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ANOTACE 

 

Paverová, J.: Aerosoly v pracovním ovzduší, Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010 

 

 Diplomová práce se zabývá měřením a hodnocením fibrogenního prachu použitím 

vhodných metod v provozu aglomerace průmyslového podniku. Počáteční část shrnuje 

pomocí dostupné literatury základní informace o problematice prachu. Součásti je i 

charakteristika měřeného provozu aglomerace. Další část je zaměřena na použité metody 

měření, s popisem každé z nich. Obsahem poslední části je aplikace metod měření na úseku 

mísení a úseku spékacích pásů, včetně vyhodnocení a srovnání výsledků měření. Jsou zde i 

navržená možná opatření ke snížení prašnosti.  

 

Klíčová slova: prach, aglomerace, gravimetrická metoda, fotometrická metoda, měření 

 

ANNOTATION 

 

Paverová, J.: Aerosols in a Working Atmosphere, The Thesis, VŠB-TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering, 2010 

 

 This thesis deals with measuring and evaluating fibrogenous dust using appropriate 

method in the operation of agglomeration of industrial enterprise. The initial section 

summarizes basic information on the dust from the available literature. Component is also 

characteristic of the measured traffic agglomeration. Next part focuses on the measurement 

method, with a description of each. The last part contains the application of methods for 

measuring the mixing section and section sintering belts, including the evaluation and 

comparison of test results. There are also proposed possible measures to reduce dust. 
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1 Úvod 

 

V dnešní době se setkáváme s tendencí snižovat pracovní rizika zaměstnanců a 

zvyšovat podíl automatizace výroby. Každý druh práce je však něčím zvláštní a objevují se 

při ní různá zdravotní rizika, která nelze vždy spolehlivě a zcela odstranit. Takovou prací 

může být rozhodně zaměstnání v průmyslovém podniku v provozu aglomerace. Zaměstnanci 

aglomerace jsou často vystavováni například nadměrnému hluku, tepelné zátěži a podstatnou 

roli tady hraje nadměrná koncentrace prachu. 

 

Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává nejen při 

pracovních činnostech, ale také v běžném životě. Rozsah škodlivých účinků prachu na 

člověka je velmi široký. Při jejich hodnocení záleží na vlastnostech, velikosti a původu 

prachu, na jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách působení i na individuální 

vnímavosti člověka na prach. 

 

Problematika prašnosti v aglomeračním provozu je významným činitelem, který 

působí na zdraví zaměstnanců. V těchto provozech na zdraví nejvíce působí prachy 

s převážně fibrogenním účinkem. Jedná se o prachy, které obsahují křemičitany. Tento prach 

způsobuje nemoc z povolání zvanou „silikóza plic“. Aby bylo možné zaměstnance 

aglomerace účinně chránit proti rizikovému faktoru prachu, je potřeba podrobně znát jejich 

expozici samotnému prachu. Tato expozice se dá měřit dvěma metodami. Jedná se o metodu 

gravimetrickou a fotometrickou, přičemž pouze gravimetrická metoda je v souladu s naší 

legislativou. V rámci diplomové práce jsou použité obě tyto metody.  

 

Cílem diplomové práce je posoudit odpovídajícími metodami měření expozici 

aerosolům v pracovním ovzduší průmyslového podniku v provozu aglomerace. Na základě 

zjištěných výsledků pak navrhnout opatření ke zmírnění možných nepříznivých zdravotních 

dopadů na zaměstnance.   
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2 Prach 

 

Prachem se rozumí hmotné částice, jenž jsou rozptýlené ve vzduchu a nazýváme je 

aerosoly. Aerosoly se dělí dle skupenství na tuhé a kapalné. Tuhé aerosoly se dále člení na 

prach (původ – drcení pevné hmoty), kouř (vznik při spalování organických látek) a dým 

(vzniká oxidací anorganických látek). Kapalný aerosol nebo-li mlha vniká zkapalněním vodní 

páry. V praxi se pod pojmem prach obvykle jedná o tuhé aerosoly.   Pro hodnocení prachu je 

důležité, že je tvořen částicemi tak jemnými, které zůstávají ve vznosu po dobu 

z hygienického hlediska významnou. Všechny aerosoly jsou charakterizovány svou 

koncentrací, velikostí částic a fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi částic.  

 

Respirabilním prachem se rozumí takový, jenž proniká do dýchacích cest, kde není 

řasinkový epitel a do plicních sklípků. Za respirabilní velikost částice se považují částice 

s průměrem menším než 5 µm. Za respirabilní vlákno se považuje to, jehož tloušťka je menší 

než 3 µm a jeho délka větší než 5 µm, přičemž poměr mezi délkou a tloušťkou je větší než 3. 

[1,2] 

Aerosoly vznikají lidskou činnosti při mechanickém zpracování pevných materiálů 

např. řezání, broušení, vrtání, při rozmělňovacích procesech jako je mletí, drcení, ale i bez 

zásahu (rozptýlením částic z neupraveného zemského povrchu vlivem proudění vzduchu). 

