vysoké peci, má značný obsah uhlíku a jiných 

nežádoucích prvků např. křemíku, fosforu, síry, uhlíku a manganu. Následkem toho 

má železo malou pevnost a křehkost. Z tohoto důvodu se železo nedá tvářet. Proto se většina 

surového železa upravuje tak, aby získala potřebné mechanické, fyzikální a chemické 

vlastnosti.  Požadovaného složení oceli je dosaženo zkujňováním, které snižuje obsah uhlíku 

a dalších nežádoucích prvků, zejména fosforu, síry a křemíku. Při tomto procesu 

se působením oxidačních látek a vzdušného kyslíku spalují některé prvky úplně (fosfor, síra), 

některé částečně (uhlík, křemík, mangan). 

Výroba oceli se podle druhu použité pece dělí na výrobu v Martinských pecích, elektrických 

pecích a výrobu v konvertorech. 

4.1.1 Výroba oceli v Martinských pecích 

Martinská pec nebo též Siemens-martinská pec nese název po svých vynálezcích. Skládá 

se z nístěje, regulačních komor a rozvodového ústrojí. Do nístěje ze žáruvzdorného zdiva 

se umisťuje vsázka, která se ohřívá plamenem generátorového plynu. Hořící směs plynů 

se vzduchem je nad hladinou vsázky. Martinská pec je znázorněna na obr. 6 a obr. 7.  

Výhodou této pece je možnost zpracovávat tekutou i pevnou vsázku. 

 

 

Obrázek 6: : Martinské pece [26] 

  

 

Obrázek 7: Martinské pece [27] 
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Podle druhu vyzdívky dělíme Martinské pochody na zásadité a kyselé, podle druhu vsázky 

na rudné a odpadkové pochody. U rudných pochodů se jako vsázka používá tekuté surové 

železo doplněné ocelovým odpadem. Naopak u odpadových pochodů je vsázka převážně 

z ocelového odpadu a menší část tvoří pevné surové železo (může být i tekuté). 

Dnes se již tyto pece nepoužívají, poslední Martinské pece v Evropě byly vyřazeny 

na konci roku 1993. 

4.1.2 Výroba oceli v elektrických pecích 

Zdrojem tepla v těchto pecích je elektrická energie. Díky dosažení velmi vysokých teplot 

v peci vzniká tekutá struska. Vyrobená ocel obsahuje jen malé množství síry a fosforu. 

Vyráběná ocel je velmi tekutá, což umožňuje jednoduché odstranění případných nečistot. 

Při výrobě bez použití paliva není ocel znečišťována zplodinami hoření. 

Elektrické pece dělíme podle způsobu přeměny elektrické energie v tepelnou na obloukové 

a indukční. Dle vyzdívky je členíme na zásadité a kyselé. 

Obloukové pece 

V obloukových pecích se teplo k roztavení vsázky dodává hořením elektrických oblouků mezi 

elektrodami, vsázkou a průchodem elektrického proudu. Teplota elektrických oblouků 

dosahuje 3 000 až 3 200 C a je dostatečně vysoká, aby se z vsázky téměř vyloučil fosfor 

a síra. Schematicky pec znázorňuje obr. 8, reálnou fotografii obr. 9. Výhodou obloukové pece 

je, že nedochází ke styku oceli se spalinami. Naopak nevýhodou je možnost nauhličení tekuté 

oceli možným pádem části uhlíkové elektrody. 

 

Obrázek 8: Schéma obloukové pece [26] 

 

Obrázek 9: Obloukové pece [vlastní]
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Indukční pece 

Indukční pece jsou založeny na principu elektromagnetické indukce. Střídavý proud vedený 

k primární cívce (induktoru) kolem ní vytváří střídavá elektromagnetická pole, která indukují 

elektromagnetickou sílu v sekundárním obvodu (vsázce). Vznikajícím střídavým proudem 

se ohřívá, míchá a taví vsázka. Indukční pec můžeme přirovnat ke kelímku ze žáruvzdorné 

hmoty vloženému do primární cívky. Tuto cívku tvoří měděná trubka, kterou protéká chladicí 

kapalina. Sekundární cívku vytváří náplň kelímku (vsázka). Pro představu této pece doplněno 

schéma a foto viz obr. 10 a obr. 11. Výhodou indukčních pecí je výroba oceli přesného 

chemického složení, malé teplené ztráty a dobrá kontrola a regulace teploty. Nevýhoda těchto 

pecí je, že obsah síry a fosforu nelze snížit. Vsázka tedy musí být zbavena těchto prvků. 

Indukční pece dělíme na nízkofrekvenční (indukční pec s jádrem) a vysokofrekvenční 

(indukční pec bez jádra). 

 

Obrázek 10: Schéma indukční pece [26] 

 

Obrázek 11: Indukční pece 

 

4.1.3 Výroba oceli v konvertorech 

V konvertorech se využívá exotermického tepla z oxidace příměsí surového železa. Oxidaci 

způsobuje přívod vzduchu nebo samotného kyslíku. Proto můžeme konvertory rozdělit 

na vzduchové a kyslíkové. V ocelárnách se používá kyslík od roku 1950. 

Vzduchové konvertory 

Vzduchové konvertory se využívaly dříve, dnes jsou nahrazeny kyslíkovými. Konvertor 

je ocelová nádoba sklopná kolem vodorovné osy a vyzděná žáruvzdornou hmotou, 

která je kyselá (Bessemerův způsob) nebo zásaditá (Thomasův způsob), viz obr. 12. 
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Dno konvertoru je z důvodu velkého namáhání a časté nutnosti výměny od ostatního zdiva 

odděleno. Do zařízení je zdola přiveden studený stlačený vzduch, který proniká perforovaným 

dnem do konvertoru, viz obr. 13. 

 

 

Obrázek 12: Pracovní polohy konvertoru [26] 

 

 

Obrázek 13: Schéma vzduchového konvektoru [26] 

 

Bessemerův konvertor se využívá tam, kde surové železo obsahuje křemík a co nejméně 

fosforu. Vyzdívka je kyselé povahy, aby navázala strusku.  

Thomasův způsob se aplikuje u surového železa s obsahem většího množství fosforu 

a menšího podílu křemíku. Vyzdívka je zásadité povahy. Pro navázání fosforu se do lázně 

dodává vápno, z něhož vzniká struska. 
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Kyslíkové konvertory 

První kyslíkový konvertor byl postaven v rakouském Linci v roce 1952. Kyslíkové 

a elektrické obloukové pece nahradily do té doby používanou méně energeticky efektivní 

výrobu oceli v Siemens-martinských pecích. 

Ve srovnání s technicky zastaralými vzduchovými konvertory jsou dnes častěji využívány 

konvertory kyslíkové. Zkujňovací pochod je obdobný jako v Thomasových konvertorech. 

Zkujňovacím plynem je místo vzduchu čistý kyslík, který není vháněn spodem, ale tryskou 

nad hladinou lázně pod daným tlakem. Dno konvertoru je plné a vyzdívka zásaditá. 

Před nalitím surového železa se do konvertoru vloží asi dvě třetiny potřebného vápna 

a ocelový odpad. Zbývající vápno se vkládá v průběhu pochodu. Konvertor je znázorněn 

na obr. 14. [3, 4, 29]  

 

 

Obrázek 14: Kyslíkový konvertor [Vlastní] 

 



18 
 

4.2 Popis technologie výroby oceli v ocelárně EVRAZ Vítkovice 

Steel a.s. 

Podklady k této kapitole poskytla společnost EVRAZ Vítkovice Steel a.s. 

Ocelárna EVRAZ Vítkovice Steel a. s. používá kyslíkovou výrobu oceli (tj. oxidaci). 

Cílem procesu je odstranění nežádoucích nečistot obsažených v tavenině surového železa. 

Hlavními prvky, které přecházejí tímto procesem na oxidy, jsou uhlík, křemík a mangan.  

Cílem tohoto oxidačního procesu je: 

 snížit obsah uhlíku pod 1%, 

 upravit obsah potřebných prvků, 

 odstranit co nejvíce nežádoucích nečistot. 

Technologický postup výroby lze v zásadě členit do následujících kroků: 

 přeprava a skladování horké vsázky, 

 předúprava horké vsázky, 

 výroba surové oceli oxidací v konvertorech, 

 úprava oceli v zařízeních sekundární metalurgie, 

 odlévání oceli. 

Pro pochopení a lepší orientaci v celém technologickém postupu výroby oceli v ocelárně 

EVRAZ Vítkovice Steel slouží schéma na obr. 15. 

Přeprava a skladování horké vsázky 

Horká vsázka (surové železo) se dodává do ocelárny z vysoké pece pomocí přepravních 

mísičů. Pánve jsou vyzděny žáruvzdorným materiálem (např. korundem (Al2O3), mulitem, 

bauxitem). Přepravní vozy mají kapacitu 125 tun.  

Odpadní plyny z mísičů nejsou zachycovány a odcházejí volně do ovzduší. 



 
 

 

 

 

Obrázek 15: Schéma ocelárny EVRAZ Vítkovice Steel [Vlastní] 
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Předúprava horké vsázky 

Provádí se na přelévárně tekutého surového železa, která je vybavena zařízením pro stahování 

vysokopecní strusky.  

Odpadní plyny jsou zachycovány pomocí tkaninových filtrů a následně odvedeny do komína. 

Výroba surové oceli oxidací v konvertorech 

V kyslíkovém konvertoru dochází k oxidaci prvků obsažených v tavenině, zejména 

pak uhlíku, křemíku, manganu, hliníku a také ke snížení obsahu zbytkového kyslíku pomocí 

ferrosilicia. 

