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Anotace 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat provozní stavy technologie lakovací 

linky, zhodnotit rizika pro nebezpečí požáru a výbuchu včetně vlivu nebezpečných výparů 

na lidské zdraví a navrhnout technické řešení pro zlepšení stavu BOZP. První část práce 

popisuje legislativu a standartní zabezpečení linky výrobcem v automatickém provozu. 

V druhé části je návrh řešení a realizace nouzového odsávání a popis připojení na všechny 

bezpečnostní prvky celé technologie. 
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The aim of this thesis is to analyze the operating state of the technology paint line. 

To evaluate the risk for fire and explosion hazards, including the impact of hazardous 

fumes on human health. Propose technical solutions to improve OSH. The first part 

describes the legislation and standard security line manufacturer in automatic mode. In the 
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Seznam zkratek 

 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ES – Směrnice Evropského parlamentu 

LEL – dolní mez výbušnosti 

PLC – programovatelný logické řízení 

ATEX – sjednocení značení a předpisy pro elektrické zařízení určené do prostředí  

   s nebezpečím výbuchu. 

RTO – zařízení na spalování odpadního vzduchu (regenerative thermal oxidizer) 

EX – označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

CSV – souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat 

VZT – vzduchotechnika 

ANTIFOG – zařízení na lakování automobilových skel 

PEKA – hasicí systém 

ABB – výrobce robotizační techniky  

PROMIX – zařízení pro míchání nátěrových hmot 

DOPV – dokumentace o ochraně před výbuchem 

LED –  zdroj světla (light emitting diode) 

NO – funkce rozpínacího kontaktu (normal open) 

VÚBP – výzkumný ústav bezpečnosti práce 

PROFINET–  průmyslová datová sběrnice
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Úvod 
 

 Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat technologii lakovací linky 

Antifog z hlediska BOZP, výbušnosti a toxicity a navrhnout opatření pro zlepšení 

podmínek BOZP na uvedeném pracovišti. Požadavek vychází ze zákona, kdy je 

zaměstnavatel povinen neustále vyhledávat rizika. Tento úkol mi byl přidělen ve 

společnosti, která se zabývá výrobou automobilových světlometů. Lakovací linka byla 

uvedena do provozu v polovině roku 2014.  

 Lakovny obecně patří mezi technologie s velkým množstvím nebezpečných 

hořlavých látek, tudíž by se měl brát ohled i na nestandartní stavy, které mohou nastat 

během provozu. Celá technologie je postavena dle platných zákonů a norem. 

V automatickém režimu je její provoz bezpečný, bohužel dostatečně neřeší mimořádné 

situace, jako je výpadek energie, nouzové zastavení, havárie, poruchy stávajících 

bezpečnostních prvků a zásahy preventivní a korekční údržby. 

 Tato diplomová práce kromě analýzy pracovních rizik řeší také další bezpečnostní 

požadavky např. koordinaci mezi všemi dodavateli, návrhy instalace, vypracování 

specifikace a výběr dodavatele pro samotnou realizaci. 

 Bude vypracován bezpečnostně technický provozní předpis, vycházející z průvodní 

dokumentace výrobce, v němž budou navrženy bezpečné pracovní postupy pro obsluhu 

zařízení, údržbu, včetně zapracování do plánu údržby. V teoretické části je stručný popis 

legislativy a teorie výbuchu. Jelikož celé technologie lakování bývají většinou rozsáhlá 

zařízení, uvádím jen stručný popis těch úseků, kterých se tato diplomová práce týká. 

V praktické části uvádím příklad výpočtu zařazení do jednotlivých zón a popisuji zjištěné 

nedostatky, navrhuji změny a samotnou instalaci. 

 Hodnotím zde také vyjádření výrobce Tecnofirma, který byl o všem informován a 

požádán o nápravu. Bohužel z časových a finančních důvodů se na úpravě nemohl nebo 

nechtěl podílet. Všechny návrhy na změnu budou konzultovány také se subdodavatelem, 

který zajištuje zabezpečení linky automatickým hasicím zařízením PEKA. 

 Cílem je navrhnout taková technická opatření, aby co nejvíce zlepšily podmínky 

BOZP na uvedeném pracovišti a aby se co nejméně zasahovalo do stávajících konstrukcí a 

řízení linky. 
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 Rozbor legislativy 1

 

 Bezpečnost na pracovištích s nebezpečím výbuchu musí být zajištěna ve shodě s 

požadavky právních předpisů schválených v Evropské unii a jejich implementací do 

právních předpisů České republiky. Hlavním předpisem je směrnice Evropského 

parlamentu a rady 89/391/ES o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 5. V oblasti ochrany před výbuchem je dle článku 16 

zpracována samostatná směrnice 99/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí 6 

(nazývaná též ATEX 137) a směrnice 94/9/ES o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s 

nebezpečím výbuchu 7  (označovaná též jako ATEX 100). 

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

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 2 implementuje požadavky 

směrnice 99/92/ES  a směrnice 94/9/ES  jako nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 3. 

 V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 1 je definován základ řešení prevence 

rizik. Dle § 102 je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je 

nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

 Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 

přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, 

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
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1.1  Bližší požadavky na BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 

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

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 2 ukládá zaměstnavatelům, 

jejichž provozy spadají do skupiny, ve kterých nelze vznik nebezpečné výbušné atmosféry 

zcela vyloučit, povinnost přijímat technická a organizační opatření s cílem: 

 

• předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

• zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

• snížení škodlivých účinků výbuchu takovým způsobem, aby byla zajištěna 

bezpečnost zaměstnanců. 

 

Zaměstnavatel musí riziko výbuchu posuzovat vždy komplexně s ohledem na 

všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. V návaznosti na požadavky 

tohoto nařízení vlády je povinen zajistit: 

 

• klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu, 

• označení místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními 

značkami, 

• písemné vypracování dokumentace ochrany před výbuchem odpovídající 

aktuální skutečnosti. 

 

 V §6 uvedeného nařízení je stanovena povinnost zpracovat písemnou dokumentaci o 

ochraně před výbuchem (DOPV). V této dokumentaci je zpracovávána návaznost na 

hodnocení rizika výbuchu, kde provozovatel technologie prokazuje: 

 

• provedení analýzy rizik a posouzení rizika výbuchu, 

• přijetí preventivních, technických a organizačních ochranných opatření pro 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku 

výbuchu, 

• zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do příslušných zón, 
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• stanovení prostorů a zařízení, u kterých budou uplatňovány požadavky 

přílohy č. 2 nařízení vlády č. 406/2004 sb., 

• specifikace činností, které smějí být v prostorách s nebezpečím výbuchu 

prováděny pouze na základě písemného příkazu. 

 

Dokumentace musí být pravidelně aktualizována při změnách technologií, které 

mají vliv na zajištění bezpečnosti. Každá společnost by měla dokumentaci zpracovávat a 

upravovat přehledně s přihlédnutím k daným podmínkám. 

 

1.2 Související normy 

 ČSN EN 1127-1 ed. 2 – Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu –  

Část 1: Základní pojmy a metodologie 9. 

 ČSN EN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 11. 

 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy 10. 

 ČSN EN 60079-20-1 – Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro 

klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data 12. 

 ČSN EN 60079-10-1 – Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 

prostorů – Výbušné plynné atmosféry 13. 

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

údržba elektrických instalací 14. 

 ČSN EN 13478 +A1 – Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární 

ochrana 15. 

 ČSN 12 7040 – Vzduchotechnická zařízení – Odsávání škodlivin od strojů a 

technických zařízení všeobecná ustanovení 16. 

 ČSN EN 12215+A1 – Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických 

tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky 25. 

 ČSN EN 13355+A1 – Lakovny – Kombinované stříkací kabiny – Bezpečnostní 

požadavky 18. 
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 ČSN EN 1953+A1 – Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – 

Bezpečnostní požadavky 19. 

 ČSN EN 12621+A1 – Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem 

– Bezpečnostní požadavky 20. 

 ČSN EN 13463-1 – Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu -  

Část 1: Základní metody a požadavky 21. 

 ČSN 65 0201 – Hořl. kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 22 

 Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/92/ES 25. 

 ČSN EN 60721-3-3. Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin 

parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na 

místech chráněných proti povětrnostním vlivům 23. 

 ČSN EN 60445 ed. 4 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 

značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 24. 

 

1.3 Ostatní materiály 

 

 Kompletní technická dokumentace výrobce Tecnofirma 36. 

 Kompletní technická dokumentace výrobce PEKA 30. 

 Kompletní technická dokumentace výrobce BROFIND 31. 

 Projektová dokumentace výrobní haly 32. 

 Dokumentace o ochraně před výbuchem 27. 

 Dokumentace o určení vnějších vlivů 28. 

 Software MAXIMO pro naplánování pracovních postupů technického servisu. 

  



6 
 

 Teorie vzniku výbuchu 2
 

Při výrobě a zpracovávání hořlavých plynů hrozí nebezpečí výbuchu a následně 

požáru kapalin v široké škále průmyslových odvětví. Tlakové účinky výbuchu představují 

závažné riziko pro zaměstnance i technologii. Ke vzniku výbuchu stačí, aby byly současně 

a na jednom místě splněny tři níže uvedené podmínky, jež jsou vyznačeny v tzv. 

výbuchovém trojúhelníku (viz obrázek č. 1): 

 

 

Obrázek č. 1   Výbuchový trojúhelník 27 

 

Podmínky: 

 

1. Přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti. 

2. Přítomnost oxidačního prostředku v dostatečném množství. 

3. Přítomnost účinného iniciačního zdroje. 

 

Zabránění tvorby výbušných atmosfér je jednou z možností prevence vzniku výbuchu. 