[22] 

 

2.1  Dělení prachu podle účinků na člověka 

 

Prach je možno dělit podle různých kriterií, základní dělení je na toxický a netoxický 

prach. Jednotlivé typy prachu se rozdělují na skupiny podle původu, od toho se pak odvíjí 

účinky na lidský organismus. Následné dělení prachu podle účinků je v našich předpisech 

používáno při hodnocení prašnosti v pracovním prostředí.  

 

Toxický prach se posuzuje spolu s plyny a párami s toxickým účinkem. Tyto prachy 

mohou kromě účinku na dýchací ústrojí způsobit i intoxikaci organismu. Toxický prach je 

vstřebáván krví, toto vede k nepříznivému působení na tkáně a orgány. [22] 
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 Netoxické prachy dělíme na: 

 

a. prachy s převážně fibrogenním účinkem  

jedná se o prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky (křemen, 

kristobalit…), převahu má prach s obsahem křemene, vyskytují se převážně 

v hornictví, slévárenství, lomech, sklářství 

 

b. prachy s možným fibrogenním účinkem 

u nichž je výskyt fibrogenní složky pravděpodobný jako je bentonit, svářečský 

dým, slída 

 

c. prachy s převážně nespecifickým účinkem 

nemají výrazný biologický účinek, např. hnědé uhlí, vápenec, cement, mramor, 

vysokopecní struska, umělá brusiva, slitiny a oxidy železa, tavený čedič, 

škvára, magnezit či dolomit, pokud je obsah fibrogenní složky v prachu větší 

než 3%, je hodnocen jako prach s fibrogenním účinkem 

  

d. prachy s převážně dráždivým účinkem 

dělíme na čtyři skupiny: 

 textilní (bavlna, len, juta, syntetická textilní vlákna, kapok, sisal, hedvábí)  

 minerální (oxid vápenatý a hořečnatý, cement, uhličitany alkálií) 

 živočišné (srst, vlna, peří a jiné živočišné prachy) 

 rostlinné (obilný prach, prachy ze dřeva, káva, koření, tabák, čaj, mouka) 

 jiné prachy s dráždivým účinkem 

 

e. prachy s účinkem karcinogenním, alergizujícím, infekčním 

 karcinogenní – vytváří látky, jenž můžou způsobit nádorová onemocnění 

 alergizující – jedná se především o prach moučný, ale i prach některých 

dřev jako je citroník či teak 

 infekční – obsahuje choroboplodné zárodky, ty se zachycují na prachových 

částicích, nebo shluk mikroorganismu vzniklý odpařením vody 
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f. minerální vláknité prachy 

dělíme na dvě skupiny: 

 přírodní minerální vlákna (azbest)  

 umělá minerální vlákna (keramická, skleněná, čedičová apod.) 

[2,5] 

Prach do organismu proniká s vdechovaným vzduchem. Hrubé prachové částice jsou 

zadržovány v horních dýchacích cestách především v nose a nosohltanu. Vzduch 

s prachovými částicemi proudí nosními průchody, naráží na stěny povlečené hlenem a ulpívá 

zde. Odtud se dostává s hlenem do nosohltanu. Z nosohltanu je prach spolykán do trávicího 

ústrojí.  

 

Horní dýchací cesty zachytí většinu částic větších než 5 μm. Částice, které jsou větší 

než 10 μm, se do plic nedostanou. Čím jsou částice menší, tím větší je pravděpodobnost, že se 

tyto prachové částice dostanou do plicních sklípků, při velikosti částice 3 μm je 

pravděpodobnost průchodu do plicních sklípků vyšší než 50 %.                                             [5] 

 

 

2.2 Dělení prachů podle frakcí 

  

Vdechnuté prachové částice se mohou ukládat kdekoliv v dýchacím ústrojí, avšak 

mohou být také vydechovány. Místo uložení částic závisí na vlastnostech částic, dýchacího 

ústrojí, na způsobu dýchání a na dalších faktorech. Na těchto parametrech závisí také možnost 

vydechnutí prachových částic.  

 

Pro zdravotnické účely jsou definované konvence pro odběr vzorků polétavého prachu 

podle velikostí částic. Konvence jsou určený normou ČSN EN 481 – Ovzduší na pracovišti: 

Vymezení velikostí frakcí pro měření polétavého prachu. Vymezují vztahy mezi 

aerodynamickým průměrem částic a frakcemi, které se mají odebírat nebo měřit. Jsou 

odvozeny z experimentálních údajů pro zdravé dospělé osoby. V praxi konvence slouží 

k specifikaci přístrojů pro odběr vzorků prachu k zjišťování koncentrací odpovídající frakcím.  
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Frakce rozdělujeme na: 

 vdechovatelné frakce – hmotnostní frakce poletavého prachu, která je vdechnuta 

nosem nebo ústy 

 extrathorakální frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají 

za hrtan 

 torakální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikajících za hrtan 

 tracheobronchiální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic 

pronikajících za hrtan, ale nepronikajících do dýchacích cest bez řasinkového 

epitelu 

 respirabilní frakce - hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do 

dýchacích cest, kde není řasinkový epitel  

[7] 