Energie potřebná ke zvýšení teploty a k tavení vstupních surovin se dodává exotermickou 

reakcí při oxidaci. Jako pevné palivo se přikládá koks. Pro vyrovnání tepelné bilance 

se dodává šrot. 

Pro výrobu se používá zásaditý kyslíkový pochod.  Výroba oceli se provádí dvěma konvertory 

o kapacitě 75t se základní technologií OXYVIT. Konvertor má hruškovitý tvar 

se žáruvzdornou vyzdívkou, ke které jsou ze spodní strany zavedeny plynem chlazené trysky 

pro přívod kyslíku. Ochranným médiem trysek je dusík. 

Kapacita konvertoru je 75 t oceli v průběhu 30-40 minutového cyklu výroby. 

Chod konvertorů je řízen on-line pomocí počítače, který zabezpečuje řízení plynných 

a pevných médií pro průběh a ukončení tavby. Během tavby se sleduje kvalita surové oceli 

a po dosažené optimálních hodnot je tavba ukončena a následuje odpich. V průběhu odpichu 

se ze zásobníků do licí pánve automaticky dávkují nauhličovadla (hráškový koks, smolný 

koks), legující přísady (FeMn, FeSi, FeCr, SiMn, a jiné) a dezoxidační přísady (Al granule 

nebo dráty a jiné).  

Výroba oceli v konvertorech produkuje především odpadní plyny (spaliny z konvertoru 

a fugitivní emise, tedy znečišťující látky, u kterých nelze měřením určit všechny veličiny 

určené k výpočtu hmotnostního toku) a tuhé odpady (struska a prach z odlučovacích zařízení). 

Plyny, které se vytvoří během dmýchání kyslíku (spaliny z konvertoru) obsahují 

oxid uhelnatý (CO), vodík, tuhé částice (obsahující oxidy kovů, včetně těžkých kovů), 

oxid dusnatý (NO2), oxid uhličitý a vodu.  
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Spaliny z konvertorů bohaté na CO a H2 se odtahují, následně čistí mokrým způsobem 

v plynočistírně a skladují v plynojemu. Pro účely spalování se pak tento tzv. konvertorový 

plyn míchá se zemním plynem a používá se jako palivo pro ohřívání pecí válcoven. 

Mimo jiné produkuje kyslíková výroba oceli i značná množství fugitivních emisí 

během následujících procesů: 

 sázení šrotu a horké kovové taveniny do konvertoru, 

 odpichu tekuté oceli a strusky z kyslíkových konvertorů. 

Sekundární emise se odvádějí samostatnými výduchy. 

Během procesu výroby oceli se tvoří struska. Záměrem regulace strusky (stahování, případně 

tvorba nové) je efektivní snížení množství nežádoucích substancí, které jsou obsaženy v horké 

tavenině. Vzniklá struska se dále zpracovává a používá. 

Integrovaný systém sekundární metalurgie (ISSM) 

Po zpracování v kyslíkovém konvertoru postupuje surová ocel na zařízení sekundární 

metalurgie, kde dle požadavků na jakostní parametry dochází ke konečnému zpracování oceli 

v pánvi. Cílem sekundárního zpracování oceli je tekutou ocel zhomogenizovat chemicky 

i teplotně, hluboce odsířit, přesně dolegovat dle požadavků, odplynit a eventuálně dohřát 

dle potřeb následného odlévání. 

Zařízení integrovaného systému sekundární metalurgie (dále jen ISSM) je situováno v pecní 

a licí hale ocelárny. Zde se provádí v podmínkách sníženého tlaku, resp. hlubokého vakua 

následující metalurgické pochody: oduhličování, rafinace, přihřev a homogenizace ocelové 

taveniny v pánvi při jejím neustálém promíchávání inertním plynem. Základ zařízení ISSM 

tvoří dvě kesonové nádoby, usazené na převážejících vozech. 

Zkujněná ocelová tavenina o požadované teplotě a chemickém složení se vypustí 

do předehřáté pánve. Dno pánve umožňuje vhánění inertního plynu do taveniny. Pánev 

se přemístí do jedné ze dvou kesonových nádob, kde se připojí systém vhánění inertního 

plynu a zapojí vývěvové stanice. 

Součástí přípravy ocelové taveniny před zpracování vakuovou technologií je v určitých 

specifických případech zpracování taveniny na pánvové peci (LF), která se zachovala ze starší 

likvidované technologie. Na tomto zařízení se provádí ohřev taveniny a její chemická úprava. 
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Vstupní základní surovinou je surová ocel vyrobená v kyslíkovém konvertoru. Po provedení 

veškerých metalurgických pochodů ISSM se ocel převeze pomocí jeřábů do zařízení 

plynulého odlévání (dále už jen ZPO). Takto zpracovaná tavenina se na zařízení ZPO odlévá 

do kontibram. 

Možné zdroje znečištění ŽP v ISSM 

Plyny, které se během technologického procesu vyvíjí z taveniny, jsou z každé kesonové 

nádoby odsávány vlastní paroproudou vývěvovou stanicí.  Tyto plyny jsou před vstupem 

do vývěvové stanice ochlazovány a filtrovány. Ve výfukovém potrubí vývěvových stanic 

jsou nainstalovány plynové hořáky pro dospalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý 

a to ještě před výfukem do atmosféry. Obě stanice mají protihlukovou izolaci.  

Současné zdroje plynných emisí: 

 filtrované plyny z LF zařízení, vypouštěné 30 m vysokým výfukem nad střechu 

ocelárny, 

 spaliny z deseti zařízení plynového ohřevu pánví, vypouštěné z haly a přes světlíky 

nad střechu ocelárny, 

 plyny z odprašovacího systému dopravních tras, které jsou čištěny suchým 

tkaninovým filtrem a odváděny výfukem v licí hale, 

 čištěné odpadní plyny z paroproudých vývěv, vypouštěné dvěma výfuky o výšce 30 m 

nad střechu ocelárny. Čištění plynu se zabezpečuje suchým odprašováním přes cyklon, 

tkaninový filtr a mokrý odlučovač se třemi stupni směšovacích kondenzátorů. Úprava 

plynů spočívá v dospalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý pomocí spalování 

zemního plynu na výstupech z paroproudých vývěv. 
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Odlévání oceli 

Provádí se na zařízení plynulého odlévání 

(ZPO), viz obr. 16. 

Připravená tekutá ocel s přesným chemickým 

složením a přesně danou teplotou se odlévá 

na zařízení s přestavitelným krystalizátorem 

křivkového typu s vodovzdušným chlazením 

a mírnou redukcí kontislitku. Odlévání 

je řízeno automaticky přes mezipánev 

o hmotností taveniny 17t. Ochranu hladiny 

zajišťuje krycí zásyp a ochranu licího proudu 

keramická stínící, ponorná trubice. 

Bramy se primárně dělí na pálícím stroji při 

teplotách okolo 700 až 800 °C na různé 

délky. Maximální délka bramy je 8,8 m. 

Při zvýšeném nároku na povrchovou úpravu 

bram se používá Skarfovací stroj. Následně 

se pak bramy ochlazují a kontrolují. 

Vypalováním se odstraňují povrchové vady 

a provádí se sekundární dělení na požadované délky dle potřeb zákazníka. Teplota při 

sekundárním dělení odpovídá teplotě okolí, nejvýše však dosahuje 200 °C. 

Odpadní plyny, které jsou odtahovány z prostoru pálících strojů, vedou přes mokré 

odlučovače a následně pak do výduchů. 

Odpadní plyny vznikají v minimálním množství díky tomu, že se pomocí kryté výlevky 

odlévá spodem pod zásyp. Vzniklé plyny volně odcházejí do haly odlévárny. 

Obrázek 15: Zařízení plynulého odlévání (ZPO) Obrázek 16: Zařízení plynulého odlévání (ZPO) 

[Vlastní] 
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5 Válcování plechů 

5.1 Princip válcování plechů 

Válcování je jeden ze způsobů tváření kovů. Válcování za tepla se používá hlavně v těžkém 

průmyslu, zejména v oboru hutnictví. Válcuje se také za studena, nejčastěji při konečném 

válcování vývalků s velkou přesností. Ztuhlé ocelové bramy či ingoty se předehřeji v pecích 

na teplotu tváření kolem 1200 - 1300 ˚C a válcují se na předvalky nebo hotové výrobky. 

Materiál se prodlužuje stlačováním pomocí dvou válců otáčejícími se proti sobě, viz obr. 17. 

Materiál se při průchodu přetváří a současně posunuje. Z polotovarů (ingotů, bram) vzniká 

předvalek na předvalovacích stolicích, z těch se potom vytvoří hotový výrobek, tzv. vývalek 

na dovalovacích zařízeních. 

 

Obrázek 17: Princip válcování [43] 

 

Jednotlivé válce válcovací stolice bývají hladké nebo kalibrované. Válce jsou uloženy za čepy 

v ložiskách stojanu, které tvoří válcovací stolici. Plechy se válcují na válcovacích stolicích 

s hladkými válci z plochých předvalků. Vyrábějí se plechy tlusté i tenké, hranicí jsou 4 mm. 

Válcování většinou není dokončeno v jedné válcovací stolici, a proto je uloženo několik 

válcovacích stolic za sebou nebo vedle sebe. Dohromady tvoří válcovací trať nebo pořadí. 