Této situace lze dosáhnout nahrazením nebo snížením množství látek, které jsou schopny 

vytvářet výbušné atmosféry, minimalizací úniků hořlavých látek z technologických 

zařízení, či odsáváním par hořlavých látek z míst jejich uvolňování. 
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 Statistika úrazovosti a příčiny nehod 3
 

Dle grafu č. 1 26 je patrný pokles smrtelné pracovní úrazovosti v posledních 

deseti letech. Velký podíl na této situaci má nejen odstraňování rizikových prací a jejich 

nahrazení automatizační technikou, ale také zlepšující se prevence a řízení BOZP Jsem 

přesvědčen o tom, že i tato diplomová práce přispěje k tomuto klesajícím trendu. 

 

Graf č. 1 Statistika smrtelné úrazovosti do roku 2013 26 

 

Dle statistik VÚBP z roku 2013 26 je v důsledku hoření, výbuchů nebo nadýchání 

toxických výparů 5 obětí. Technologie lakování je svou nebezpečností zařazena do této 

skupiny. Je nutné si uvědomit, že i ochranná opatření jako je samo zhášecí zařízení, se při 

nesprávné manipulaci během korektivní údržby může stát smrtící pro všechny pracovníky 

v uzavřeném technologickém prostoru. Hasicí plyn vytěsňuje kyslík, tudíž v případě 

nehody a nemusí se jednat o požár, nastane smrt udušením. V roce 2003 došlo k 

nekontrolovanému úniku hasicího plynu CO2  v továrně Visteon na lakovací lince 

Eisenmann. Nikdy se nepodařilo odhalit příčinu, jako nápravné opatření se zavedly týdenní 

kontroly a pravidelné výměny pyropatron, které spouštějí hasicí zařízení. Nehoda se stala v 

průběhu střídání směn a nedošlo k žádným zraněním. 

 Správná analýza rizik a implementace nápravných opatření přispívá k eliminaci 

těchto nehod. Během provedené analýzy v lakovací místnosti jsem mimo jiné odhalil 
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problém s čidly hasicího zařízení. Čidla se dala aktivovat svítilnou běžně používanou 

pracovníky údržby, která ještě nevyužívala LED technologii. Výsledkem bylo organizační 

opatření a vyřazení svítilen z provozu. Svítilny byly nahrazeny LED svítilnami. 

 

 

Tabulka č. 1   Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách nehod v ČR v roce 2013 26 

pořadí skupina nehod počet % 

1. Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) 32 29,1 

2. 
Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, 
stavby a do prohlubně 

21 19,1 

3. Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí 7 6,4 

4. 
Udeření, navinutí, říznutí, stisknutí osoby částí stroje, vtažení do 
nebezpečných míst na stroji  

6 5,5 

5. 
Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. 
břemena, nákladu)  

5 4,5 

6. 
Vdechnutí toxických plynů, par, zplodin hoření a výbuchu (vč. dušení 
nedostatkem kyslíku)  

5 4,5 

nejčastěji zastoupené skupiny nehod, celkem ze 110  76 69,1 

 

 

 Hašení požárů lakovacích linek je vždy obtížné vzhledem k tomu, že celá výrobní 

linka je plná hořlavých chemikálií. Během takových havárií hrozí nebezpečí rychlého 

přenesení ohně na další části výrobních částí. Finanční ztráty jsou v takových případech 

astronomické. Stres ze ztráty zaměstnání má nepřímý, ale velice negativní vliv na zdraví 

zaměstnanců. 

Nejčastější nehody se ve všech  podobných technologiích vyskytují ve spojitosti 

s rozběhem a odstavením linky. V těchto fázích dochází k tvoření rozdílných koncentrací, 

než jsou obvyklé v běžném provozu. Při rozjezdu i odstavení linek nejsou ještě všechna 

média (chladicí nebo ohřívací) v optimálních teplotách. V této diplomové práci je 

poukázáno na přímé nebezpečí, které zde vzniká, včetně jeho eliminace nejen v 

nestandartních situacích, ale i při normálním odstavování a zastavení celé linky.  
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3.1 Lakování 

 

Účelem této protimlžné lakovací technologie dále jen antifog je lakovat vnitřní 

povrch různých automobilových skel, aby se zabránilo zamlžení vnitřního povrchu skla 

světlometu v provozu při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Celý proces počínaje 

nakládkou kusů k vyložení na pásový dopravník se provádí v uzavřeném prostoru. 

Nakládka a vykládka je manuální s jedním pracovníkem v “místě nakládky” a dalšími 

pracovníky pro vykládku z lakovacího dopravníku a nakládku a vykládku z dopravníku 

vytvrzovací pece. Projektovaná rychlost výroby je jedno sklo každých 30 sekund. (120 skel 

za hodinu). Předpokládá se možnost instalace druhého robota pro zvýšení výroby až na 180 

skel za hodinu. 

 

 

Obrázek č. 2   Lakovací linka 

      

Lakovací linka je osazena vlastním vzduchotechnickým zařízením, kde přívod je 

zajištěn z venkovního prostředí a to komínem osazeným ve světlíku výrobní haly. Kapacita 

přiváděného vzduchu je cca 7 000 m
3
/hod. 

Odvod vzduchu z linky je přes ventilátor a odsávací potrubí, kde je veden do 

spalovny (RTO). Kapacita odváděného vzduchu je 3 500 m
3
/hod. 
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Vzduch je za provozu odsáván z těchto prostorů: 

 

 lakovací kabina, 

 přípravna laku, 

 okapové zóny / zasychací zóny při pokojové teplotě, 

 zasychací zóny při zvýšené teplotě, 

 vytvrzovací pec. 

 

3.1.1 Manuální nakládání na lakovací dopravník 

 

Sklo přijede do nakládací zóny pásovým dopravníkem přímo z linky po lakování 

vrchní části. Operátor odebere sklo a očistí ho ionizovaným vzduchem. Potom vloží sklo 

do lakovacího závěsu zavěšeného na lakovacím dopravníku uchyceného shora, který se 

pohybuje krokově. 

 

        

Obrázek č. 3    Vstupní dopravník, navěšovácí zóna 
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Následným krokem po navěšení skla do lakovacího přípravku je kontrola 

přítomnosti a správné pozice skla v přípravku pomocí kamery. Řídící jednotka kamery je 

připojena k PLC přes PROFINET a odešle kód programu do lakovacího robota, jestli je 

sklo ve správné poloze a přítomno na závěsu. Není-li kus přítomen v závěsu anebo je ve 

špatné poloze (hrozí kolize s robotem), robot zůstane v pohotovostní poloze a lakování se 

neprovede. 

 

3.1.2 Lakování robotem 

 

Lakování je provedeno pomocí ABB robotu (Model: IRB 52 EX) s technologií 

polévání. Tryska je připojena na ruku robota a ta se pohybuje podél vnitřního povrchu skla. 

Přebytečný lak stéká z vnitřního povrchu skla do nádrže pod lakovacím dopravníkem a je 

vrácen gravitačním způsobem do tanku k míchání laku v místnosti pro přípravu laku. Doba 

lakování je cca 15 sekund, poté se robot vrátí do pohotovostní polohy s tryskou v nádrži. 

Průtok laku je nastavitelný automaticky z PLC v závislosti od typu lakovaného skla 

a v běžném provozu je 5 litrů za minutu.  

Po lakování skla procházejí odkapávací zónou a zónou zasychání při pokojové 

teplotě. V této části linky je 7 pozic, celková doba 3,5 minuty. V této oblasti je řízen přísun 

a odvod vzduchu, teplota a vlhkost, v tomto prostoru také dochází k vytváření největší 

koncentrace par odpařeného ředidla. 

 

  Pozice v lakovací zóně jsou 4: 

 1 - lakovací pozice (nad lakovací nádrží) - 30 s, 

 2 - odkapávací pozice (nad lakovací nádrží) - 30 s, 

 3 - odkapávací pozice (nad lakovací nádrží) - 30 s, 

 4 - odkapávací pozice mimo lakovací vanu - 30 s. 

 

Předpokládaná koncentrace par ředidla je 0,07 g/m
3
. 
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Obrázek č. 4    Lakování robotem a odkapávací vana 

 

 

3.1.3 Zóna zasychání při zvýšené teplotě (max. teplota: 60 °C) 

 

Po zóně zasychání při pokojové teplotě se skla dostávají do zóny zasychání při 

zvýšené teplotě, kde dochází k zaschnutí laku a úplné eliminaci těkavých látek. V této 

oblasti je 13 pozic, celková dobu trvání 6,5 minuty. Zóna zasychání při zvýšené teplotě je 

realizována recirkulovaným horkým vzduchem s kontrolou relativní vlhkosti. 

Předpokládána koncentrace par ředidla je 0,22 g/m
3
. 

Za zónou zasychání při zvýšené teplotě jsou skla odebírána z dopravníku a 

přeložena do vozíku průběžné dopravníkové pece. Jedná se o ruční práci, během nakládky 

/ vykládky je bezpečnost obsluhy zajištěna přepážkami, které zabrání kolizi mezi obsluhou 

a dopravníkem v průběhu pohybu dopravníku. 
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Obrázek č. 5    Zóna zasychání 

 

3.1.4 Vytvrzování uvnitř pece 

 

Proces sušení je realizován uvnitř vytvrzovací pece pomocí recirkulace horkého 

vzduchu. Pec je vybavena dvěma automatickými vertikálními dveřmi. Dopravník se 

posouvá každé 4 minuty. V peci je 12 pozic pro celkovou dobu 48 minut. 