2.3 Základní definice a termíny 

 
Dýchací zóna – prostor v bezprostřední blízkosti úst a tváří, přesněji technicky definován jako 

polokulový prostor (obecně o poloměru 0,3m) se středem v polovině spojnice obou uší a 

vymezený rovinou tváře procházející touto spojnicí, vrcholem hlavy a ohryzkem 

 

Polétavý prach – všechny částice obklopené vzduchem v daném objemu vzduchu 

 

Zařízení pro osobní odběr – zařízení upevněné na osobu, které odebírá vzorek ovzduší v dýchací 

zóně 

 

Přípustný expoziční limit (dále jen PEL) – celosměnový časově vážený průměr koncentrací 

plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, které mohou být podle současného stavu znalostí 

vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní 

pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. 

Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje 

PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr.   [5] 
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2.4 Kategorizace práce 

  

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení stupně zátěže zaměstnanců faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě 

zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Pro 

zařazení do kategorií jsou důležité ty faktory, které při určité práci ovlivňují zdraví osob. Je 

důležité brát také v úvahu vzájemné působení účinků jednotlivých faktorů. Zařazení práce 

spojené s expozicí několika faktorům se stanovuje podle nejméně příznivě hodnoceného 

faktoru. 

 

Důležitým kritériem při kategorizací prací, s výskytem faktoru prach, je přípustný 

expoziční limit. Přípustný expoziční limit se vztahuje podle povahy prachu buď na hodnoty 

vyjádřené v mg.m
-3

, nebo jde-li o vláknité prachy na počet vláken/cm
3
. Práce jsou zařazeny 

do čtyř kategorií charakterizující zátěž zaměstnance ze zdravotního hlediska. Jednotlivé 

kategorie jsou rozepsány v příloze č. 1. 

 

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice (týdenní expozice 

rozdělená jinak než na 5 osmihodinových směn, menší počet směn za pracovní týden než 5 

nebo proměnlivý počet hodin za pracovní týden) se pro zařazení práce do kategorie druhé až 

třetí použije hodnocení expozice prachu podle celotýdenního časově váženého průměru 

koncentrací, pokud celosměnová průměrná koncentrace v žádném z pracovních dnů 

nepřekročí trojnásobek PEL.                                                                                                  [6] 

 

Výsledky kategorizace prací slouží jako objektivní podklad pro stanovení opatření 

k ochraně zdraví při práci a k omezení rizik možného poškození zdraví. Jedná se především o 

stanovení minimální náplně a četnosti preventivních lékařských prohlídek v rámci závodní 

preventivní péče a zajištění průběžného sledování expozice zaměstnanců jednotlivým 

rizikovým faktorům pracovních podmínek měřením. V neposlední řadě slouží hodnocení 

zdravotních rizik provedené v rámci kategorizace prací taktéž ke stanovení dalších opatření k 

ochraně zdraví při práci – technická, organizační a náhradní (určení vhodných osobních 

ochranných pracovních prostředků).  
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3 Přípravna vysokopecní vsázky - aglomerace  

 

Přípravna vysokopecní vsázky (dále jen aglomerace) je důležitým úsekem hutního 

odvětví při výrobě surového železa. V aglomeracích se spékáním rud a přísad vyrábí kusový 

aglomerát o požadovaném chemickém složení. Aglomerační provozy vysokopecních závodů 

tvoří studený a teplý úsek.  

 

3.1 Studený úsek 

 

Studený úsek je tvořen přípravnou vsázky, která zahrnuje rozmrazovny, výklopníky 

vagónů, drtiče, třídiče rud, sklad rudy a homogenizaci surovin. Na studeném úseku se 

zabezpečuje přísun surovin, úprava zrnitosti na požadovanou velikost a zajištění správného 

chemického složení materiálů. Tento úsek znečišťuje životní prostředí zejména tuhými 

prachovými emisemi, které mají lokální (místní) charakter a představují zdroj zhoršení 

pracovního prostředí člověka, nelze hovořit o významném zdroji znečišťování atmosféry. [3] 

 

3.2 Teplý úsek 

 

Teplý úsek navazuje na studený a zahrnuje směšovací zásobníky, přípravu a 

dávkování směsí, předpeletizační bubny, míchací a sbalovací zařízení, spékací pásy 

s příslušenstvím, drtiče, třídiče a chladiče vyrobeného aglomerátu. Patří sem i odsávací 

soustava s čištěním spalin. Účelem teplého úseku je vyrobit aglomerát požadované kvality 

z dodaných železných rud, koncentrátů, paliva, přísad, odpadů a vratného materiálu. 