Tratě dělíme na těžkou, hrubou, střední a jemnou, a to podle velikosti předvalků a vývalků, 

které se na jednotlivých tratích vyrábí. Stolice rozeznáváme podle počtu válců a způsobu 

práce na dvouválcové, trojválcové a univerzální. 
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Válcováním vyrábíme velké množství polotovarů rozmanitých tvarů. Mezi základní 

patří nejen plechy, ale také profily, dráty a trubky. [3, 44] 

5.2 Popis technologie výroby válcování plechů v EVRAZ Vítkovice 

Steel a.s. 

V této kapitole stručně popisuji výrobu tlustých plechů ve válcovně 3, 5 Kvarto. Jeden 

z možných způsobů zpracování produktů ocelárny je válcování ocelových bram na plechy 

různé tloušťky.  Podklady k této kapitole poskytla společnost EVRAZ Vítkovice Steel a.s. 

Pro pochopení a lepší orientaci v celém technologickém postupu válcování plechů 

ve společnosti  EVRAZ Vítkovice Steel a.s. slouží schéma na obr. 35. 

V železničních vozech dopravíme bramy z ocelárny do skladovací haly válcovny, 

kde se skladují a překládají pomocí klešťových jeřábů. Dlouhé bramy se dělí na pálicích 

strojích nebo ručními pálicími strojky na požadované délky a skladují na konkrétní hromady.  

Ze skladovaných hromad se bramy (vsázka) prostřednictvím jeřábů ukládají na sázecí valník. 

Na valníku jsou bramy váženy a zaváženy do ohřívací narážecí pece nebo do vozové pece, 

kde probíhá ohřev vsázky k válcování.  Během tohoto kroku jsou veškeré technologické údaje 

o vsázce a vývalku automaticky předávány, a to mezi narážecí pecí, vozovou pecí a válcovací 

stolicí.  

Dvě ohřívací narážecí pece mají výkony 75 a 90 t/hod., jsou průchodné a navazují 

na válcovací trať. Pece slouží k ohřevu vsázky a mají tři pásma: pásmo předehřívací, ohřívací 

a vyrovnávací. Technologie hořáků umožňuje vyhřívání pecí spalováním zemního nebo směsi 

konvertorového a zemního plynu.  Spaliny se odvádějí proti pohybu bramy. Po otevření dveří 

narážecí pece je dopravována předehřátá brama (cca 1000-1300 °C) po válcovací trati 

do válcovací stolice. 

Před samotným válcováním předehřáté bramy je brama zbavena, hydraulickým odkulovačem, 

primárních okují. Odkujňování se provádí ostřikem vody pod vysokým tlakem hydraulicky 

stavitelnými tryskami. 

Válcování probíhá na válcovací stolici 3, 5 Kvarto, která je složena ze dvou pracovních 

a dvou opěrných válců. Rovněž při válcování se provádí odstřik okují. Součásti válcovací 

stolice je zařízení pro sledování tvarů a měřič tloušťky vývalku. 

Hotové vývalky se poté dělí příčnými nůžkami za tepla na menší části, aby se dále lépe 

zpracovávali. Oddělují i koncové odpady, vzniklé nerovnoměrnou deformací nebo odebírají 
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zkušební pruhy z vývalků. Tyto menší části se za tepla rovnají a na ně se vyrazí číslo vývalku 

a pořadové číslo plechu. Vývalky určené k postupnému vychladnutí jsou přemístěny do haly 

a zbylé vývalky jsou na konci válcovací trati umístěny do dvou chladníků, kde jsou ochlazeny 

na vhodnou teplotu pro další zpracování. 

V dalších částech válcovny se takto vychlazené vývalky kontrolují a upravují na konečnou 

podobu plechů. Již za studena se oboustrannými okrajovacími a podélně dělícími nůžkami 

upraví vývalek, zkontroluje se ultrazvukem vnitřní homogenita a ve stříhací lince se příčně 

dělí na jednotlivé plechy. Každý jednotlivý kus je v určitém místě označen razícím strojem. 

Oddělené odpady jsou upravovány šrotovacími bubnovými nůžkami na vsázky schopný šrot.  

Zde se cesta jednotlivých kusů plechů rozděluje dle potřeb a požadavků. Můžou se upravit 

za studena nebo tepelně upravit v žíhací peci. Tepelné zpracování se provádí v průběžné 

krokové žíhací peci (např. žíhání, popouštění, žíhaní k odstranění vnitřního pnutí). Součástí 

je chladící lože pro opětovné vychlazení a rovnací stroj. Po dosažení požadované výsledku 

se plechy označí barvou a doplní se skutečná váha plechu. Nakonec hotové plechy projedou 

rovnacím strojem, který plechy vyrovná.  

Hotové plechy projdou na obracedlech oboustrannou kontrolou povrchové kvality a v případě 

potřeby k odstranění vad vybroušením. Expedice plechů se provádí do otevřených 

železničních vozů nebo omezeně do kamionů 
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6 Ocelárny, válcovny a další možné zdroje znečištění 

životního (pracovního) prostředí  

Základní ocelářské procesy jsou zdrojem zejména prachů, pevných odpadů a odpadních vod. 

Z těchto tří zdrojů, které ocelárny a válcovny produkují je pro životní prostředí nejvíce 

škodlivé znečišťování ovzduší ve formě emisí a imisí. Následující kapitola se věnuje 

této problematice.   

V ocelárně produkovaná struska se následně zpracovává a používá. Odpadní voda se filtruje 

v čističkách odpadních vod. Většina prachů je zachycena několikanásobným filtračním 

systémem. 

Válcovny znečišťují životní prostředí zejména plynnými emisemi z ohřívacích pecí. 

Dále vzniká velké množství chladících vod z válcovacích stolic, které jsou zdrojem 

zaolejovaných okujových kalů. Chladící vody se rovněž filtrují v čističkách odpadních vod. 

Pevné odpady jsou zejména hrubé okuje, okujové kaly z čištění odpadních vod a koncové 

odpady z vývalků. Oddělené koncové odpady jsou upravovány šrotovacími bubnovými 

nůžkami na vsázky schopný šrot. Hrubé okuje se recyklují v hutích.  

Bohužel se tato kapitola nevztahuje na nanočástice, protože se legislativa na tuto oblast dosud 

nevztahuje. 

6.1 Znečištění ovzduší 

6.1.1 Hlavní znečišťující látky v ČR 

Emise jsou škodlivé látky vypouštěné do vzduchu, které se měří u zdroje znečištění, 

např. komínu. [21]  

Imise je koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí, 

např. ve vzduchu a měří se v okolí zdroje znečištění. [21] 

Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách 

hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. [30] 

Základní legislativa České republiky, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší [21]: 

 zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Aktualni_legislativa/165_472_05_Sb_ochrana_ovzdusi_uz.pdf
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 nařízení vlády č. 294/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., 

 nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,  o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 

ve kterém jsou uvedeny limitní hodnoty včetně mezí tolerance a cílové limity, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi hlavní znečišťující látky, které jsou v ovzduší dlouhodobě sledovány, 

patří následující [11]: 

 oxid siřičitý SO2, 

 tuhé látky - emise polétavého prachu, 

 oxidy dusíku NOx, 

 oxid uhelnatý CO, 

 oxid uhličitý CO2, 

 uhlovodíky  CxHy  (označují se také jako těkavé organické látky - VOC), 

 amoniak NH3. 

Tyto hlavní znečišťující látky již dlouhodobě mají své zákonem stanovené emisní limity, 

které procházejí určitým vývojem a novelizací, viz tab. 1,2. Jsou-li tyto limity překročeny, 

je průmyslový podnik  povinen provést dočasné nebo dlouhodobé opatření směřující 

ke snížení emisí (dočasná zástava provozu, výstavba  očistného zařízení, apod.). 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Aktualni_legislativa/356_2002_a_prilohy.pdf
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Tabulka 1: Emisní faktory základních znečišťujících látek pro ocelárny v g/t oceli [33] 

Znečišťující látka Kyslíkové 

konvertory 
Nístějové pece Elektrické 

obloukové pece 

NOX 50 3500 300 

SOX 1,5 2000 1,5 

VOC 30 80 170 

CO 5000 10000 2000 

TZL* ** 120 450 150 

Poznámka: * Po odprášení, ** Uvedené hodnoty jsou orientační 

Tabulka 2: Emisní faktory základních znečišťujících látek pro válcovny v g/t vývalků [33] 

Znečišťující látka Válcovny 

NOX 

250 

400 

SO2 
2100 

2800 

Poznámka: 1) Platí pro směsný plyn, 2) Platí pro koksárenský plyn 

Český hydrometeorologický ústav provádí měření imisí (tedy kvality ovzduší) pomocí 

97 stanic a řadu dalších měřících stanic provozují jiné organizace. Nejčastěji měřenými 

látkami jsou oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a pevné částice PM10 (viz obr. 18, 

který zobrazuje znečištění v moravskoslezském kraji). Dále se sledují cílové imisní limity 

pro benzo(a)pyren. 

Imisní limity pro znečišťující látky jsou uvedeny v tab. 3.  

Tabulka 3: Imisní limity [24] 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

PM10 

24 hodin 50 (35x) [µgm
-3

] 

1 kalendářní rok 40 [µgm
-3

] 

Benzo(a)pyren* 1 kalendářní rok 1 [ngm
-3

] 

V závorce je uvedeno maximální počet překročení uvedeného limitu za rok. 

*Cílová imisní limit – termín dosažení 31.12 2012 
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Obrázek 18: Koncentrace částic PM10 [32] 

Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic 

je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny 

v horních partiích dýchacího ústrojí. Částice frakce PM10 (se střední hodnotou 

aerodynamického průměru 10 µm) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice 

označené jako frakce PM2,5 pronikají až do plicních sklípků. Účinky suspendovaných částic 

jsou ovlivněny také adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. 