Po vytvrzení skla vstupují do chladicího prostoru pro chlazení skel před 

vykládáním. V této oblasti jsou kusy chlazeny pomocí chlazeného vzduchu. V chladicí 

komoře jsou 3 pozice, celková doba 12 minut. Automatické vertikální dveře jsou 

instalovány na konci chladicí komory. Po vychladnutí je sklo odebráno operátorem z 

vozíku pece a předáno na dopravník, který sklo přesune na pozici 100 % vizuální kontroly 

mimo prostor antifog linky. 
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Obrázek č. 6     Vstup do vytvrzovací pece 

 

 

3.1.5 Systém řízení, regulace a měření procesů 

 

V hlavním elektrickém ovládacím panelu linky je nainstalován PLC (Siemens S7-

300) pro řízení procesu. Jeden externí PC je připojen k PLC (Profinetem) pro sledování 

parametrů procesu a na kontrolu nastavení kamery pro kontrolu správné pozice a 

přítomnosti skel. 

S programem na sledování parametrů procesu (Siemens Flexibilní automatizace) 

může provozovatel zkontrolovat v grafickém rozhraní alarmy, varování, procesní 

parametry a zjištění stavu elektrických jednotek. Pouze s použitím přístupového hesla bude 

možné měnit nastavené parametry procesu a alarmy. 

Důležité trendy (teploty, vlhkosti) budou uloženy v počítači s možností stažení 

těchto hodnot do souborů  csv, které mohou být vyhodnoceny s programem Microsoft 

Excel. 

Systém řízení je rozdělený z bezpečnostních důvodů do několika úrovní. Všechny 

úrovně jsou zabezpečeny přístupovými hesly. Struktura přístupových práv je: 
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 základní automatický režim nevyžaduje žádné přihlášení – nelze upravovat žádné 

hodnoty ani parametry, 

 seřizovací režim- umožnuje nastavení parametrů jen v pevně daných tolerancích, 

 technologický přístup – povoluje změnit tolerance v rozmezí splňující bezpečné 

hodnoty zadané výrobcem technologie, 

 servisní přístup – umožnuje změnit kterékoliv hodnoty a parametry.  Přístup má 

pouze dodavatel zařízení a servisní organizace. 

 

 

 

Obrázek č. 7    Řídicí a monitorovací stanice 
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3.2 Přípravna laku 

 

V místnosti pro přípravu laku (kuchyni) jsou instalována zařízení pro přípravu a 

dodávku laku do lakovacího robota 36. Lakovací okruh je určený ke stabilnímu 

zásobování do trysky lakovacího robota a má následující hlavní složky: 

 hlavní "mixer" tank (kapacita: 11 l) je vybaven ovládáním úrovně a termoregulace 

pro regulaci teploty laku (automatické topení a chlazení), 

 membránové čerpadlo (ratio: 1:1), které je ovládáno proporcionálním ventilem pro 

nastavení průtoku vzduchu, 

 regulátor průtoku laku, 

 filtry (Typ Cartridge;  filtrace stupeň: 1-5 mikronů), 

  hustoměr E & H (Endress & Hauser) pro měření hustoty a průtoku, 

 automatický třícestný ventil pro přepínání toku přímo do míchačky, 

 tank (by-pass trysky) pro použití během dlouhé pohotovostní fáze, 

 nádrž na ředidlo pro nastavení hustoty je vybavena automatickým mísícím ventilem 

pro naplnění nádrže,  

 hustoměr, který provádí kontrolu hustoty a pomocí PLC  aktivuje ventil pro 

automatické dolití, 

 nádrž s ředidlem, která je určena na ředidlo pro čištění sběrné nádrže v lakovací 

místnosti. Čerpadlo nádrže je aktivováno pomocí pneumatického ventilu pedálu 

obsluhou, 

 automatický mixer stroje GRACO Promix 3K je určen pro nádrže s ředidlem a 

katalyzátorem. Nádrž na katalyzátor je vybavena filtrem se silikagelem, aby se 

zabránilo kontaktu mezi katalyzátorem a vzdušnou vlhkostí. 
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Obrázek č. 8     Řídicí systém míchání laku 

 

  

Obrázek č. 9   Přípravna laku 
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Použitý lak je tří komponentní typ s katalyzátorem a dobou zpracovatelnosti 24 

hodin. Z tohoto důvodu se v prostoru přípravny nacházejí 3 zásobníky pro každou složku 

zvlášť a jeden zásobník pro odpadní lak, kde se přečerpávají zbytky starší 24 hodin při 

proplachování systému. Po naplnění se tento odpadní tank přečerpá do prázdných barelů a 

odveze k likvidaci specializovanou firmou. Předpokládána koncentrace par ředidla v této 

části je 0,07 g/m
3
. V prostoru přípravny není dovoleno skladovat další jakékoliv 

chemikálie např. pro čištění, nebo náhradní kanystry s provozními chemikáliemi. 

Podlaha je opatřena nerezovým roštem, pod kterým je záchytná vana. V případě 

rozlití kapaliny při plnění, nebo prasknutí provozních hadiček systému nedojde k rozlití 

chemikálií mimo vyhrazený prostor a nedojde ke kontaminaci obuvi pracovníků. 

 

 Chemické látky 4
 

V zařízení se mimo standartních čisticích prostředků používají tři hořlavé 

chemikálie: lak, ředidlo a katalyzátor. Výrobce je NOF Europe (Belgie), který u všech 

použitých látek uvádí v bezpečnostních listech jako prevenci používat ventilační techniku a 

monitorovací zařízení do výbušného prostředí. Látky jsou do přípravny laku dodávány 

v 15-ti litrových plechových barelech, kde se následně plní do nerezových zásobníků.     

Z bezpečnostních listů vyplývají níže uvedené údaje klasifikace je podle ES č. 1272/2008 

8. 

 

Obrázek č. 10 Plechové barely  lak, ředidlo, katalyzátor 
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4.1 Ředidlo MODIPER H9800-UV  

 

Fyzikální nebezpečnost:    Hořlavá kapalina kategorie 3 

Signální slovo:    Varování 

Standartní věta o nebezpečnosti:   Hořlavá kapalina a páry 

Nebezpečí požáru a výbuchu:  Vážné nebezpečí požáru 

Výpary jsou těžší než vzduch. 

Výpary či plyny se mohou vznítit ze vzdálených zdrojů vznícení a vyvolat zpětné 

vzplanutí. 

Směs výparů se vzduchem je výbušná nad bodem vzplanutí 34. 

 

 

Obrázek č. 11 Symboly GHS pro ředidlo 

 

4.2 Lak MODIPER CATALYST P-2  

 

Fyzikální nebezpečnost:    Hořlavá kapalina kategorie 3 

Signální slovo:    Varování 

Standartní věta o nebezpečnosti:   Hořlavá kapalina a páry 

Nebezpečí požáru a výbuchu:  Vážné nebezpečí požáru 

Výpary jsou těžší než vzduch. 

Výpary či plyny se mohou vznítit ze vzdálených zdrojů vznícení a vyvolat zpětné 

vzplanutí. 

Směs výparů se vzduchem je výbušná nad bodem vzplanutí 33. 

 

 

Obrázek č. 12 Symboly GHS pro lak 
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4.3 Katalyzátor MODIPER CATALYST P-2  

 

Fyzikální nebezpečnost:    Hořlavá kapalina kategorie 3 

Signální slovo:    Nebezpečí 

Standartní věta o nebezpečnosti:   Hořlavá kapalina a páry 

Nebezpečí požáru a výbuchu:  Vážné nebezpečí požáru 

Výpary jsou těžší než vzduch. 

Výpary či plyny se mohou vznítit ze vzdálených zdrojů vznícení a vyvolat zpětné 

vzplanutí. 

Směs výparů se vzduchem je výbušná nad bodem vzplanutí 35. 

 

 

Obrázek č. 13  Symboly GHS pro Katalyzátor 

 

 

Největším představitelem těkavé látky je 1-Methoxypropan-2-ol 40.  Základní vlastnosti 

této látky jsou: 

 

 bezbarvá kapalina, 

 bod vzplanutí  89° C, 

 menší hustota než voda, 

 kontakt dráždí kůži, oči a sliznice, 

 dlouhodobé vystavení par může vyvolat kašel, dušnost, závratě a intoxikace, 

 výpary těžší než vzduch, 

 dolní mez výbušnosti LEL (1,6 obj. %) 0,05997 kg.m-3, 

 molekulová hmotnost 1-Methoxypropan-2-ol 90,1 g/mol, 

 v uzavřeném prostoru hrozí exploze par. 

 

 



21 
 

Tabulka č. 2 Požárně technické a výbuchové charakteristiky látek skupenství kapalného 27 

Látka 

Teplota 
vzplanutí 
(°C) 

Meze výbušnosti 

Třída 
nebezpeč- 

nosti 

Teplota 
varu 
(°C) 

Teplota 
vznícení 

(°C) 

Dolní mez 
výbušnosti 
(obj %) 

Horní mez 
výbušnosti 
(obj %) 

MODIPER 
H9800-UV 34,3 1,6 13,8 II. 339 119~122 

MODIPER 
THINNER P 31,2 1,6 13,8 II. 292 119~123 

MODIPER 
CATALYST P-3 33 1,6 13,8 II. 292 119~124 

 Termické dopalování 5
 

Vzhledem k vysokému znečištění odpadního vzduchu z lakovacích linek je nutná 

filtrace nebo čištění. V této technologii je nejvhodnější způsob spalování, neboť samotné 

výpary svým složení podporují hoření. 