Aglomerační proces zobrazen na obr. 1 je nepřetržitým procesem přeměny vstupních surovin 

na výsledný produkt – aglomerát. Tento úsek aglomerace je hlavním zdrojem znečišťování 

životního prostředí při výrobě surového železa a je největším znečišťovatelem celého 

hutnictví (bez energetiky).  
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Koks Vápenec Přísady 

Vsázka 

Míchání vsázky 

Předpeletizace 

Vsázení na aglomerační pás 

Vlhčení 

Spékání 

Zapalování 

Čištění 

spalin 

Třídění 

aglomérátu 

Prach Exhaustor 

Ochlazování 

aglomerátu 

Aglomerát pro 

Vysoké pece 

Třídění 

aglomérátu 

Vratný 

aglomerát 

Komín 

Obr. 1 Schéma teplého úseku aglomerace 
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 Jeden z nejdůležitějších úseku aglomerace tvoří spékací pásy (obr. 2), každý pás je o 

rozloze 75 m
2
, šířce 2,5 m a výška spékané vrstvy je 400 mm. Pás má 16 odsávacích komor.  

 

 

 

Obr. 2 Spékací pás s vrstvou vsázky 

 

 

Aglomerační vsázka je tvořena homogenizovanou směsí, přísadami, prachovým 

koksem a vratným materiálem. Vsázka je po navlhčení a promíchání v míchačkách prvního a 

druhého stupně transportována pomocí pásové dopravy do dávkovacího bubnu a odtud na 

spékací pás. Směs je následně zapálena v povrchové vrstvě tzv. plynovou zapalovací hlavou 

zobrazenou na obr. 3. 
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Obr. 3 Zapalovací hlava spékacího pásu 

 

Působením prosávání hoření postupuje v úzké vrstvě, postupně dochází ke spečení 

směsi za vzniku aglomerátu. Aglomerát se dále drtí, třídí a ochlazuje k druhotnému třídění. 

Na spékacích pásech jsou nainstalovány elektrostatické odlučovače prachu (obr. 4). Ty byly 

zkonstruovány pro emisní limity tuhých znečišťujících látek na úrovni 100 mg/m
3
, skutečné 

hodnoty jsou v rozmezí 50 – 70 mg/m
3
.  

 

 

Obr. 4 Filtry na uzlech aglomerace 
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3.3 Výroba aglomerátu 

 

Aglomerace, anebo spékání železných rud, je zahřívání prachové aglomerační směsi 

(rudná část, palivo, přísady) na teplotu, při které dojde k natavení povrchu jednotlivých zrn 

vsázky. Po ztuhnutí těchto zrn vznikne pevný pórovitý materiál – aglomerát.  

 

Aglomerační proces je souhrn fyzikálně-chemických a tepelných dějů, kterými se mění 

struktura a složení výchozích surovin. Rychlost průběhu jednotlivých dějů v soustavě se řídí 

odlišnými zákony a jednotlivé děje probíhají v daných podmínkách soustavy různou rychlostí. 

Výsledná rychlost dějů v soustavě, vertikální rychlost spékání, je dána rychlostí 

nejpomalejšího děje, kterým je zpravidla hoření paliva. Zvýšení rychlosti spékání je možno 

dosáhnout jen zvýšením rychlosti nejpomalejšího děje soustavy při zachovaném pořadí dějů. 

 

Směs aglomerační rudy, jemnozrnného koncentrátu, přísad a paliva se před spékáním 

navlhčí. Ve sbalovacím bubnu se předpeletizuje s cílem zmenšit podíl jemnozrnných částic a 

zvýšit prodyšnost směsi. Předpeletizovaná směs, uložená na spékacím zařízení se na povrchu 

vrstvy zapálí silným zdrojem tepla. Účinkem prosávaného vzduchu pak hoření postupně 

pokračuje i v dalších částech vrstvy, ve směru proudícího vzduchu, a tak zabezpečuje 

vytvoření a ochlazení taveniny. Proces spalování neprobíhá současně v celé vrstvě, ale 

postupně v úzkém pásmu, které se posouvá směrem k roštu. Nad pásmem hoření paliva je 

vrstva hotového aglomerátu, který se ochlazuje přesátým vzduchem, přičemž část tepla 

chladnoucího aglomerátu se přenáší do pásma hoření paliva. Spaliny, vznikající v pásmu 

hoření paliva odevzdávají část tepla níže ležícím vrstvám a předehřívají je. Teploty hoření se 

pohybují v rozmezí 1300 až 1500 ºC. Podle rozdělení teplot se vytvoří pásma předehřívání, 

sušení, kondenzace vodní páry a převlhčení.  