Benzo(a)pyren patří do širší skupiny tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). 

PAU jsou látky obecně nebezpečné pro životní prostředí (pracovní) i pro zdraví člověka. 

Jejich nebezpečnost je umocněna tím, že jsou velmi stabilní a mohou se šířit na velmi dlouhé 

vzdálenosti a ohrožovat i odlehlá území.  Jsou to látky s toxickými, mutagenními 

a rakovinotvornými vlastnostmi. Působení benzo(a)pyrenu je bezprahové (což znamená, 

že je nemožné stanovit bezpečnou hladinu prachových částic v ovzduší, 

pod kterou už nedochází k negativním vlivům na zdraví) a nelze tak stanovit jeho bezpečnou 

hladinu v prostředí. 

PAU vznikají v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálů obsahujících uhlík, 

pokud není spalování dokonalé. Za přírodní zdroje emisí je možné považovat přirozené 
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přírodní požáry a erupce sopek. Nejproblematičtější vlastností PAU je jejich schopnost 

odolávat přirozeným rozkladným procesům. Zejména pokud jsou emitovány při spalovacích 

procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké vzdálenosti. [11, 23, 31, 34, 35] 

6.1.2 Další možné zdroje znečištění ovzduší 

Největším současným problémem jsou neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí 

především z lokálních topenišť a automobilů.  

Lokální topeniště  

Lokální topeniště jsou energetické zdroje určené k lokálnímu vytápění prostor 

pro individuální bydlení (rodinné domy a byty). Provozovatelům lokálních topenišť zákon 

ukládá oznamovací povinnost. 

Problém prachového znečištění se proto nedotýká pouze průmyslových oblastí a velkých 

měst, ale i malých obcí. Právě v nich se dosud nejčastěji spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce 

odpadky. Navíc se používají kotle staré někdy i několik desítek let, často ve špatném 

technickém stavu. Kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích 

do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné 

prachové částice navázány. 

Lokální topeniště ke znečištění ovzduší významně přispívají  v oblastech, kde se na znečištění 

významně podílí rovněž průmysl [36]. Podíl znečištění ovzduší u suspendovaných částic 

PM10 (tzv. jemný polétavý prach) a PAU vlivem provozu zdrojů malých výkonů spalujících 

tuhá paliva dosahuje v ČR v průměru 40 % až 70 % z celkového podílu na národních emisích. 

Silniční doprava  

Zejména ve městech je významným zdrojem znečišťování ovzduší silniční doprava. Výsledná 

hodnota emisí spočívá především v množství emisí z automobilové dopravy, její struktuře 

a intenzitě. [25, 36] 

6.1.3 Faktory ovlivňující znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji (MSK) 

V Moravskoslezském kraji je ovzduší ovlivněno těmito faktory [25]: 

 koncentrace průmyslu – MSK je tradičním centrem průmyslu, který je soustředěn 

v malé lokalitě, 
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 koncentrace sídel na malém prostoru – v MSK je netypická struktura osídlení s velkou 

koncentrací. V Ostravsko-Karvinské oblasti je stejná hustota obyvatel jako ve velkých 

městech, minimálně polovina obyvatel žije v rodinných domech. Lokální vytápění 

v těchto domech je velmi významným zdrojem znečištění, 

 dopravní uzel – MSK je dopravním uzlem regionu, a tudíž se emise z výfukových 

plynů výrazně podílejí na znečištění ovzduší, 

 znečištění ze zahraničí – na znečištění ovzduší v MSK se nedílnou součástí podílí 

i Polsko. V těsné blízkosti MSK se nachází 22 velkých průmyslových a energetických 

zdrojů. Nutná je spolupráce s Polskem a nastavení stejných podmínek na obou 

stranách. 
 

Informace o úrovni znečištění ovzduší v MSK jsou uvedeny na obr. 19. Je monitorován oxid 

siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a pevné částice PM10. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Informace o úrovni znečištění ovzduší v MSK ke dni 18.4 2012 [37] 
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6.2 Opatření k zamezení úniku emisí z oceláren 

Kyslíková výroba oceli produkuje značné množství emisí znečišťujících látek během zavážení 

šrotu a horké kovové taveniny, dmýchání a během odpichu strusky a tekuté oceli.  

Z hlediska vzniku emisí tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) při dmýchání kyslíku jsou 

nejvýhodnější spodem dmýchané kyslíkové konvertory. Tyto konvertory vykazují menší podíl 

prachu na jednotku vyrobené oceli. Emise unikající ze zavážení a odpichu konvertoru jsou 

jímány primárním odsáváním. Emise, které nepohltí primární odsávání, by měly být 

odstraněny sekundárním odprášením. 

6.2.1 Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s.  

Velká průmyslová zařízení mají značný podíl na celkových emisích látek znečišťujících 

ovzduší a také negativní dopad na životní prostředí, včetně emisí do vody a půdy, tvorby 

odpadu a využití energie. 

Během výrobního procesu vznikají odpadní plyny (spaliny z konvertoru a fugitivní emise) 

a tuhé odpady (struska a prach z odlučovacích zařízení). Spaliny vytvořené během dmýchání 

kyslíku obsahují CO, H2, tuhé částice s oxidy kovu, včetně kovů těžkých, NOX, CO2 a vodu. 

Rekuperace spalin není zavedena.  

Spaliny z konvertoru jsou odtahovány, čištěny mokrým způsobem v plynočistírně 

a skladovány v plynojemu. Fugitivní emise vznikající při sázení šrotu a surového železa, 

odpichu tekuté oceli a strusky jsou zaústěny do plynočistírny konvertoru. Emise TZL 

vznikajících během zavážení horkého kovu a šrotu a také během odpichu, nemohou být 

v důsledku naklonění konvertoru účinně jímány primárním ventilačním systémem. 

Část těchto emisí uniká střešními světlíky ocelárny do okolí. Ocelárna má v integrované 

prevenci a omezování znečištění (IPPC) uloženu výstavbu sekundárního odprášení haly. 

Stavbou nového odprášení dojde k zamezení úniku fugitivních emisí znečišťujících látek 

ovzduší, bude uzavřen obvodový plášť haly a vybudován nový filtrační systém.  

Součástí technologie je pánvová pec LF, která umožňuje úpravu teploty taveniny pro následné 

kontilití v ZPO. Taktéž umožňuje úpravu struskového režimu přidáváním syntetické strusky 

za účelem dalšího snížení obsahu síry. Odpadní plyny z tohoto zařízení jsou odsávány 

a čištěny v tkaninovém filtru, stejně jako odpadní plyn z trysky odsíření, a následně 

vypouštěny do atmosféry.  
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Pro zajištění vyšší účinnosti odlučování TZL je možná výměna mokrého způsobu odlučování 

za suchý způsob. Výhodou suchého odlučování prachu je, že proces nevyžaduje téměř žádnou 

vodu, nedochází tedy k tvorbě kalu, který by bylo nutno čistit. [24] 
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7 Experimentální část - Měření množství a distribučního 

rozložení aerosolových nanočástic 

Díky společnosti EVRAZ Vítkovice Steel a.s. se mohlo uskutečnit měření množství 

a distribučního rozložení aerosolových nanočástic. Umožnila a zpřístupnila místa k měření 

v ocelárně a na válcovně plechů. Původně mělo měření proběhnout pouze na ocelárně, 

ale kvůli odstávce provozu ocelárny se muselo najít náhradní řešení. 

Měření množství a distribuce nano aerosolových částic, měření hmotnostního záchytu 

aerosolových částic a měření účinnosti respirátoru v provozech ocelárny a válcovny plechů 

měřila následující skupina pracovníků z těchto institucí: 

1) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha – doc. Ing. Klouda K. CSc., MBA, 

Bc. Witkovská V. 

2) Státní úřad jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Kamenná – MUDr. Brádka 

S. Ph.D., Ing. Dropa T., Ing. Otáhal P., Ing. Urban M., Ing. Jiří Cejpek 

Ing. Weisheitelová M., 

3) Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Ing. Lach K. Ph.D., 

4) VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava – Ing. Večerková J. 

Ph.D., Bc. Houšková J., Bc. Dvořák L. 

 

Samotná měření prováděla výše uvedená skupina lidí a já jsem byl účasten na tomto měření. 

Měl jsem to štěstí, že jsem byl zařazen do této skupiny a mohl jsem se účastnit měření. Chtěl 

bych jim tímto poděkovat za ochotu a cenné rady, které mi poskytly během měření. 

Bez těchto lidí by se rovněž nemohlo měření uskutečnit. 

Grafy na obr. 24,25,31,36-38 a 41-44 a tabulky 4-7 a 9-12, které uvádím níže v práci, 

jsou výstupy z měřící aparatury zpracované v SUJCHB. Tyto výsledky měření mi byly 

poskytnuty k dalšímu zpracování. Přístroje, kterými se měřilo vlastní Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost Praha, Státní úřad jaderné, chemické a biologické ochrany a Zdravotní ústav 

se sídlem v Ostravě. 
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7.1  Měření v Ocelárně 

Před samotným experimentálním měřením v ocelárně bylo uváženo, kde lze předpokládat 

zvýšený obsah emisí [38]:  

 V konvertorové hale:  

- při manipulaci se šrotem a železnou rudou, 

- při odstraňování strusky, 

- při odlévání, přelévání surového železa či oceli, 

- nad konvertorem. 