Zařízení je regenerační tepelné oxidační zařízení dále jen RTO na čištění odpadních 

plynů, jež je vybaveno systémem s vysokou účinností rekuperace tepla, je projektováno a 

konstruováno na základě znalostí procesů v automobilovém průmyslu a ve snaze 

respektovat evropské předpisy. Díky inovativnímu designu mají dva zásobníky RTO velmi 

účinný výkon pro snížení emisí. Výrobcem tohoto zařízení je Italská firma Brofind s.p.a. 

31. 

 

 

5.1.1 Předehřívání a spalování 

 

Každý regenerační zásobník obsahuje regenerační keramickou matrici, která slouží 

jako akumulátor tepla, který je buď ohříván, nebo ochlazován v závislosti na směru toku 

odpadního plynu, který jím prochází. "Chladný" odpadní vzduch, který se musí čistit, se 

dostane do matrice a stoupá vzhůru přes keramická média, která byla ohřáta v předchozím 

cyklu procesu. 
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Obrázek č. 14 Spalovna (RTO) 

           

        

5.1.2 Purifikace (čištění) 

 

Regulátor, který řídí frekvenční měnič procesního ventilátoru, uchová beze změny 

tlak stlačeného vzduchu v sacím potrubí napříč zařízením. Regulátor, který řídí fungování 

hořáku, zajistí, aby se teplota ve spalovací komoře neměnila. Čištění znečištěného vzduchu 

pocházejícího z výroby se provádí v několika fázích. 

Během procesu se dostává znečištěný plyn do spalovací komory přes věž A, kde je 

ohříván keramickým materiálem, jenž je zde obsažen. Ve spalovací komoře oxidují 

znečištěné látky při teplotě asi 800 °C. Spalné teplo vyrobené exotermní oxidací, snižuje 

nebo odstraní (v závislosti na koncentraci znečištěných látek) spotřebu hořlavého plynu 

(metanu). V podstatě v koncentracích vyšších, než je vlastní tepelná úroveň může být 

hořák vypnut a je zapnut pouze pilotní plamen. 

Čištěný vzduch přicházející ze spalovací komory prochází věží B a předává své 

teplo druhé hmotě keramického materiálu. Po 80 - 100 sekundách se změní směr proudění 

a zpracovávaný vzduch vstupuje do věže B, zatímco vyčištěný vzduch jde ven přes věž A. 
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Směr proudění se střídavě mění (A-B/B-A), což umožňuje ušetřit energii uvnitř zařízení 

střídavým posunem z jedné tepelné hmoty na druhou, viz obrázek č. 15. 

 

 

 

Obrázek č. 15 Vizualizace spalovny 

 

5.1.3 Tepelné přemostění  

 

U výrobních systémů s vysokou koncentrací znečištěných plynů určených k čištění 

je spalovací zařízení obvykle vybaveno systémem s regulačním ventilem, tzv. "tepelným 

přemostěním", jenž může odstranit nadměrnou energii obtékající keramickou hmotu na 

výstupu. Teplota ve spalovací komoře je ve skutečnosti řízena pomocí speciálního systému 

regulace zvyšování teploty nad nastavenou hodnotu, způsobí částečné otevření obtokového 

modulačního ventilu, a tím přepouští část vzduchu (již vyčištěného) přímo do zásobníku. 
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 Hasicí zařízení 6
 

Lakovací linka je doplněna hasicím systémem PEKA – typ CO2 30, hasicí akce se 

provádí přes trysky umístěné pod stropem každé chráněné oblasti s rozdělením na : 

 lakovací vana (objem: 27,5 m
3
): trysky pro hasební akce a 2 optické infračervené 

detektory používají dvou nezávislých linek. To znamená, že ke spuštění hasicího 

systému je nutné přijmout signál z obou detektorů. Aktivace jen jednoho hlásiče 

spustí předpoplach, 

 okapová zóna při pokojové teplotě (objem: 25 m
3
): obsahuje tepelné detektory a 

trysky pro hasební akce, 

 přípravna laku - kuchyňka (objem: 10,5 m
3
): obsahuje tepelné detektory a trysky 

pro hasební akce, 

 okapová zóna při zvýšené teplotě (objem: 45 m
3
): obsahuje tepelné detektory a 

trysky pro hasební akce, 

 vytvrzovací pec (objem: 70 m
3
): obsahuje tepelné detektory a trysky pro hasební 

akce. 

 

Pokud jeden z teplotních detektorů detekuje požár, vyšle signál do ústředny, která 

okamžitě spustí alarm (akustický alarm), vypne všechny technologie (ventilátory, čerpadla, 

elektrická zařízení) a zavře ventil na RTO, se zpožděním 30 sekund otevře ventily láhví s 

CO2 a začne hasicí proces. Hasicí proces lze spustit také ručně pomocí stisknutí tlačítka. 

Nainstalováno je 6 lahví CO2 s celkovou kapacitou 300 kg (50 kg každá láhev). 

Jelikož je hasicí plyn bez zápachu a čirý a pro člověka těžko rozpoznatelný jsou všechny 

láhve z bezpečnostních důvodů odorizovány citronovou vůní. Únik plynu a úbytek hasiva 

o 10% je vyhodnocený elektronickou váhou a jako poruchový stav signalizován obsluze na 

řídícím panelu. 
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Obrázek č. 16 Automatické hašení PEKA 

 

CO2 je inertní plyn, chemicky netečný, elektrický nevodivý. Není jedovatý, avšak 

nedýchatelný, a proto je nutno při jeho použití dbát zvýšené opatrnosti. Dopravením hasiva 

do chráněného prostoru dojde ke snížení obsahu kyslíku pod 14% a oheň uhasíná. Oxid 

uhličitý má malou ochlazovací schopnost, a proto je nezbytné zajistit při jeho použití 

součinnost s příslušnou požární jednotkou, která po příjezdu k ohnisku požáru prověří 100 

% uhašení. Při teplotě -78,5°C  dochází u CO2 k tvorbě sněhu. 

 

Na hasicím zařízení se provádějí pravidelné kontroly, které se dělí: 

Denní kontrola 

 

 Vizuální kontrola řídící ústředny FAST2000 Compact II. 

 Vizuální kontrola umístění varovných nápisů. 
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Měsíční kontrola 

 

 Vizuální kontrola, kontrola detektorů, signalizačního zařízení a hubice.  

 Vizuální kontrola řídící ústředny FAST2000 Compact II. 

 

Půlroční kontrola provozuschopnosti 

 

 Kontrolu zařízení provádí výrobce, nebo jim proškolená osoba s platným 

oprávněním vystaveným výrobcem. 

 

 

Obrázek č. 17 Láhve s hasicí látkou CO 2 
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 Bezpečnostní systémy a prvky 7
 

Technologie je kromě standartních bezpečnostních prvků, jako jsou bezpečnostní 

koncové spínače, bezpečnostní závory, nouzové tlačítka, hasicí zařízení, nouzové osvětlení 

a značení, vybavena také detektory výbušné koncentrace v lakovací části. Jsou zde 

instalovány LEL snímače Dräger PEX 3000, které kontrolují koncentrace podílu těkavých 

látek (ředidla) a přiváděného vzduchu. Detektor je vybavený senzorem, který poskytuje 

dlouhodobé stabilní měření a reaguje na plyn v několika sekundách. Snímače musí být 

pravidelně kontrolovány a kalibrovány externí akreditovanou firmou. 

Snímače jsou nastaveny na 25 % spodní meze výbušnosti. V případě detekce je na 

řídicím panelu zobrazena výstražná hláška a lakovací proces se zastaví. 

 

 

Obrázek č. 18 Snímač Dräger PX 3000 36 

 

Mezi bezpečnostní prvky také patří značení a výstražné tabulky: výstraha požárně 

nebezpečné látky, výstraha nebezpečí exploze, výstraha před použitím blesku a zdroje 

teplého osvětlení. Zákazové tabulky: zákaz manipulace s otevřeným ohněm a 

nepovolaným vstup zakázán. Všechny vstupy do prostoru lakovací linky jsou opatřeny 

mechanickými tlačítky hasicího systému včetně upozorňujících tabulek. 
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Obrázek č. 19 Výstražné značení 36 

 

 

Obrázek č. 20 Zákazové značky 36  

 

 

 

Obrázek č. 21 Tlačítko hasicího systému, upozorňující tabulky 
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Hlavní provozní odsávací potrubí mezi lakovací linkou a spalovacím zařízením 

Brofind je odděleno bezpečnostní klapkou. Dodavatelem je společnost  Meccanica 

Rhodense model R1 a vnitřní průměr je 326 mm. Pohon klapky má bezpečnostní funkci a 

v otevřeném stavu je držena tlakem vzduchu 6 barů. V případě výpadku, havárie nebo 

požáru dochází k jejímu okamžitému uzavření. Klapka je v provedení do výbušného 

prostředí.  