 

Vyhořením paliva nad roštem, proces spékání končí. Aglomerát opouští aglomerační 

zařízení, dále se drtí, třídí, chladí a dopravuje do zásobníků vysokých pecí. Při třídění vzniká 

určitý podíl drobné a prachové frakce, který se nazývá vratný aglomerát. Tento vratný 

aglomerát se přidává do aglomerační směsi, pohybuje se mezi 20 až 25 % a opětovně se 

spéká. Vratný materiál je meziproduktem výroby aglomerátu, proto zvětšování jeho množství 

nad 40 % snižuje výtěžnost aglomerátu a výkon spékacího zařízení.                                   [3] 
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Spékání rud je pyrometalurgický proces, jenž je založený na hoření prachového koksu, 

který je obsažen ve vsázce. Chemické složení vzniklých spalin se mění podle průběhu reakcí 

ve vsázce, drobné částečky vsázky jsou strhávány a odsávány přes odprašovací zařízení do 

komína. Množství pevných znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší závisí na 

technologických faktorech, ale hlavně na způsobu a účinností odlučovacích zařízení. 

Elektrostatické odlučovače prachu, které jsou v současné době používány plní emisní limit, 

který je pro tuhé znečišťující látky 100 mg.m
-3

.  

 

Neméně důležité je i chemické složení vypouštěných spalin. Z technologického principu 

procesu aglomerace vyplývá, že asi 20 % uhlíku koksu hoří na CO, zbytek na CO2. Současný 

emisní limit pro obsah CO v aglomeračních spalinách je 6000 mg.m
-3

. Recirkulace je vhodná 

metoda ke snížení obsahu CO ve spalinách. Další škodlivou látkou produkovanou při spékání 

je SO2, která je obsažena zejména v palivu (koksu). Současný emisní limit je 400 mg SO2 na 

m
3
 spalin. Při aglomeračním procesu vzniká další plynné škodliviny NOx, jehož emisní limit 

ve spalinách je 400 mg.m
-3

. Spaliny mohou obsahovat další často velmi nebezpečné látky, 

jako je zinek, olovo, kadmium, rtuť, arzén a další látky.    [23] 

 

3.4   Současný stav 

 

V tomto průmyslovém provozu, jimž aglomerace je, jsou zaměstnanci vystavení 

různým nepříznivým faktorům ovlivňující pracovní podmínky. Expozice faktorům je dána 

technologickým postupem, používanými materiály a pracovními podmínkami. V úseku 

mísení a úseku spékacích pásů se nejedná pouze o působení faktoru prachu ale i hluku. 

V teplejších obdobích se k těmto faktorům, zejména na úseku spékacích pásů, může přidat 

ještě faktor tepelné zátěže.  Prašnost závisí zejména na suchosti, složení a zrnitosti 

používaného materiálu ale také na panujících mikroklimatických podmínkách jako je tlak, 

prodění vzduchu atd.  

 

Práce vykonávané na těchto úsecích jsou zařazené do 3. kategorie a to jak podle prachu, 

tak i podle hluku. Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci vybaveni vhodnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky proti prachu a proti hluku. Prašnost je snižována 

používáním respirátorů bez výdechového ventilu. Při návštěvách jednotlivých úseků na 
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aglomeraci jsem ovšem zjistila, že ne všichni zaměstnanci používají OOPP k ochraně 

dýchacích cest, přestože jim jsou zaměstnavatelem poskytovány. Mým názorem je, že někteří 

zaměstnanci si možná neuvědomují rizika spojená s podceněním používání OOPP a hazardují 

tak se svým zdravím Použijí je zejména při výkonu velmi prašných úkonů, jako je čištění a 

úklid. Ochrana proti hluku je zajišťována mušlovými chrániči sluchu. Zaměstnanci je zřejmě 

využívají dle vlastního uvážení. Dále se v provozu používají v rámci ochrany rukou pracovní 

rukavice. Samozřejmostí v takovémto provozu je používání ochranných přileb. 

 

3.5 Prach v provozu aglomerace 

  

Aglomerace (spékání) je jedním ze způsobů tepelné úpravy jemně zrnitých až 

práškových železných rud a kovonosných materiálů na přiměřeně veliké a mechanicky 

dostatečně pevné kusy materiálu - aglomerátu, který dostatečnou prodyšností umožňuje ve 

vysoké peci vysokou účinnost tavení.  

  

V různých úsecích aglomerace, nacházíme prach, jenž vzniká při všech činnostech 

spojených s provozem aglomerace. V úseku drcení a mísení směsi se vyskytuje prach 

koksový. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o prach, jehož hlavním složením je koks. V úseku 

spékacích pásů je prach smísen již s přísadami, a tudíž se jedná o směsný prach, tento se 

označuje jako horninový prach. 

 

3.5.1 Koksový prach 

 

 Koksový prach najdeme ve skupině prachů s převážně fibrogenním účinkem. Jeho 

limitní hodnotu najdeme v nařízení vlády 361/2007 Sb., tato hodnota je zobrazena v tab. 1. 