 U zařízení plynulého odlévání oceli: 

- při dělení bram na primárním palícím stroji. 

 V expediční hale: 

- při dělení bram na sekundárním palícím stroji. 

Zároveň bylo nutné měření provádět v místech bezpečných pro osoby provádějící měření 

a zohlednit vliv prostředí (vysoká teplota, výbušné prostředí apod.) u některých 

technologických uzlů a na měřicí přístroje (citlivost přístroje, možnost zahlcení) [38]. 

Jako vhodný prostor pro realizaci měření bylo vybráno jedno místo u zařízení plynulého 

odlévání oceli, jedno v expediční hale a čtyři místa v konvertorové hale ocelárny [38]. 

Měření probíhalo za běžného provozu ocelárny. Charakter provozu ocelárny, ve kterém byly 

prováděny odběry aerosolových částic, neumožnil před začátkem samotného měření stanovit 

pozaďové koncentrace aerosolových částic. Lze předpokládat, že pozaďové hodnoty 

v prostředí Ostravské aglomerace budou vykazovat celkové koncentrace okolo 8 000 částic 

na cm
-3

 v oblasti modu okolo 100 nm a že vzduch vstupující z vnějšku do provozu bude 

filtrován přes skelet budovy (okna, dveře, ventilace, atd.). V místech měření bude tedy hrát 

roli i rychlost proudění vzduchu. Počítáme-li s celkovou koncentrací okolo 8 000 částic 

na cm
-3

, odborným odhadem dojde u níže uvedených naměřených hodnot ke zkreslení 

výsledků v rozsahu 5 – 20 % [38].    

7.1.1 Distribuční rozložení nanočástic v prostorách zařízení plynulého odlévání 

Cílem tohoto měření bylo získat distribuční rozložení aerosolových nanočástic v daných 

místech ocelárny. Měření probíhalo po dobu 20ti minut a spektra byla odebírána každých 

30 sekud. 
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Použité měřící aparatury 

1) Měření aerosolových částic v oblasti nano probíhalo pomocí SMPS (Scanning 

Mobility Particle Sizer) 3934 sestávajícího z CPC (Cendensation Particle Counter) 

3022 (pracujícím v režimu low) a EC (Electrostatic Classifier) 3071 a vybaveným 

DMA (Differential Mobility Analyzer) sondou 3081 a impaktorem 0,0457 cm. 

2) Měření proudění vzduchu bylo stanoveno pomocí přístroje TESTO 445 s termickou 

sondou. 

Umístění měřící aparatury 

Měřící aparatury na určení množství a distribučního rozložení aerosolových nanočástic 

byly umístěny: 

A. u ZPO cca 3m od bram (obr. 21), která byla již v horizontální poloze a nacházela 

se v oblasti tzv. sekundárního chlazení, cca 6 m od primárního pálícího stroje, 

 

Obrázek 20: Příprava měřící aparatury 

[Vlastní] 

 

Obrázek 21: Měřící místo u bramového kontilití 

[Vlastní]

B. v úseku expedice ocelárny, cca 3m od sekundárního pálícího stroje, kde docházelo 

k příčnému dělení vychlazené bramy na požadované rozměry, viz obr. 22. 

 

Obrázek 22: Měřící místo u sekundárního pálícího stroje [Vlastní] 
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Pro přehlednost jsou měřící místa A a B vyznačena na obr. 23. 

 

  

Obrázek 23: Znázornění měřících míst A, B [Vlastní] 
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 Výsledky měřícího místa A 

Průměrná rychlost proudění v prvním místě odběru byla 0,12 m·s
-1

. Celkem bylo naměřeno 

6 spekter velikostního rozdělení aerosolových částic v rozmezí 14 až 736 nm. Velikostní 

rozdělení aerosolových částic získané zprůměrováním odebraných spekter je zobrazeno 

v grafu na obr. 24. 

 

Obrázek 24: Distribuční rozložení aerosolových částic v měřícím místě A [38] 

 

Z tohoto spektra je patrná přítomnost koncentrací částic pod 10 nm, které lze odhadovat 

z vývoje velikostního rozdělení. Největší počet nanočástic byl zastoupen okolo 20 nm. 

Průměrné hodnoty celkové koncentrace, plochy, objemu a hmotnosti částic jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Tabulka4: Distribuční rozložení aerosolových částic v měřícím místě A [38] 

Měřící místo A 

Celková 

koncentrace 

(N·cm
-3

) 

Celková plocha 

částic 

(nm
2
·cm

-3
) 

Celkový objem 

částic 

(nm
3
·cm

-3
) 

Celková 

hmotnost částic 

(µg·m
-3

) 

Průměrné 

hodnoty 
3,57.10

4
 6,46.10

8
 2,33.10

10
 28 

 

Výsledky měřícího místa B 

Průměrná rychlost proudění stanovená v místě měření byla 0,27 m·s
-1

. Tedy více než 

dvojnásobek oproti prvnímu měřícímu místu. Velikostní rozdělení aerosolových částic 

získaných v měřícím místě B je prezentováno v grafu na obr. 25.  
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Obrázek 25: Distribuční rozložení aerosolových částic v měřícím místě B [38] 

 

Vyšší rychlost proudění se projevila pravděpodobně na nerovnoměrném velikostním 

rozdělení aerosolových částic. Na nerovnoměrném rozdělení částic sehrálo roli také odlišný 

průběh technologické operace, u které se měření uskutečnilo. 

Maximální zastoupení nanočástic v oblasti okolo 20 nm se shoduje s velikostním rozdělením 

stanoveného na měřícím místě A, ale částice mají vyšší koncentraci. Další oblast se zvýšeným 

počtem částic se pohybuje okolo 120 nm. Toto zvýšení nebylo v předchozím měřícím místě 

pozorováno. Celková koncentrace částic v oblasti nano je o řád vyšší a hmotnost částic 

je 5x vyšší, než v měřícím místě A. Což by mohlo být způsobeno pálením bram za různých 

teplot o teplotním rozdílu minimálně 500°C. Průměrné hodnoty celkové koncentrace, plochy, 

objemu a hmotnosti částic jsou patrné z tabulky 5. 

Tabulka 4: Distribuční rozložení aerosolových částic v měřícím místě B [38] 

Měřící místo B 

Celková 

koncentrace 

(N·cm
-3

) 

Celková plocha 

částic 

(nm
2
·cm

-3
) 

Celkový objem 

částic 

(nm
3
·cm

-3
) 

Celková 

hmotnost částic 

(µg·m
-3

) 

Průměrné 

hodnoty 
1,4.10

5
 4,03.10

9
 1,38.10

11
 166 
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7.1.2 Měření a vyhodnocením hmotnostního záchytu aerosolových částic na vybraných 

místech v konvertorové hale ocelárny 

V konvertorové hale jsme neměřili distribuční rozložení aerosolových částic z bezpečnostních 

důvodů – vzhledem na drahou měřící aparaturu a vliv prostředí (vysoká teplota, sálavé teplo 

apod.).  Zvolili jsme zde měření hmotnostní záchytu částic pomocí  impaktorů. 

Měření probíhalo během plného provozu a za různých technologických situací v konvertorové 

části ocelárny. Na čtyřech vybraných měřících (odběrových) místech byly odebírány 

aerosolové částice, které jsou v  prvním impaktoru tříděny podle uvedených frakcí (viz tab. 7) 

a v druhém jsou zaznamenány jako celkový záchyt na filtru (viz tab. 6).  

Použité měřící aparatury 

Odběr aerosolových částic probíhal pomocí osobních kaskádních impaktorů (Sioutas 225-

370). První osobní kaskádní impaktor se sestával ze čtyř impaktních stupňů a filtrů 

umožňující třídění a vzorkování vzdušných částic v pěti velikostních intervalech. Druhý byl 

opatřen pouze filtrem. 

Umístění odběrových míst 

Všechna čtyři odběrová místa se nacházela v konvertorové hale na plošině ve výšce 7,5 m 

u konvertoru OXYVIT /Oxygen Vítkovice/ K2 a jsou znázorněna na obr. 27. Měření byla 

prováděna dne 1. 12. 2011 po dobu 1 hodiny.  

1. místo odběru: 

Impaktory byly umístěny na plošině ve vzdálenosti 

cca 12 m od dveří konvertoru, viz obr. 26. Odběr 

vzorků probíhal při procesu zkujňování tavby = 

rafinace kyslíkem po dobu 5 minut. 

  

 

 

Obrázek 26: Odběrové místo 1 [Vlastní] 
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Obrázek 27: Umístění odběrových míst 1-4 [Vlastní] 

2. místo odběru  

Impaktory byly umístěny na plošině ve vzdálenosti cca 5 m vlevo od dveří konvertoru 

(na jejich úrovni) viz obr. 28. Odběr vzorků probíhal před odpichem strusky v době čekání 

na analýzu oceli po dobu 5 minut. 
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Obrázek 28: Odběrové místo č. 2 a 3 [38] 

3. místo odběru  

Impaktory byly umístěny na plošině ve vzdálenosti cca 5 m vlevo od dveří konvertoru (stejné 

místo jako při měření č. 2, jiný proces) viz obr. 28. Odběr vzorků probíhal při předehřevu 

před naléváním tekutého železa a v průběhu nalévání po dobu 1 minuty, celková doba odběru 

byla 5 minut. 