 
 

  
 

Obrázek č. 22 Klapka oddělující Lakovnu a RTO 

 

 Analýza nedostatků  technologie 8
 

K analýze nedostatků použijeme deduktivní metodu stromem poruch FTA, která 

vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a může být provedena jedním 

analytikem. Na základě vyhotoveného diagramu Obrázek č. 23  byly zjištěny dva 

potenciální nedostatky související s tvorbou nebezpečné koncentrace výparů. Události 

dělíme na okruhy z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu a toxického vlivu na lidský 

organismus. Obě události jsou závislé na správné funkci hlavního odsávání. První část se 

týká možného požáru nebo exploze bez účasti obsluhy nebo údržby. Druhá část se týká 

možnosti nadýchání nebezpečných výparů jak při odstraňování výše uvedených zastavení a 

znovuspuštění (korekce), tak i při plánované preventivní údržbě (prevence). V tomto 

případě je vypnutí hlavního ventilátoru cílené a v případě oprav na VZT dokonce nutné. 
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Obrázek č. 23 Strom poruch FTA 
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8.1 Výpadek elektrické energie 

 

Přerušení dodávky elektrické energie může nastat z několika příčin. Může se jednat o 

vypnutí centrálního přívodu pro celý výrobní závod (zkrat na vedení, přetížení – blackout 

apod.), odstavení přívodu do jednotlivých hal (přetížení lokálního transformátoru, zkrat na 

hlavním rozvodu haly), přetížení nebo zkrat v samotné technologii a v poslední řadě je to i 

samotné vypnutí hlavního vypínače z jakýchkoliv důvodů. V srpnu roku 2014 došlo 

k zahoření vysokonapěťového vozíku pro měření spotřeby na hlavní rozvodně a továrna 

byla 8 hodin bez dodávky elektrické energie.  

 Všechny uvedené příčiny mají za následek okamžité zastavení linky včetně všech 

ventilátorů. Ve výrobních prostorách zůstává v takovou chvíli velké množství lakovaných 

výrobků, všechny provozní nádrže jsou naplněné. Vlivem tepelné setrvačnosti dochází 

k odpařování a hromadění výparů v prostorách přípravny laku, lakovací a sušicí části. 

Tento stav je ze všech nejhorší, protože zůstávají vypnuty i všechny bezpečnostní prvky 

jako jsou například detektory koncentrace. 

Jako výpadek napájení se musí brát v úvahu i plánované vypnutí zařízení na delší 

dobu (víkendy, vánoční prázdniny apod.), kdy v případě zanedbání čištění nebo 

nevyprázdnění zásobníků může docházet k vytvoření nebezpečné koncentrace 

v uzavřeném prostoru bez větrání. 

     

8.2 Nouzové zastavení 

 

V případě aktivace některého z nouzových tlačítek, která jsou všechna zapojena nebo 

naprogramována přes bezpečnostní moduly na jeden bezpečnostní okruh, dojde k vypnutí 

řídícího napětí. Stejnou funkci zastávají i všechny bezpečnostní koncové spínače na 

servisních otvorech pro přístup k jednotlivým částem linky a VZT. Deaktivace 

bezpečnostního okruhu zastaví všechny pohyblivé sekce linky, mezi ně patří i všechny 

ventilátory. Nebezpečné hromadění par je shodné s výpadkem napájení. V této situaci však 

zůstávají v provozu všechny detektory a v případě nutnosti lze ventilátory zapnout 

v ručním nebo servisním režimu. Podmínkou je uzavření lokálního bezpečnostního okruhu 

hlavní VZT a potvrzení na panelu. 
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8.3 Výpadek RTO 

 

Selhání  RTO  nebo ventilátoru pro odvádění znečištěného vzduchu zastaví produkci, 

ale samotná vzduchotechnika technologie zůstává plně funkční a je zajištěný přívod 

čerstvého vzduchu do technologie. Na straně RTO dojde k přepnutí bezpečnostního ventilu 

a výpary můžou pozvolna přetlakem v lince unikat do ovzduší. Všechny bezpečnostní 

funkce jsou aktivní. V tomto případě je riziko vzniku nebezpečné koncentrace nejmenší, 

avšak při odstraňování poruchy nebo následném vyprazdňování zásobníků může dojít u 

obsluhy zařízení k nadýchání výparů. 

 

8.4 Preventivní a korektivní opravy 

 

Proces plánované nebo korektivní údržby zahrnuje opravy, kontroly, servis, zkoušení 

a čištění. Před zahájením všech prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být 

informováni všichni zúčastnění a práce musí být schválena odpovědnými osobami. 

Činnosti v rámci údržby mohou být prováděny pouze kompetentními a vyškolenými 

osobami. 

 V případě plánované preventivní údržby je zařízení bezpečně odstaveno a všechny 

zásobníky musí být prázdné. Problém ale nastává při vyprazdňování a hlavně čištění, kdy 

dochází k manipulaci s chemikáliemi a zařízení musí být zabezpečeno proti spuštění tudíž 

vypnuto. V tom lepším případě je celá technologie ovládána v ručním režimu a lze tedy 

hlavní VZT a odsávání zapnou ručně. Bohužel neustálý tlak zákazníků na produkci nutí 

údržbu provést všechny úkony v co nejkratším čase. Nejbezpečnějším řešením je tedy 

linku celou vypnout a uzamknout na hlavním vypínači. 

 Korektivní údržba je spojena s řešením okamžitých závad, kdy je na pracovníky 

technického servisu vyvíjen veliký tlak, aby k odstranění problému došlo co možná 

v nejkratším čase. V těchto případech může docházet k vědomému porušování BOZP na 

pracovišti, proto je vhodné, aby některé bezpečnostní opatření bylo spouštěno automaticky. 

V případech jako jsou havárie na ventilátorech VZT, kdy nedochází k odsávání, je nutné 

zajistit maximální možnou bezpečnost pracovníků údržby. 
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 Návrh úpravy zařízení výrobcem 9
 

S analýzou a potencionálními nedostatky byl výrobce seznámen a požádán o 

spolupráci při řešení problému. Návrh, který výrobce předložil na úpravu zařízení, 

provozovatel z časových a finančních důvodů zamítnul, protože úprava neřešila všechny 

nedostatky z hlediska bezpečnosti. 

Společnost navrhla softwarovou úpravu na přeprogramování bezpečnostních okruhů 

a frekvenčních měničů ventilátoru pro VZT. V případě aktivace nouzového tlačítka nebo 

vyhlášení poruchy spojené s odstavením linky by se hlavní odsávací ventilátor a ventilátor 

čerstvého vzduchu nevypnul, ale snížil by se jejich výkon na polovinu. Tato změna měla 

zajistit i odstavení technologie na víkendy a dny, kdy se na zařízení nevyrábí.  

 

       

Obrázek č. 24 Hlavní VZT a ventilátor 

 

Nedostatky úpravy (při zachování funkčnosti): 

 systém neřeší jakýkoliv výpadek elektrické energie, 

 technologii nelze vypnout na hlavním vypínači – jen řídící napětí, 

 při selhání samotných ventilátorů je změna neúčinná a zbytečná, 

 nelze provádět preventivní ani korektivní údržbu bez vypnutí VZT, 

 příliš velké energetické zatížení při odstavené lince. 
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 Návrh instalace externího odsávání 10
 

Cílem je doplnit prostor přípravy lakovací směsi nezávislým odvětráním. Odvětrání 

celé lakovací linky během standardního provozu je zajištěno dvěma ventilátory, na které je 

připojeno i odvětrání přípravny lakovací směsi. Je potřeba zajistit odvětrání v případě 

přerušení přívodu napětí (výpadek elektřiny), tím zajistit 100% bezpečnost ve všech 

provozních stavech lakovací linky. Systém musí mít dvě bezpečnostní klapky 

s bezpečnostní funkcí. 

 

 

 

         

Obrázek č. 25 Schéma návrhu nouzové VZT 
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Logika bezpečnostních klapek a motoru: 

1. Normální provoz 

 bezpečnostní klapka S2 otevřená 

 bezpečnostní klapka S1 zavřená 

 ventilátor neběží 

 

2. Požár 

 bezpečnostní klapka S2 zavřená 

 bezpečnostní klapka S1 zavřená 

 ventilátor neběží 

 

3. Výpadek napětí 

 bezpečnostní klapka S2 otevřená 

 bezpečnostní klapka S1 otevřená 

 ventilátor běží 

  Technické řešení problému  11
 

K návrhu samostatného odsávání musíme znát důležité informace, a to zařazení do 

zón, vzduchotechnické poměry v jednotlivých částech linky, nejpravděpodobnější místo 

vzniku nebezpečné koncentrace a parametry výparů. Instalované klapky a jejich logické 

propojení zaručuje minimální vliv na funkčnost celé technologie. Během normálního 

provozu externí VZT na konci uzavřená klapkou S1 a ventilátor je vypnutý, tudíž 

nedochází ke změnám vzduchových poměrů v lince. Během hašení se okamžitě uzavře i 

klapka S2, aby nedošlo k šíření požáru a úniku hasiva CO2 z automatického hašení. Při 

nestandartních stavech a nutnosti odsávání jsou obě klapky otevřené a spustí se motor 

ventilátoru. 

11.1  Stanovení jednotlivých zón 

 

V prostorách, kde hrozí hromadění par hořlavých kapalin nebo výbušných plynů, je 

totiž nutné zajistit odpovídající větrání. U větrání se sleduje stupeň (vysoký, střední, nízký) 

a spolehlivost (výborná, dobrá, nízká). K zařazení prostorů do zón s nebezpečím výbuchu 

je potřeba znát parametry z normy ČSN EN 65 0201 22 a hypotetickou rychlost vzniku 

výbušné atmosféry. 
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Tabulka č. 3  Zóny pro prostory s nebezpečím výbuchu 28 

Plyny a páry Charakter prostoru 

Zóna 0 
Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po 
dlouhou dobu nebo často. Nad 10% z provozní doby, nebo při 
nepřetržitém provozu nad 1000 h/ročně. 

Zóna 1 
Prostor, ve kterém je občasný výskyt výbušné atmosféry 
pravděpodobný. 0,1 - 10% z provozní doby, nebo při nepřetržitém 
provozu v rozmezí 10 - 1000 h/ročně. 