 

Tab. 1 Limitní hodnota koksového prachu 

Látka PELc (mg.m
3
) 

Koksový prach 10,0 

 

K bližšímu pohledu na struktury koksového prachu jsem provedla snímek prachu (obr.5). 

Tento snímek byl proveden digitálním videomikroskopem VSM 52. 
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Obr. 5 Struktura koksového prachu  

 

3.5.2 Horninový prach 

  

 Horninový prach najdeme ve skupině prachů s převážně fibrogenním účinkem. Jeho 

limitní hodnotu najdeme v nařízení vlády 361/2007 Sb., tato hodnota je zobrazena v tab. 2. 

 
Tab. 2 Limitní hodnota horninového prachu 

Látka PELc (mg.m
3
) 

Horninový prach 10,0 

 

 

K bližšímu pohledu na struktury horninového prachu jsem provedla snímek prachu (obr.6). 

Tento snímek byl proveden digitálním videomikroskopem VSM 52. 

 

Obr. 6 Struktura horninového prachu 
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Podíváme-li se na oba obrázky prachů, je patrné, že koksový prach je tvořen jemnějšími 

částicemi než horninový. Horninový prach je tvořen směsi různých přísad. Rozdíly jsou u 

v zabarveních prachu. Zatím co koksový je spíše černý, horninový je zbarven lehce do 

červené barvy. 

 

3.5.3 Onemocnění z fibrogenního prachu 

 

Oba výše uvedené prachy jsou zařazeny do skupiny prachů s převážně fibrogenním 

účinkem. Fibrogenní prach je schopen vyvolat tvorbu tzv. plicních fibróz. Toto onemocnění je 

charakterizováno tvorbou vaziva v plicích, např. zde patří silikóza.  

 

Vysoké koncentrace prachu v ovzduší způsobují usazování prachových částic v očích, 

nosu a ústech a s tím spojené nepříjemné pocity. Dlouhodobá expozice těmto koncentracím 

přetěžuje samočisticí mechanismy plic, snižuje celkovou obranyschopnost člověka a může 

přispívat ke vzniku chronického zánětu průdušek.  [2] 

 

3.5.4 Preventivní opatření k ochraně před prachem  

 

Při výběru opatření k ochraně před prachem je nutno vždy přihlížet k specifickým 

účinkům prachu. Opatření se tudíž mohou lišit u prachu s fibrogenním účinkem a prachu 

dráždivého, či s nespecifickým účinkem. Při zavádění opatření přihlížíme i k vlivům jako jsou 

mikroklimatické podmínky, druh technologie a technologický postup a další. Opatření 

k ochraně před prachem se rozdělují na technická, organizační, náhradní a zdravotní prevenci. 

Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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4 Metody měření 

  

Způsob měření a hodnocení prachu je uveden v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Základní normou je ČSN EN 481. 

Tato norma definuje pravidla pro odběr vzorků velikostních frakcí, které musí být používány 

pro hodnocení účinků polétavého prachu vdechovaného na pracovišti. Tyto pravidla jsou 

používány pro specifikaci přístrojů pro odběr polétavého prachu k měření koncentrací 

odpovídajících definovaným frakcím. Všeobecnými požadavky na postupy měření se zabývá 

norma ČSN EN 482. 

 

U nás je národní legislativou uznávána pouze jedna metoda a tou je gravimetrické 

měření. V diplomové práci je použita ještě fotometrická metoda, tato metoda má srovnatelné 

výsledky s požadavky Johannesburgské konvence. V následujících řádcích jsou obě metody 

podrobněji popsány. 

 

4.1 Gravimetrická metoda 

  

Metoda je založena na prosávání vzduchu přes aparaturu s filtrem, na tom se zachytí 

určitá část frakce polétavého prachu. Prosávání vzduchu je nejčastěji zajištěno čerpací 

jednotkou, která je vybavena elektronickou regulací průtoku. Vstupním zařízením, kde se na 

filtru usazují částice polétavého prachu, může být impaktor, cyklon i jiné zařízení, jenž 

odpovídá pravidlům normy ČSN EN 481, nebo které splňuje požadavky Johannesburgské 

konvence. [5] 

 

 Vzorek prachu je získán prosáváním zkoumaného ovzduší odběrovou aparaturou. Před 

samotným odběrem je vhodné provést kontrolu těsnosti zařízení. Průtoková rychlost, která 

musí být dodržena po celou dobu odběru v mezích, se liší podle druhu použitého odběrového 

zařízení. Průtoková rychlost se může odchýlit max. ± 5% hodnoty průtokové rychlosti 

jmenovité. U osobních odběrových aparatur s čerpadlem se mění hodnota průtokové rychlosti 

v rozmezí 1-3,5 litru/min. Osobní vzorkovače u nihž je prosávání založeno na jiném principu 

něž je sestava čerpadlo s odběrovou hlavicí, může být průtoková rychlost i větší, třeba i 10 

litrů/min. U stacionární aparatury může být průtoková rychlost až 50 litrů/min. Při transportu 
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reálných vzorků, je nutno transportovat zároveň slepé vzorky. Jedná se o vzorky, se kterými 

se manipuluje zcela stejně jako s reálnými vzorky, ale nepoužívají se při prosávání vzduchu 

do odběrové aparatury. Počet slepých vzorků se doporučuje v rozmezí 1 až 4, pokud je 

vzorkovaných pracovišť více je nutné tomu přizpůsobit počet slepých vzorků. Filtry se vzorky 

prachu  se ukládají a transportují v odběrové hlavici, v objímkách, miskách či v transportních 

obalech nebo boxech. V laboratoři se filtry umisťují v Petriho miskách do exsikátoru.  