 

4. místo odběru  

Impaktory  byly umístěny na plošině nad místem přelévání tekutého železa, 

viz obr. 29. Odběr vzorků probíhal při přelévání tekutého železa z pojízdného mísiče 

tzv. „veroniky“ do nalévací pánve, po dobu 5ti minut. Proces přelévání tekuté oceli je vidět 

na obr. 30. 
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Obrázek 29: Odběrových místo odběru č. 4 [38] 

 

Obrázek 30: Přelévání tekutého železa z 

pojízdného mísiče tzv. „veroniky“ do nalévací 

pánve [Vlastní] 

 

Výsledky měření hmotnostního záchytu aerosolových částic 

Výsledky měření hmotnostního záchytu aerosolových částic na obou impaktorech 

jsou přehledně zobrazeny v tab. 6 a 7. Zjištěné váhové hodnoty částic byly přepočteny 

na objemovou koncentraci v okolí dané technologické operace. 

Tabulka 5: Sumární záchyt aerosolu v druhém impaktoru [38] 

Odběrové 

místo 

Záchyt části 
a)

 

(mg) 

Přepočet na objemovou 

koncentraci (mg/m
3
) 

1 0,90 18 

2 1,91 38,20 

3 2,79 55,80 

4 3,06 61,02 

a) 
průtok vzduchu 10 l/min. po dobu 5ti min. 
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Tabulka 6: Záchyt jednotlivých frakcí aerosolů v prvním impaktoru [38] 

Odběrové 

místo 

Třídící 

mez 

(μm) 

Záchyt částic 
a)

 

(mg) 

Přepočet na objemovou 

koncentraci (mg/m
3
) 

 A 2,5 0,15 3,00 
 B 1,0 0,13 2,60 

1 C 0,5 0,07 1,40 

 D 0,25 0,10 2,00 

 < 0,25 0,09 1,80 

 celkem 0,54 10,80 

 A 2,5 0,16 3,20 

 B 1,0 0,09 1,80 

2 C 0,5 0,10 2,00 

 D 0,25 0,25 5,00 

 < 0,25 0,10 2,00 

 celkem 0,70 14,00 

 A 2,5 0,12 2,40 

 B 1,0 0,15 3,00 

3 C 0,5 0,09 1,80 

 D 0,25 0,12 2,40 

 < 0,25 0,18 3,60 

 celkem 0,66 13,20 

 A 2,5 0,38 7,60 

 B 1,0 0,35 7,00 

4 C 0,5 0,45 9,00 

 D 0,25 0,33 6,60 

 < 0,25 0,38 7,60 

 celkem 1,89 37,80 
a) 

průtok vzduchu 10 l/min. po dobu 5ti min. 

 

Z výsledků měření v odběrovém místě č. 1 je patrná nejvyšší koncentrace u třídící meze 

A tedy všech částic o průměru nad 2,5 μm. Celková objemová koncentrace částic 

je zde ze všech odběrových míst nejnižší. Přisuzuji to největší vzdálenosti měřícího místa 

od konvertoru. 

V druhém měřícím bodě stojí za povšimnutí frakce D, tedy částice o velikosti 

od 0,51 do 0,25 μm. Hodnota objemové koncentrace 5 mg/m
3
 převyšuje ostatní frakce 

více než dvojnásobně.  

Umístění druhého a třetího měřícího místa se shoduje, jen odběr probíhal 

za jiné technologické situace, proto se přímo nabízí porovnat naměřené hodnoty. Hodnoty 

zastoupených částic v jednotlivých frakcích se různí. V případě odběrového místa č. 2 

mají největší podíl na celkové koncentraci frakce A a D. U odběrového místa č. 3 došlo 
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k nárůstu koncentrace nanočástic, tedy částic o frakci menší než 0,25 μm. Při stejné 

vzdálenosti impaktoru, ale jiném technologickém postupu se celková koncentrace částic 

výrazně nelišila. Naproti tomu velikostní zastoupení jednotlivých částic je odlišné. 

Z tabulek 6 a 7 je patrné, že největší objemová koncentrace aerosolových částic byla 

zachycena v impaktoru u technologického procesu přelévání roztaveného surového železa 

do nalévací pánve, tj. v měřícím – odběrovém místě číslo 4. Tyto hodnoty byly až trojnásobně 

vyšší oproti zbylým odběrovým místům. 

 

       

                       Třídící mez A                                                   Třídící mez B 

       

  Třídící mez C                  Třídící mez D  

Obrázek 31: Elektronové snímky nano a mikro částic z prostředí lití surového železa (odběrové místo 4) 

[38] 
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Záchyt částic z impaktoru na místě odběru č. 4, tj. v místě, kde došlo k přelévání tekutého 

surového železa, byl předán Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Zdravotnímu ústavu 

Ostrava k analýze pod elektronickým mikroskopem. Snímky pořízené tímto mikroskopem 

jsou na obr. 31. a zobrazují tvary částic zachycené na filtru dle třídících mezí. Jak je patrné 

z výše pořízených snímků, má většina zachycených částic atmosférického aerosolu kulovitý 

tvar. Tyto snímky mají pro tuto diplomovou práci pouze doplňující charakter. 

Limity, se kterými by bylo možné naměřené hodnoty porovnat, nejsou v legislativě ČR 

stanoveny! V NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny hodnoty přípustných expozičních limitů 

vztažené na koncentraci (dále jen PELC). U prachů s převážně fibrogenním účinkem, kam byl 

zařazen slévárenský prach hodnotu PELc 10 mg/m
3
. Mezi prachy s nespecifickými účinky 

byla nařízením vlády zařazena vysokopecní a ocelářská struska (PELc 10 mg/m3) a železo 

a jeho slitiny rovněž s hodnotou PELc 10 mg/m
3
. Tyto hodnoty koncentrací jsou stanoveny 

pro částice prachů, které jsou řádově větší a tudíž je nelze s naměřenými hodnotami 

srovnávat. [38] 

7.1.3 Návrh dalších měřících míst 

Pro problematiku nano částic není zcela dostačující měření jen na jednom místě. 

Chybí možnost srovnání množství a distribučního rozložení těchto malých částic. 

Je proto nutné provést měření na dalších místech. 

Měření nano částic již proběhlo na různých místech. Pro porovnání hodnot jsem vybral 

následující měření, která proběhla u antropogenních zdrojů [19]: 

 v soupravě pražského metra, 

 v autobuse MHD v Praze, 

 v administrativní budově, 

 u dieselového motoru. 

V tab. 8 jsou srovnávány tyto naměřené údaje s hodnotami z ocelárny. Z tabulky je jasně 

patrné, že hodnoty naměřené v ocelárně jsou řádově vyšší. 
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Tabulka 7: Srovnání již naměřených hodnot na různých místech [19, 38] 

Měřící místo Koncentrace [Ncm
-3

] 

Metro za běžného provozu 36,710
3
 

Autobus za běžného provozu 26010
3
 

Administrativní budova jednotky 10
3
 

Diesel motor firmy ZETOR 2710
3
 

Ocelárna 

V expediční hale vedle palicího stroje 3,5710
4
 

U zařízení plynulého odlévání u palícího stroje 1,410
5
 

 

Z důvodu komplexního zmapování situace množství a distribučního rozložení aerosolových 

nanočástic jsem navrhl měření na dalších třech místech v konvertorové hale: 

 u odpichu tekuté oceli a strusky z konvertoru do převážecích nádob, 

 u sázení šrotu a horké kovové taveniny do konvertoru, 

 přímo nad konvertorem, kde stoupají zplodiny. 

Zde se předpokládá největší koncentrace nanočástic, proto by bylo vhodné tuto hodnotu určit 

přesně. 

Pro doplnění bych navrhoval měření ve venkovním prostředí, které by bylo možné porovnat 

s parametry vzduchu uvnitř ocelárny. Měření by bylo vhodné provést na těchto místech: 

 poblíž ocelárny, 

 v centru města, 

 na vesnici, 

 na poli v době provádění zemědělských prací, 

 na horách. 

Konkrétní místo pro měření a odběr aerosolových částic poblíž ocelárny bych navrhl 

v blízkosti stávající měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu, kde se zároveň 

nachází i měřící imisní stanice společnosti EVRAZ Vítkovice Steel a.s. (obr. 32).  Obě stanice 

jsou umístěny v zahradě mateřské školky oddělené od komunikace domem a přilehlým 

parkem. Průmyslová zóna je situována na jihozápadě od měřících stanic ve vzdálenosti 

cca 1 km. 
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Obrázek 32: Návaznost ocelárny na stávající měřící stanice [Vlastní] 

 

Toto měření by sloužilo pro zjištění jaké množství a distribuční rozdělení nanočástic 

se dostane do blízkého okolí. Rovněž je zde možnost srovnání výsledků s kontinuálním 

měřením imisí naměřenými v obou stanicích. Dá se předpokládat, že výsledky z tohoto 

měřícího místa budou ovlivněny zplodinami vypouštěnými z přilehlých lokálních topenišť, 

počasím, intenzitou a směrem větru, vzdáleností od zdroje (ocelárny). 

Zbylá navrhovaná místa by sloužila k určení pozaďové koncentrace aerosolových částic 

a pro porovnání s výsledky kontinuálních měření imisí z dalších měřících stanic. 

V  centru města se pohybuje mnoho lidí, ti mohou být vystaveni velkému množství škodlivin, 

a proto bychom měli měřit na tomto místě. Měření by mělo poukázat na další riziková místa 

se zvýšenou koncentrací nanočástic a to zejména na nanočástice z výfukových plynů 

automobilů. Měření může ovlivnit počasí, hustota dopravy nebo počet osob. 
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Pokud budeme měřit ve městě, musíme pro srovnání provést měření i na vesnici. 