Zóna 2 

Prostor, ve kterém výskyt výbušné atmosféry není pravděpodobný, 
a pokud dojde k jejímu vzniku, je přítomna pouze po krátký časový 
úsek. 
 Pod 0,1% z provozní doby, nebo při nepřetržitém provozu pod 
 10 h/ročně. 

 

11.2 Analýza větrání a výpočet prostoru polévací zóny 

 

Příklad výpočtu dle ČSN 60079-10-1 pro zařazení do zóny 17. 

Tabulka č. 4 parametry pro výpočet zařazení do zóny 27 

Prostor polévací zóny  27,5 m
3
 

Množství laku (spotřeby) v polévací zóně  0,5 kg/h 

Odpaření NH v prostoru stříkání  60 % (podíl odpařeného 

ředidla v této zóně 

z celkového množství %) 

Nátěrová hmota - lak  MODIPER 

Spotřeba těkavých látek – max. (100%)  0,44 kg/m
3   

0,3 g/ m
3
 

Představitel těkavé látky  1-Methoxypropan-2-ol 

Dolní mez výbušnosti (LEL) (1,6 obj. %) 0,05997 kg.m
-3

 

Molekulová hmotnost 1-Methoxypropan-2-ol  90,1 g/mol 

Množství odsávaného vzduchu  1500 m
3
/hod 

Koeficient jakosti větrání f  1 

Počet výměn vzduchu C (54,5.hod
-1

) 0,0151 x s
-1

 

Okolní teplota T  22°C (295 K) 

Stupeň úniku  trvalý 

Rychlost úniku (dG/dt)max (0,5 kg/h) 1,39.10
-4

 kg/s  

Bezpečnostní koeficient k  0,25 

Počáteční koncentrace hořlavé látky Xo  100% 
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Příklad č. 1 minimální objemová rychlost průtoku čerstvého vzduchu 

(dV/dt)min = 
(𝑑𝐺/𝑑𝑡)𝑚𝑎𝑥

𝑘.𝐿𝐸𝐿
 . 

𝑇

293
 = 

0,000139

0,25.0,05997
 . 

295

293
 = 0,0933 m3/s 

kde: 

(dV/dt)min  minimální objemová rychlost průtoku čerstvého vzduchu (objem za 

jednotku času, m
3
/s); 

(dG/dt)max  maximální rychlost úniku ze zdroje (hmotnost za jednotku času, kg/s); 

LELm   dolní mez výbušnosti (hmotnost na jednotku objemu, kg/m
3
); 

K    bezpečnostní koeficient, použitý pro LELm:  

k = 0,25 (trvalé a primární stupně úniku) 

k = 0,5 (sekundární stupně úniku) 

T   okolní teplota (v K). 

 

Příklad č. 2 hodnocení hypotetického objemu 

Vz = 𝑓.
(𝑑𝑉/𝑑𝑡)𝑚𝑖𝑛

𝑐
 = 

1.0,00933

0,0151
 = 0,618 m3 

 

Kde: 

f koeficient účinnosti ve smyslu účinnosti rozřeďování výbušné plynné 

atmosféry; f má rozsah f = 1 (ideální situace) až typicky f = 5 (průtok 

vzduchu s překážkami). 

 

 

Příklad č. 3 doba přetrvávání 

 

t = 
−𝑓

𝑐
 . 𝑙𝑛

𝐿𝐸𝐿.𝑘

𝑋𝑜
=  

−1

0,0151
. 𝑙𝑛

1,6.0,25

100
= 365,66 s 

 

kde: 

 X0 počáteční koncentrace hořlavé látky měřená ve stejných jednotkách jako 

LEL, tj. v % – vztaženo k objemu nebo kg/m3. Někde ve výbušné atmosféře 

může být koncentrace hořlavé látky 100 % – vztaženo k objemu (obvykle 

pouze v těsné blízkosti zdroje úniku). Správná hodnota Xo se však při 

výpočtu volí pro každý případ zvlášť, s uvažováním (kromě jiného) 

velikosti ovlivňovaného objemu, četnosti a doby trvání úniku; 
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C   počet výměn vzduchu za jednotku času; 

t   ve stejných časových jednotkách jako C; Tzn., je-li C počet výměn vzduchu 

za sekundu, pak doba t bude v sekundách; 

f přídavný koeficient pro proudění vzduchu s překážkami a má stejnou 

číselnou hodnotu, jaká byla použita při stanovování Vz); 

ln   přirozený logaritmus a 

k  bezpečnostní koeficient, vztažený k LEL a má stejnou číselnou hodnotu, 

jaká byla použita při stanovování 

 
 

Přesto že je hypotetický objem Vz výrazně menší než V0, přesto je větší než 0,1 m
3
. 

Na základě výše uvedeného hodnocení má být stupeň větrání považován za střední s 

ohledem na zdroj úniku a posuzovaný prostor. Prostor v okolí úniku musí být zařazen jako 

zóna 1. Stejný výpočet pro stanovaní jednotlivých zón aplikujeme na všechny části linky, 

vyhodnotíme a určíme zařazení v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5  Zařazení do zón 27 

Zařízení 
Aplikovaný Předpis Zóna 

Požadavky na el. Zařízení - vně 
/uvnitř 

Uvnitř Vně 

Prostor 
přípravy 

laku 
 

 
 

Nádoby  
s hořlavými 
kapalinami 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 0 2 
CE Ex II1 G / CE Ex II3 G 

Odsávací 
potrubí 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 2 2 
CE Ex II3 G / CE Ex II3 G 

Polévací zóna 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 1 
CE Ex II 2-3G 

Odkapávací a zasychací 
zóna 

(teplota okolí) 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 2 
CE Ex II 3G 

Zóna zasychání (40-60°C) 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 2 
CE Ex II 3G 

Odsávací potrubí 
(polévací 

zóna, odkapávací zóna), 
potrubí rekuperace 

ČSN EN 1127-1 ed.2, ČSN EN 60079-
10-1 

2 2 

CE Ex II 3G 
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Okolí odsávacího potrubní až po hlavní odsávací ventilátor, je z jednotlivých 

prostor v podtlakovém principu a pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry kolem 

přírub je zanedbatelná. V rozvodu za ventilátorem dochází k přetlaku, tudíž je prostor do 

vzdálenosti 0,1 m zařazený jako prostor s nebezpečím výbuchu zóna 2. Prostor kolem 

dopravníku je do vzdálenosti 0,5 m zařazený do zóny 2. 

V tabulce č. 6. je uvedený přehled vzduchotechnických poměrů v jednotlivých 

částech linky. Tyto informace jsou potřebné nejen pro výpočty a zařazení do jednotlivých 

zón, ale slouží i jako informace ke stanovení místa a velikosti nasávací mřížky nouzové 

VZT. 

 

Tabulka č. 6  Vzduchotechnické poměry v jednotlivých částech linky 27 

Prostor Vzduchotechnické poměry 

Prostor 
přípravy laku 

Přiváděný vzduch –500 m3/h z venkovního prostoru přes zařízení 
pro přívod vzduchu 
Odvod vzduchu - 500 m3/h zařízení pro termické spalování 

Polévací zóna 

Přiváděný vzduch – 1000 m3/h z venkovního prostoru přes zařízení 
pro přívod vzduchu, 2500 m3/h zařízení pro cirkulaci vzduchu; 500 
m3/h z ionizace; 500 m3/h z odkapávací zóny 
Odvod vzduchu – 3000 m3/h zařízení pro cirkulaci vzduchu, 1500 
m3/h zařízení pro termické spalování 

Odkapávací a 
zasychací zóna 
(teplota okolí) 

Přiváděný vzduch – 1000 m3/h z venkovního prostoru přes zařízení 
pro přívod vzduchu 
Odvod vzduchu – 500 m3/h do polévací zóny, 500 m3/h do zasychací 
zóny (teplota 40-60°C) 

Zasychací zóny 
(teplota 40-

60°C) 

Přiváděný vzduch – 500 m3/h zasychací zóny (teplota okolí), 500 
m3/h z prostoru svěšování 
Odvod vzduchu – 1000 m3/h zařízení pro termické spalování 
Cirkulace – 3000 m3/h 

Prostor 
přípravy laku 

Přiváděný vzduch – 500 m3/h z venkovního prostoru přes zařízení 
pro přívod vzduchu 
Odvod vzduchu - 500 m3/h zařízení pro termické spalování 
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Na základě informací o fyzikálních vlastnostech výparů, vzduchotechnických 

poměrů a jednotlivých zón zvolíme otvor pro nasávací mřížku v prostoru přípravny laku. 

Důvodem je největší pravděpodobnost výskytu výbušné koncentrace při nestandartním 

zastavení automatického provozu. 

 Slévají se zde všechny zbytky namíchaného laku ze záchytných van lakovací a 

odkapávací sekce.  Umístění otvoru je zvoleno v dolní části přípravny, výpary jsou těžší 

než vzduch a hromadí se ve spodních částech prostoru. Princip cirkulace vzduchu je 

znázorněn na obrázku č. 24.  

 

Obrázek č. 26 Princip odsávání látek těžších než vzduch 

 

Výrobní prostory s hořlavými kapalinami musí být větrány dle ČSN 65 0201 22. 

Za větrané se považují výrobní prostory, u kterých je zajištěna alespoň šestinásobná 

výměna vzduchu za hodinu (provozní větrání). V prostorech, kde se vyskytují hořlavé 

kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti, musí být zajištěno havarijní větrání s desetinásobnou 

výměnou vzduchu za hodinu (havarijní větrání). 