 

 Druhy filtrů pro odběr musíme zvolit podle podmínek, které jsou při odběru a potřeby 

případné následné analýzy zachycených částic. Při výběru je nutno zvážit vlastnosti filtrů, 

jako jsou druh materiálu, průměr a tloušťku filtrů určený pro odběrovou hlavici, odolnost vůči 

podtlaku, texturu povrchu filtru, pórovitost a velikost pórů.     [5] 

 

4.1.1 Technické prostředky 

Odběrová čerpadla 

 

1) APEX výrobek firmy Capella, obr. 7, základem je kompaktní dvoučinné čerpadlo s 

vynikající účinností při vysokých průtocích, nastavení průtoků prostřednictvím 

klávesnice. Rozsah průtoků lze nastavit od 5 ml/min do 5 l/min. Na velkém LCD 

displeji se v reálném čase zobrazuje velikost průtoku, čas odběru, teplota. Čerpadlo 

nasává kontaminovaný vzduch přes hadičku napojenou na odběrovou hlavici. [brožura 

APEX firmy Casella] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 APEX  [20] 
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Technické parametry: 

Rozměry   136 x 78 x 46 mm 

Hmotnost   460 g 

Rozsah průtoku  0,8 – 5 l/min 

5 – 750 ml/min s adaptérem 

Provozní teplota 5 °C – 45 °C                          [12] 

 

 

2) AirCheck 2000 výrobek firmy SKC Inc., obr. 8, jedná se o programovatelné odběrové 

čerpadlo. Čerpadlo lze díky velkým tlačítkům dobře obsluhovat, nebo ho lze připojit 

k počítači a pomocí softwaru DataTrac snadno programovat. [popis Aircheck] 

 

Obr. 8 AirCheck 2000 

Technické parametry: 

Rozměry   142 x 76 x 58 mm 

Hmotnost   624 g 

Rozsah průtoku  750 – 3000 ml/min 

5 – 500 ml/min s adaptérem 

Provozní teplota 0 °C – 45 °C            [11] 
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Odběrová hlavice 

 

Odběrová hlavice I.O.M. (Istitute of Occupational Medicine), obr. 9, 10, vyrobena 

z lehkého plastu a určena pro odběr různých prašných aerosolů na odběrový filtr s průměrem 

25mm. I.O.M. hlavice je určena pro stanovení vdechovatelné, torakální či respirabilní frakce. 

Při používání hlavice by měla být dodržena průtoková rychlost okolo 2 l/min. Odběrová 

hlavice se skládá z čelního krytu, krytu kazety, předního dílu kazety, filtru, mřížky těsnícího             

o-kroužku a těla hlavice.  [17] 

 

 

Obr. 10 Sestava odběrové hlavice[18] 

 

Technické parametry: 

Rozměry   85 x 28 mm 

Hmotnost   20 g 

Konstrukce hlavice  vodivý plast 

Velikost filtru  25 mm 

 

 

 

čelní kryt 

přední díl kazety s 

mřížkou 

mřížka 

tělo hlavice 

 

Obr. 9 Odběrová 

hlavice 
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Hadičky 

 

Používány hadičky TYGON, mají vhodný průměr a zaručují stálost vnitřního průřezu 

v podtlakovém režimu při odebírání vzorků prachů. Jsou to průhledné, elastické hadičky, 

které jsou odolné anorganickým látkám. Jejich vnitřní povrch je bezpórovitě hladký a tím 

zamezuje ulpívání nečistot. [21] 

 

Přepravní objímky 

 

Pro transport a přechovávání filtrů na místě odběru se používají přepravní objímky 

(obr. 11).  