Předpokládáme, že na vesnici je čistší vzduch, který obsahuje menší množství nanočástic. 

Ovzduší není ovlivňováno negativními vlivy průmyslu a není zatíženo vysokou hustotou 

dopravy. Na druhou stranu zde negativně působí lokální topeniště. Lidé žijící na vesnici 

většinou topí v zastaralých kotlích, které nesplňují emisní požadavky, což může způsobovat 

problém. Do kotle mohou přiložit věci, které nejsou určeny k topení (komunální odpad, starý 

nábytek, gumy…) a tím výrazně zhoršit kvalitu ovzduší. 

Dále mohou na vesnici ovlivnit čistotu ovzduší zemědělské stroje poháněné zastaralými 

dieselovými motory, u kterých byl při měření prokázán nárůst množství aerosolových 

nanočástic (viz tab. 8) [19].  Proto bych navrhoval měření množství nanočástic při práci těchto 

strojů v období žní, kdy dochází ke zvýšenému provozu těchto strojů. Výsledky měření 

mohou být ovlivněny četností prováděných zemědělských prací a také počasím. Dále bude 

hrát roli typ obdělávané zeminy a druh sklízené plodiny.  

V obecném podvědomí lidí je, že na horách je nejčistší vzduch. Je to lokalita, 

kde se nevyskytují průmyslová výroba ani hustá automobilová doprava. Tyto oblasti nejsou 

hustě obydleny, proto se nevyskytuje negativní vliv lokálních topenišť. Výsledky mohou být 

zkresleny počasím (inverze).        

V odběrovém místě č. 4 (viz tab. 7) byla zjištěna nejvyšší koncentrace částic, ke které dochází 

při přelévání tekutého železa z pojízdného mísiče tzv. „veroniky“ do nalévací pánve. Navrhuji 

proto další měření při přelévání a to u odpichu tekuté oceli a strusky z konvertoru 

do převážecích nádob a u sázení šrotu a horké kovové taveniny do konvertoru. Další důvod 

je již zmíněn v  kapitole 4.2.3., která popisuje produkci značného množství fugitivních emisí 

při této technologické situaci. Lze se domnívat, že přítomnost částic v těchto rizikových 

místech bude vyšší než v místech, kde jsme měření doposud prováděli. 

7.2 Měření na Válcovně plechů 

Získané výsledky z prvního měření na ocelárně měly povahu pouze pilotního měření. V plánu 

bylo provést druhé měření na nově navrhnutých místech. Ocelárna EVRAZ Vítkovice Steel 

a.s. se před provedením druhého měření odstavila. Z těchto důvodů nebylo možné na ocelárně 

provést měření a bylo navrženo náhradní řešení, a to měření na válcovně plechů, které vlastní 

rovněž stejná společnost. Výsledky měření byly zpracovány v SUJCHB a byly mi poskytnuty. 
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Jako první jsme na válcovně plechů změřili koncentraci a distribuční rozložení nano 

aerosolových částic. Toto měření koresponduje s měřením na ocelárně v prostorách zařízení 

plynulého odlévání.  

Druhým měřením na válcovně plechů jsme změřili účinnost respirátoru. Respirátor 

je základní ochranná pomůcka pracovníků před vdechnutím škodlivých aerosolových látek.  

Před samotným měřením jsme uvažovali, kde je zaměstnanec pohybující se v prostorách 

válcovny nejvíce vystavován škodlivých aerosolovým částicím. V úvahu přichází následující 

místa:    

- U třídění plechů, 

- u palícího stroje, 

- u ručního pálení, 

- u narážecí pece, 

- na klimatizované stanovišti, 

- u válcovací tratě, 

- u válcovací stolice. 

Po domluvě jsme vybrali místa pro měření koncentrace a distribuce aerosolových částic 

na trase narážecí pec – válcovací trať – válcovací stolice. Pro měření účinnosti respirátorů 

jsme vybrali místo u palícího stroje, v kabině operátora, u ručního pálení (řezání) plechů 

a podél válcovací trasy.   

7.2.1 Koncentrace a distribuční rozložení nanočástic na válcovně plechů 

Cílem měření bylo změřit koncentrační obsah aerosolových nanočástic a jejich distribuční 

rozložení. Jednotlivá spektra z měřící aparatury byla získána tak, že přístroj po dobu tří minut 

shromažďuje částice a dvě minuty je vyhodnocuje. Tyto spektra nám umožnila graficky 

stanovit celkovou koncentraci a zjistit geometrický průměr částic. 

Použitá měřící aparatura 

Měření aerosolových částic v oblasti nano probíhalo pomocí SMPS (Scanning Mobility 

Particle Sizer) 3934 sestávajícího z CPC (Cendensation Particle Counter) 3022 (pracujícím 

v režimu low) a EC (Electrostatic Classifier) 3071 a vybaveným DMA (Differential Mobility 

Analyzer) sondou 3081 a impaktorem 0,0457cm.  
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Umístění měřící aparatury 

Měřící aparatura, která měřila množství a distribuční rozložení aerosolových nanočástic 

byla umístěna na trase narážecí pec – válcovací trať – válcovací stolice, konkrétně na těchto 

místech: 

A. Podél válcovací tratě cca 15 m od válcovací stolice, viz obr 33. 

 

Obrázek 33: Měřící místo u válcovací stolice [Vlastní] 

B. Druhé měřící místo vidíme na obr. 34. Měření probíhalo u narážecí pece, cca 8 m 

od dveří pece. 

 

Obrázek 34: Měřící místo u narážecí pece [Vlastní] 

 

Pro přehlednost jsou měřící místa A a B vyznačena na obr. 35. 
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Obrázek 35: Schéma válcovny plechů, měřící místa A a B  [Vlastní] 

 

 Výsledky měřícího místa A a B 

Celkové koncentrace částic u válcovací tratě a narážecí pece jsou graficky znázorněny na 

obr. 36 a 37. Porovnání obou měření můžeme vidět na obr. 38. Z grafů je patrné, 

že nanočástice u narážecí pece jsou o řád vyšší než u válcovací tratě. Geometrický průměr 

částic je naopak mírně nižší u pecí. Množství nanočástic u válcovací tratě má téměř 

konstantní charakter, přestože během měření projely po trati tři předehřáté bramy. 

Naopak u narážecí pece se průběh množství nanočástic výrazně mění až o dvěstětisíc částic, 

viz spektrum 1 obr. 36. Pravděpodobně to bylo zapříčiněno otevřením dveří pece. 

V obou měřících míst je patrná přítomnost koncentrací částic pod 10 nm a největší počet 

nanočástic byl zastoupen okolo 20-25 nm. 
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Obrázek 36: Celková koncentrace částic včetně geometrických průměrů velikosti částic u válcovací tratě 

 

Obrázek 37: Celková koncentrace částic včetně geometrických průměrů velikosti částic u narážecí pece 
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Obrázek 38: Porovnání distribučního rozložení částic u válcovací tratě a narážecí pece 

7.2.2 Měření a vyhodnocení účinnosti respirátoru 

Dalším úkolem měření bylo zjistit účinnost základní ochranné pomůcky proti vdechnutí 

škodlivých aerosolů, tj. respirátoru. U tohoto měření jsme museli vybrat místa, na kterých 

se v provozu nacházejí pracovníci na svých stanovištích, u kterých jsme předpokládali 

zvýšené množství aerosolových částic. Jednotlivé měření probíhaly v normálním provozu 

válcovny a trvala sedm minut. 

Použitá měřící aparatura 

1) Porta Count PRO
+
 8038 firmy TSI Incorprated, U.S.A. 

2) HEPA filtr 

3) Respirátor REFIL 530 FFP2 velikost UNI 

Princip měření 

Přístroj PortaCount  Pro
+
 8038 je určen pro optické vyhodnocování aerosolu pevných částic 

ve dvou prostorech v porovnání s absolutně čistým vzduchem, který zajišťuje vhodný HEPA 

filtr.  Přístroj je schopen měřit částice od velikosti 20 nm až 1 μm.  
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Přístroj vyhodnotí tzv. Fit faktor F, což je měřítko ochranné účinnosti prostředků ochrany 

dýchacích orgánů. Obecně jde říct, že jde o poměr mezi vdechovanou koncentrací částic 

v okolí a počtem částic za ochrannou bariérou (respirátorem). Přičemž čím je vyšší hodnota F, 

tím je ochranný prostředek pro uživatele bezpečnější.  

Přestože Fit Faktor F vyjadřuje, kolikrát se vlivem ochranného prostředku (respirátoru) 

dýchacích orgánů zeslabí koncentrace částic, v praxi se tato hodnota přepočítává 

na tzv. účinnost ochranného prostředku S, která se udává v procentech: 

 %
100

100
F

S   

Pro měření byl vybrán testovací respirátor REFIL 530 FFP2 velikosti UNI. Tento respirátor 

chrání uživatele ve znečištěném pracovním ovzduší proti pevným částicím v koncentracích 

nepřevyšujících desetinásobek NPK (Nejvyšší Přípustná Koncentrace) a aerosolům. 

V respirátoru byl před měřením vytvořen otvor pro zavedení čidla pro měření koncentrace 

částic za respirátorem. Po zavedení čidla byl tento otvor utěsněn a testovací osoba 

si respirátor nasadila a prováděla během měření dané úkony, které se v pravidelných 

intervalech jedné minuty měnily. Jednalo se o následujících sedm úkonů: normální dýchání, 

hluboké dýchání, hlava ze strany na stranu, hlava nahoru a dolů, mluvení včetně grimas, 

ohýbání v pase, normální dýchání. Vybraná osoba byla pro všechna měření identická. 