Jestliže je výrobní prostor vybaven detektory úniku par (kromě provozů s 

nízkovroucími kapalinami), havarijní větrání se nepožaduje, pokud dojde: 
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a) k samočinnému ohlášení dosažené 10 % koncentrace dolní meze výbušnosti do místa 

trvalé obsluhy posuzovaného technologického procesu,  

b) následně ke spuštění provozního větrání místnosti, v níž se dosáhlo nejvýše 20 % 

koncentrace dolní meze výbušnosti. 

Přestože je celá technologie v souladu s výše uvedenou normou, v nestandartních 

provozních stavech může dojít k nevyhovujícím stavům. 

Pro výpočet havarijního větrání jsou zahrnuty tyto prostory: 

 lakovací vana  - objem 27,5 m
3
, 

 okapová zóna  - objem 25 m
3
, 

 přípravna laku - objem 10,5 m
3
. 

Celkem je tedy potřeba odvádět cca 63 m
3 

vzduchu, abychom splnili podmínku 

desetinásobné výměny vzduchu je potřebný ventilátor o výkonu min 630 m
3
/hod. 

 

 

Obrázek č. 27 Umístění odsávací mřížky 

 

Instalace otvoru je jediný mechanický zásah do celé technologie, který byl předem 

odsouhlasený výrobcem. Velikost koresponduje s velikostí průměru potrubí.  Průměr 

potrubí je stanoven na základě zvoleného ventilátoru 200 mm o výkonu 800 m
3
/hod. 

Rozvaděč a řízení je umístěno na vnějším obalu technologie s dobrou přístupností a 

zřetelnou signalizací. Je dodržena vzdálenost 0,5 m od nejbližšího místa vnější zóny 2. 
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Obrázek č. 28 Rozvaděč nouzové VZT – signalizace 

 

Legenda kontrolek: 

Zelená: Normální provoz – linka je bez poruch a systém odsávání je 

v pohotovostním režimu 

Červená: Požár v lince 

Bílá: Nestandartní stav linky – spuštěno odsávání 
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Obrázek č. 29 Umístění rozvaděče nouzového odsávání 

 

11.3 Použité komponenty  

 

Zařízení a ochranné systémy, které jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

kde spadá i navržená externí VZT, musí být náležitým způsobem označeny dle směrnic 

ATEX. Označení obsahuje značku shody CE, symbol Ex (specifické označení ochrany 

proti výbuchu) v šestihranu, čtyřmístné číslo notifikované osoby, orgánu, který provedl 

certifikaci výrobku. Dále musí štítek obsahovat skupinu a kategorii zařízení a typ výbušné 

atmosféry, pro kterou je zařízení určeno. Toto značení musí být viditelné, nesmazatelné, 

zřetelné a čitelné 27. 

 

 

Obrázek č. 30 Značení elektrických prvků do prostředí s nebezpečím výbuchu 27 
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Tabulka č. 7 Seznam navržených dílů 

MATERIÁL počet jednotka 

Nerezová perforovaná regulační mřížka 600 x 400 v Ex 1 ks 

Přechod 600 x 400 - pr. 200 / 300, pozink  1 ks 

Klapka ø 200 mm, těsná, v Ex, pozink , včetně servopohonu Belimo 
MN230A s havarijní funkcí  

1 ks 

TD 800/200 Ex nevýbušný ventilátor, cca 800 m3/h , 150 Pa,150W 1 ks 

MS-Ex 0,63 motorový spouštěč třífázový v Ex provedení  1 ks 

KAA 200 Ex pružná manžeta 2 ks 

Oblouk ø 200 / 90 / R 200, antikorozní úprava 6 ks 

Oblouk ø 200 / 45 / R 200 3 ks  3 ks 

SPIRO Trouba ø 200/ 3 m, antikorozní úprava 10 ks 

Vnitřní spojka ø 200 mm, antikorozní úprava 10 ks 

Zhotovení otvoru do polykarbonátu světlíku  1 ks 

Plechový prostup ø 200 mm přes světlík, antikorozní úprava 1 ks 

Výfukový šikmý kus pr. 200 s pletivem, antikorozní úprava 1 ks 

 

V tabulce č. 7 je uvedený seznam navržených dílů potřebných pro realizaci úpravy. 

Klapky, ventilátor, motorový spouštěč, manžety, musí být v provedení Ex. Materiál pro 

mřížku musí být z ušlechtilé (nerez) oceli.  

 

11.3.1 Ventilátor TD-800/200 Ex 

 

Skříň ventilátoru je z vodivého plastu a ocelového plechu v černé barvě, držáky a 

šrouby jsou navíc galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, 

rozsah pracovních teplot je v rozmezí mínus 20 až 40 ˚C. Typ pohonu je: asynchronní 

motor s kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry, s izolací třídy F. Kuličková ložiska 

mají tukovou náplň na dobu životnosti. Nevýbušné ventilátory nejsou určeny pro regulaci 

otáček. Směr otáčení standardně je průtok vzduchu od oběžného kola k motoru. 

Svorkovnice je v nevýbušném provedení umístěna na motoru včetně nevýbušného 

kondenzátoru. Montáž ventilátorů je možná v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí 

přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení 

k potrubí 37. 
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Obrázek č. 31 Ventilátor TD-800/200 Ex Motor 37 

 

11.3.2 Regulační klapka kruhová těsná  

 

 Použité klapky RKKTM S1 a S2 38, se skládají z rámu listů a ovládacích 

mechanismů. Slouží k regulaci průtoku vzduchu škrcením průřezu. Jsou určené pro 

prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 s rozsahem pracovních teplot 

mínus 20°C až  40°C. Klapky musí být v prostoru bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu 

a bez vody i z jiných zdrojů než z deště dle ČSN EN 60 721-3-3 23 a prostředí s 

nebezpečím výbuchu skupiny a kategorie II 2Gc dle ČSN EN 60079-10 - 1 13. V případě 

osazení klapek elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých 

elektrických prvků. Skupina nevýbušnosti klapek s elektrickými prvky je závislá na 

nevýbušném provedení instalovaných elektrických prvků na klapkách. Provozní poloha je 

libovolná. Klapky v nevýbušném provedení je nutno uzemnit jedním ze zemnících šroubů, 

které jsou umístěny vně a uvnitř tělesa klapek, viz Obrázek č. 33. 
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Obrázek č. 32 Regulační klapka a servopohonu Belimo 

 

Pohon pro klapky musí mít bezpečnostní funkci. Po výpadku napájení nebo 

řízeném odpojení od řídícího napětí musí dojít k okamžitému uzavření. Tuto funkci 

servopohonu splňuje výrobce Belimo 39. 

Pohon uvádí klapku za současného napnutí zpětné pružiny do provozní polohy 

„otevřeno“. Přerušením napájecího napětí se klapka pomocí energie pružiny dostává zpět 

do bezpečnostní polohy „zavřeno“. Pohon je jištěný proti přehřátí, nepotřebuje koncové 

spínače a zůstává automaticky stát na dorazech. 

 

 

Obrázek č. 33 Zemnicí šrouby na klapkách 
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11.4 Připojení k technologickému celku lakování 

 

Hlavní rozvaděč pro nouzovou VZT musí být propojený s hlavním řízením celé 

linky a s řídicím systémem hašení. Na obrázku č. 34 je schématické znázornění logiky 

propojení. Využívá se bezpotenciálových NO kontaktů a zálohovaného napětí rozvaděče 

VZT. 

 
Obrázek č. 34 Schéma propojení kontaktů mezi rozvaděči 

 

V rozvaděči Antifog linky je relé KA2 napájeno přes NO kontakt. Využívá se 

pomocného kontaktu stykače KM 10.11, který ovládá hlavní provozní ventilátor pro odtah 

výparů do spalovny RTO. Toto jednoduché propojení pokrývá všechny nestandartní 

havarijní stavy.  

 

K rozpojení kontaktu dojde vždy při: 

 ručním vypnutí ventilátoru, 

 havárii ventilátoru – cívka stykače je napájena přes proudovou ochranu motoru, 

 aktivaci bezpečnostního okruhu nouzovým vypnutím (tlačítkem), 

 selhání samotného stykače, 

 výpadku napájení (hlavního i lokálního), 

 vypnutí hlavního vypínače. 
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Rozepnutím stykače spouštíme ventilátor a otevíráme klapku S1. 

 
 
Obrázek č. 35 Zapojení v rozvaděči Antifog 

 
 

11.5 Připojení k hasicímu zařízení 

 

Pro připojení k automatickému hasicímu zařízení je nutné v rozvaděči PEKA 

propojit rozpínací kontakty dvou relé. Relé č. 1 slouží jako informace o před-poplachu, kdy 

je aktivováno jen jedno z čidel v lakovací kabině a běží čas pro vyhodnocení alarmu, relé 

č. 2 slouží pro samotný poplach a je sepnuto po uplynutí časového intervalu nebo stiskem 

tlačítka nebo tepelného detektoru. Kontakty musí být z bezpečnostních důvodů rozpínací a 

zapojeny paralelně. 

 V případě poškození kabeláže nebo selhání cívky relátek dojde k okamžité aktivaci 

relé KA1 a uzavření požární klapky v nouzové externí VZT s vyhlášením poplachu.  Obě 

relé v rozvaděči PEKA jsou označena jako nouzová vzduchotechnika. 

Řídicí systém PEKA má svůj vlastní zálohovaný zdroj a baterie. Kapacita baterií je 

na týdenní provoz při výpadku hlavního napájení. Samotné napájení 230V je jištěno 

přepnutím na náhradní zdroj elektrické energie. Schéma elektrického zapojení relátek KA1 

a KA2 viz Obrázek č. 36  13. 
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Obrázek č. 36 Zapojení v rozvaděči hašení PEKA 

 

Zapojení kabeláže a vodičů řídicího  systému PEKY není provedeno dle platných norem. 