Umístění měřící aparatury 

Pro měření množství částic před a za respirátor jsme si vytipovali pracoviště, kde je přítomen 

obsluhující personál. Je to u palícího stroje a ručního řezání (pálení) plechů. U palícího stroje 

jsme měřili před a v kabině obsluhujícího pracovníka, viz obr. 40. A jako poslední místo jsme 

si vybrali místo u válcovací tratě, cca 8 m od válcovací stolice, které je zobrazeno na obr. 39.  
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Obrázek 39: Měřící místo válcovací tratě, cca 8 m od válcovací stolice [vlastní] 

 

  

Obrázek 40: Měřící místa u palícího stroje, před a v kabině obsluhujícího pracovníka[vlastní] 

 

Výsledky měření účinnosti respirátoru 

Výsledky měření účinnosti respirátoru jsou zpracovány v grafické podobě na obr. 41-44. 

Z naměřených hodnot jednotlivých úkonů byl vypočten FIT faktor F a následně přepočten na 

účinnost ochranného prostředku (respirátoru) S. Tyto hodnoty jsme zprůměrovali pro celý 

sedmiminutový cyklus a vypočetli celkovou účinnost respirátoru pro dané měřící místo, 

viz tab. 9-12.   

Při porovnání počtu částic na měřících místech vidíme, že nejvyšší koncentrace částic byla 

naměřena u válcovací trati, cca 8 metrů od válcovací stolice, obr. 42. Počet částic dosáhl 

svého maxima v době, kdy došlo k ostřiku bramy vodním paprskem za účelem 
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jejího odkujnění. Mohutný výron vodní páry (aerosolu) je vidět na obr. 38. Nejnižší 

koncentrace byla naměřena u ručního pálení (řezání) plechu.  

K porovnání se přímo nabízí měření u pálení bram před a v kabině operátora. V kabině 

operátora byl naměřen nižší počet částic, ale zároveň byla zjištěna nejnižší účinnost 

respirátoru ze všech měřících míst. Vysvětlujeme si to tím, že v kabině operátora byl stísněný 

prostor a testovaná osoba pouze při tomto měření seděla, viz obr. 39 vpravo. To zapříčinilo 

určitě pohybové omezení při vykonávání daných úkonů během měření. Další ovlivňující 

faktor může být velikost vyskytujících se částic. Filtrační schopnost materiálu respirátoru jsou 

spíše specifikovány do oblasti částic s průměrem vyšším než 100nm. 

Nízká účinnost respirátoru se prokázala i při vývinu vodní páry (aerosolu). Měření 

u válcovací trasy, viz tab. 9  

Na celé válcovně plechů se nepoužívají respirátory.  Z hlediska rizikových faktorů není nutné 

používání OOPP pro dýchací ústrojí. Měřením jsme zjistili, že při použití respirátorů 

by se zvýšila ochrana zaměstnanců před vdechnutím škodlivých aerosolů. Doporučil bych 

proto používání respirátorů tohoto typu z důvodů velké účinnost. Účinnost vychází přes 90 % 

a u ručního pálení (řezání) plechů to je dokonce 99 %. 
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Obrázek 41: Graf znázorňující počet částic v okolí a pod respirátorem u řezání plechu. 
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Tabulka 8: Z naměřených údajů vypočteny Fit faktory a účinnost respirátoru u ručního řezání plechu. 

Definované úkony 

FIT 

faktor Účinnost respirátoru 

Normální dýchání 45 97,7 

Hluboké dýchání 80 98,7 

Pohyb hlavy ze strany na stranu 211 99,5 

Pohyb hlavy nahoru a dolů 194 99,4 

Mluvení 103 99,0 

Ohýbání v pase 174 99,4 

Normální dýchání 185 99,4 

Celkový FIT FAKTOR 106  

Účinnost respirátoru S  99,1 % 
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Obrázek 42: Graf znázorňující počet částic v okolí a pod respirátorem u válcovací trasy 8 m od válcovací 

stolice 
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Tabulka 9: Z naměřených údajů vypočteny Fit faktory a účinnost respirátoru u válcovací trasy 8 m od 

válcovací stolice. 

Definované úkony 
FIT 

Faktor F 
Účinnost respirátoru S 

Normální dýchání 67 98,5 

Hluboké dýchání 6 * 83,3 * 

Pohyb hlavy ze strany na stranu 46 97,6 

Pohyb hlavy nahoru a dolů 72 98,6 

Mluvení 37 97,3 

Ohýbání v pase 9 88,8 

Normální dýchání 6 * 83,3 * 

Celkový FIT FAKTOR 14  

Účinnost respirátoru S  92,9 % 

* Úkony při nichž došlo k výronu páry z válcovacího stroje směrem k měřenému místu 
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Obrázek 43: Graf znázorňující počet částic v okolí a pod respirátorem u řezání bramy plynovými hořáky 

před kabinou operátora 
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Tabulka 10: Z naměřených údajů vypočteny Fit faktory a účinnost respirátoru u řezání, (pálení) bramy 

plynovými hořáky – místo měření před kabinou operátora 

Definované úkony 
FIT 

faktor 
Účinnost respirátoru 

Normální dýchání 48 97,9 

Hluboké dýchání 48 97,9 

Pohyb hlavy ze strany na stranu 142 99,3 

Pohyb hlavy nahoru a dolů 146 99,3 

Mluvení 80 98,7 

Ohýbání v pase 29 96,5 

Normální dýchání 22 95,4 

Celkový FIT FAKTOR 47  

Účinnost respirátoru S  97,9% 
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Obrázek 44: Graf znázorňující počet částic v okolí a pod respirátorem u řezání (pálení)  bramy plynovými 

hořáky v kabině operátora 
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Tabulka 11: Z naměřených údajů vypočteny Fit faktory a účinnost respirátoru u řezání, (pálení) bramy 

plynovými hořáky – místo měření v kabině operátora 

Definované úkony 
FIT 

faktor 
Účinnost respirátoru 

Normální dýchání 36 97.2 

Hluboké dýchání 36 97,2 

Pohyb hlavy ze strany na stranu 18 94,4, 

Pohyb hlavy nahoru a dolů 11 90,9 

Mluvení 24 95,8 

Ohýbání v pase 6 83,3 

Normální dýchání 5 80,0 

Celkový FIT FAKTOR 11  

Účinnost respirátoru S  90,9 % 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce byl teoretický rozbor aerosolových částic uvolněných z vybraného 

provozu do okolního prostředí. Měření probíhalo v ocelárně společnosti EVRAZ Vítkovice 

Steel a.s. v místech s předpokládaným zvýšeným výskytem těchto částic. 

Cílem měření bylo získat informace o výskytu nanočástic a jejich distribučním rozložení. 

Získané výsledky na ocelárně a válcovně plechů mají povahu pouze pilotního měření 

s ohledem na počet provedených měření ve společnosti EVRAZ Vítkovice Steel a.s. Měření 

výskytu nanočástic je velmi složité a ovlivněné mnoha faktory např. prouděním vzduchu, 

teplotou, vzdáleností od zdroje.    

Z výsledků provedeného měření vyplývá, že nanočástice na ocelárně se vyskytují ve vyšší 

koncentraci u sekundárního pálení. Tedy u pálení vychladlých bram. Na válcovně je počet 

změřených nanočástic nejvyšší u narážecí pece. Jak u měření v ocelárně, tak na válcovně 

plechů je patrná přítomnost koncentrací částic pod 10 nm a největší počet nanočástic 

byl zastoupen okolo 20-25 nm. Tyto částice jsou schopny pronikat až do plicních sklípků 

a je tedy důležité věnovat pozornost eliminaci jejich tvorby zejména v pracovním prostředí. 

Měřením účinnosti respirátoru na válcovně plechů jsme zjistili, že požíváním tohoto typu 

respirátoru by se zvýšila ochrana zaměstnanců před působením škodlivých aerosolů. Účinnost 

respirátoru u pálícího stroje (místo měření před kabinou operátora) byla 97,9 % a u ručního 

pálení plechů dokonce 99 %. Tyto výsledky jsou překvapivé a do budoucna by mohl provoz 

nařízený s těmito ochrannými pomůckami přinést pozitivní změny v ochraně osob při práci. 

Navrhoval bych v průmyslových provozech pokračovat v měření a zkoušet nové typy 

respirátorů. Nemalým úspěchem by bylo, kdyby se postupem času předcházelo 

např. nemocem z povolání spojených s dýchacím ústrojím. Prozatím bych doporučil 

používání respirátorů tohoto typu z důvodů jejich vysoké účinnosti. 

Problémem ve vztahu ke zdraví a znečištění životního prostředí je nedostupnost údajů o jejich 

množství, distribučnímu rozložení, velikosti povrchu, složení povrchu apod. Měřicí technika 

je finančně náročná, rovněž není standardizován způsob měření a přípustné koncentrace ve vztahu 

k člověku a životnímu prostředí.  

Legislativa ČR neuvádí hodnoty, se kterými bychom mohli výsledky svých měření porovnat. 

V NV 93/2012, kterým se mění  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
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ochrany zdraví při práci, jsou stanoveny hodnoty přípustných expozičních limitů vztažené 

na koncentraci. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro řádově několikrát větší částice prachů, tudíž 

je nelze srovnávat.   

Vyhodnocení provedených i plánovaných experimentálních měření představuje teoretický 

podklad pro návrh technických a organizačních opatření pro snížení emisí, imisí a koncentrací 

produkovaných aerosolových částic.  
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