 

11.6 Připojení k nouzovému zdroji 

 

Napájení pro nouzovou VZT je přivedeno z rozvaděče s označením RNOn, který je 

neustále pod napětím. Přívod pro tento rozvaděč je z hlavní rozvodny a v případě výpadku 

napájení celého výrobního závodu systém zajistí okamžité přepojení na záložní zdroj. Jako 

záložní zdroj je použitý dieselagregát s výkonem 200 kVA. Stejný zdroj je využitý i pro 

hašení PEKA. K jištění rozvaděče nouzového odsávání je použitý jistič s vypínací 

charakteristikou B a jmenovitém proudu 16A. 

 Dieselagregát a nouzové rozvaděče jsou pravidelně kontrolované a revidované 

technickým servisem. Jeho pravidelné revize a zkoušky zajištují vysokou spolehlivost. 



50 
 

 

Obrázek č. 37 Rozvaděč nouzového zdroje 

 

11.7 Mechanická část VZT 

 

Potrubí VZT je navrženo tak, aby neovlivňovalo chod nejen technologií lakování, ale 

i provoz celé výrobní haly. Zejména vyústění konce potrubí musí být v dostatečné 

vzdálenosti od nasávacích otvorů kterékoliv výrobní částí, včetně letního větrání haly. 

V našem případě nelze VZT vyústit kolmo nahoru, neboť na bližší straně světlíku je 

umístěn hlavní přívod čerstvého vzduchu. Instalace výduchu musí být provedena na 

opačné straně světlíku, viz Obrázek č. 38. 

 

 

Obrázek č. 38 Umístění vyfukového potrubí 
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Obrázek č. 39 Trasa potrubí VZT – průchod světlíkem 

 

Veškeré uchycení kovových částí potrubí je pověšené na stávající konstrukci haly a 

opatřeno gumovým těsněním. Průchod přes polykarbonát světlíku musíme opatřit 

gumovou manžetou, která plní funkci eliminace vibrací a zatékání vody do haly. Veškeré 

manžety spojující potrubí jsou v provedení Ex. 

 

 

Obrázek č. 40 Gumové manžety a spoje 
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 Ostatní návrhy na zlepšení  12
  

Nouzová VZT pracuje samostatně na základě binárních informací z elektrických 

rozvaděčů PEKA a antifog. Při propojení vyhodnocovacích jednotek snímání výbušné 

koncentrace a externího odsávání by se při aktivací detektoru LEL mohla VZT rozběhnout 

a nebezpečné výpary okamžitě odsát. Standardní stav je, že se přeruší lakování a vyhlásí se 

alarmová hláška. Další kroky jsou závislé na reakci obsluhy. Tento zásah je však 

rozsáhlejší do softwarové části řízení a nelze provést bez vědomosti výrobce a dodavatele 

linky. Provozovatel technologie bude s tímto návrhem seznámen. 

Celý elektrický systém obsahuje různé komponenty z různých zení a značení 

vodičů a svorkovnic není dle jednoho standartu. Veškeré komponenty by měly být 

v souladu s normou o značení vodičů dle ČSN EN 60445 ed. 4 příloha 15 24. Tato 

mezinárodní norma platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, rovněž se 

vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Také stanoví všeobecná 

pravidla pro používání určitých barev nebo písmeno-číslicového značení pro rozeznání 

(identifikaci) vodičů a pro zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy nebo písmeno-

číslicové značení vodičů je určeno k použití u kabelů nebo žil, sběrnic, elektrických 

předmětů a instalací. Značení prvků a vodičů je nesmírně důležité pro správné a bezpečné 

provádění korektivních oprav. 

  

 

Obrázek č. 41 Značení kabeláže elektrických rozvaděčů 
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 Ochrana proti statické elektřině 13
 

Statická elektřina je způsobena nashromážděním elektrického náboje na povrchu 

různých předmětů a těles a jejich výměnou při vzájemném kontaktu. U lakovacích linek se 

jedná o velice nebezpečný jev, protože se může jednat o iniciátor požáru nebo rovnou 

výbuchu. Veškeré elektricky vodivé součásti celé technologie musí být dodatečně 

pospojovány a uzemněny zelenožlutým vodičem. 

V rámci analýzy pro tuto diplomovou práci hodnotím nedostatečnou ochranu proti 

statické elektřině při přelévání hořlavých kapalin z plechových barelů do nerezových 

zásobníků. 

 Jelikož hrdla barelů jsou z plastické hmoty a při přesunu kapaliny není zajištěný 

stoprocentně vyrovnaný potenciál mezi obsluhou, barelem a zásobníkem, navrhnul jsem 

preventivní opatření výrobu nerezových nátrubků viz Obrázek č. 42, které mají samostatné 

uzemnění. Sekundárním přínosem této drobné úpravy je snadnější přelévání kapalin. 

Nátrubky jsou pro každou chemikálií nesmazatelně označeny, aby nedošlo k záměně a 

následné kontaminaci. 

 

       

Obrázek č. 42 Nerezový nátrubek na plastové hrdlo 
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 Výhody navrženého řešení 14
 

Hlavním přínosem realizace odsávání je zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany 

pracovníků včetně pracoviště, zejména razantním snížením možnosti proti vytvoření 

výbušné koncentrace. Zařízení vykazuje prokazatelně větší spolehlivost zejména při 

výpadku elektrické energie. Kvalitní odsávání těkavých a toxických čisticích látek nám 

zajištuje lepší pracovní podmínky pro obsluhu, údržbu při čištění, kdy musí být hlavní 

zařízení a pohony VZT odstaveny. K čištění znečistěných a pevně instalovaných předmětů, 

které nelze demontovat a odvést ke strojnímu čištění se musí používat ředidlo. Veškerá 

instalace je nezávislá a nemá žádný vliv na provoz s původně výrobcem deklarovanými 

parametry. 

Sekundárním přínosem instalace externí nouzové VZT je také finanční úspora. Ve 

většině případů si bezpečnostní opatření vyžádají zvýšení nákladů na provoz. V tomto 

případě se použitím menšího úspornějšího ventilátoru docílí nemalých úspor. Spotřeba 

elektrické energie má vždy nepřímý vliv na životní prostředí. Výpočet je uvedený v tabulce 

č. 8, kde je porovnání spotřeby mezi návrhem úpravy výrobce a instalací. 

 

Tabulka č. 8 Výpočet úspory 

Porovnání spotřeby energie 

Spotřeba zapnuté linky v době odstavení: 400W spotřeba zapnutého ovládání 

Spotřeba ventilátoru do RTO 2200W         

Spotřeba ventilátoru nasávání 4000W 50% výkon       

Celkem  6600W 17,16 Kč/hod 42831,36 Kč/ročně 

  

Spotřeba přídavné VZT  130W         

Ovládací relé 10W         

Celkem 140W 0,364 Kč/hod 908,544 Kč/ročně 
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ZÁVĚR 
 

V rámci zadaného úkolu jsem zhodnotil stávající zabezpečení lakovací linky, 

provedl analýzu možných nedostatků při nestandartních, avšak reálných situacích, které 

jsou potencionálním nebezpečím nejen pro obsluhu a údržbu, ale v případě exploze pro 

celou výrobní halu. Na základě všech nashromážděných faktů a povolení od dodavatelů 

zařízení jsem navrhnul optimální řešení pro úpravu technologie. Nutností tohoto projektu 

však bylo vše prokonzultovat se všemi stranami, jako je provozovatel, výrobce a 

subdodavatelé celého zařízení. Jedna z nejtěžších částí této akce byla jednání 

s Tecnofirmou, která sídlí v Itálii a veškerá komunikace musela být vedena v anglickém 

jazyce a po většinu času na dálku. Všechny úpravy jsou schváleny a implementace VZT 

mohla být provedena bez ztráty záruky na celý systém. 

Jelikož jsou nároky na výrobu čím dál větší a zadavatel nemohl čekat, veškeré 

práce a jednání probíhaly souběžně s touto diplomovou prací. Zařízení je tedy 

namontováno, a ve zkušebním provozu a splňuje všechny požadavky a návrhy zadání. 

Instalace externího odsávaní nám přináší velice účinný nástroj na zlepšení BOZP za 

relativně nízké náklady. Tato úprava má velice pozitivní vliv i na standartní operace, které 

se provádí pravidelně jako je čištění linky od zbytku laku, kdy je hlavní VZT vypnutá a při 

čištění se musí používat rozpouštědla, která se při větších koncentracích projevují toxicky.

 Součástí tohoto návrhu je i samotná realizace, která však musí probíhat již za 

provozu. To sebou přináší složitější plány prací a hlavně další rizika, jako jsou školení 

BOZP pro externí dodavatelskou firmu a zabezpečení prostoru při pracích ve výškách. 

Samozřejmostí této akce bylo zajištění požárního dohledu a vystavení všech potřebných 

svařovacích příkazů a příkazů „V“. 

Po dohodě s provozovatelem a na základě výše uvedených zkušeností bude takový 

požadavek zaimplementován do všech výběrových řízení na nové technologie stejného 

typu jako standart. 

Dne 6. 3. 2015 ve večerních hodinách došlo z důvodu pochybení obsluhy otevření 

servisních horkovzdušné sušky a spuštění hasicího zařízení způsobeného nadměrným 

teplým vzduchem. Navržena VZT fungovala bezchybně a dle zadání. Při této skoro nehodě 

byla také použita pro odsání zbytkového hasicího plynu CO2 z uzavřené  linky, kdy byla 

hlavní VZT blokována hasicím zařízením do výměny hasicích náplní. 
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