 

Obr. 11 Přepravní objímky 

 

 

Exsikátor a Petriho misky 

 

V exsikátoru na obr. 13 probíhá kondicionování filtrů, je zde obsažen K2CO3 který 

udržuje relativní vlhkost na hodnotě 44%. Petriho misky (obr. 12) se používají k transportu 

filtrů v rámci laboratoře. Je nutné, aby byly náležitě vyčištěné. 
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Obr. 13 Exsikátor 

 

Analytické váhy  

 

Použity byly váhy typu KERN 770-60, displej vah reaguje rychle na nejmenší změnu 

hmotnosti, zobrazeny na obr. 14 

 

Obr. 14 Analytické váhy KERN 

Technické parametry:  

   Rozměry   200 x 300 x 340 mm 

Hmotnost   cca 6kg 

Citlivost   0,01/0,1 mg 

   Váživost   60/210 g 

   Doba ustálení misky  ˂ 12/3 s             [13] 

 

Obr. 12 Petriho miska 
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Stativ 

 

 Použit pro upevnění zařízení, tak aby bylo ve výšce dýchací zóny, která odpovídá 

pracovní poloze exponované osoby 

 

Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, anemometr 

 

Použity byly zařízení firmy TESTO, přesněji TESTO 177-H1 (obr. 15) pro měření 

teploty a vlhkosti a TESTO 405-V1 (obr. 16) pro měření rychlosti proudění vzduchu. 

K měření tlaku byl použit přístroj GPB 2300, který vidíme na obr. 17. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Postup hodnocení gravimetrickou metodou 

  

Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné nebo 

respirabilní či jiné frakce polétavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární 

odběrovou aparaturou. Stanovení koncentrace prachu se skládá ze čtyř hlavních částí. Jedná 

se o přípravné práce v laboratoři, samotný odběr, zpracování vzorku a poslední části je 

výpočet koncentrace prachu. 

Obr. 16 TESTO 405-V1 Obr. 15 TESTO 177-H1  [15] Obr. 17 GPB 2300   [19] 
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Přípravné práce v laboratoři 

  

Filtry je nutné nechat kondiciovat v exsikátoru, aby mohly být použity k odběru. 

V exsikátoru zůstávají při konstantní relativní vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24hod. 

Filtry jsou uloženy v exsikátoru v Petriho miskách.  Exsikátor je nutné v laboratoři umístit co 

nejblíže analytickým vahám, aby bylo zajištěno, že filtry budou vystaveny jiné vlhkosti po co 

nejkratší dobu.  

  

Důležité je před každým vážením filtrů provedení kalibrace vah. Při změně podmínek 

jako je teplota, vibrace atd. se provádí kalibrace znovu. Filtry musí být zváženy do 1 min po 

vyjmutí z exsikátoru, aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem jiné vlhkosti. Ze stejného 

důvodu je nutné vždy exsikátor uzavřít po vyjmutí filtru. Manipulace filtru probíhá pouze 

pinzetami s plochými čelistmi a pouze za okraj filtru mimo exponovanou plochu.  

 

 V co nekratší době po zvážení se filtr s podpůrnou destičkou vloží do objímky. 

Objímky se vloží do transportního obalu, případně se instalují rovnou do odběrových hlavic. 

 

Tato část zahrnuje i vizuální kontrolu stavu odběrových zařízení a hadic a také 

kontrolu baterií čerpadla.  

 

Odběr vzorku v terénu 

 

 Sestaví se odběrová aparatura, která se skládá z hadičky, čerpadla, odběrové hlavice 

s filtrem. Celá aparatura se upevní na pracovníka, přesněji řečeno do oblasti dýchací zóny. 

Poté se nastaví požadovaný průtok čerpadla. Zaznamená se čas začátku odběru, zároveň s tím 

se zaznamená teplota, tlak, vlhkost prostředí a průtoková rychlost na začátku měření. Po 

skončení měření zapíšeme průtokovou rychlost a zaznamená se čas ukončení měření, 

společně s teplotou, tlakem a vlhkostí prostředí. 

[5] 
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Zpracování vzorku v laboratoři 

 

 Před zvážením se filtry po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako 

před odběrem. Požadavky na vážení filtrů jsou stejné jako u vážení čistých filtrů. Následně se 

provede výpočet koncentrace prachu. 

 

Výpočet koncentrace prachu 

 

 Poslední částí při stanovení koncentrace prachu je výpočet koncentrace. Ta je dána 

poměrem hmotnosti zachyceného prachu k objemu vzduchu prosátému čerpadlem. 

     c – koncentrace frakce (mg/m
3
) 

  𝑐 =  
𝑚

𝑉
  m – celková hmotnost prachu (mg) 

     V – objem odebraného vzorku (m
3
)  

 

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

vzorce: 

  𝑚 = 𝑊2 −𝑊1  W1 – hmotnost filtru před odběrem (mg) 

     W2 – hmotnost filtru po odběru (mg) 

 

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

jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce: 

  𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡  Q – minutový průtok odběrovým zařízením (m
3
/min) 

     t – doba odběru (min) 

      [5] 
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4.2 Fotometrická metoda 

  

 Tradiční gravimetrické metody měření prachu potřebují přesný vzorkovací cyklus a 

nejsou určené na zjišťování koncentrací v reálném čase. Fotometrické měření je založeno na 

optickém principu. Tato metoda nabízí možnost měření prašnosti v reálném čase. Na 

stanovení koncentrace prachových částic se využívá rozptylových vlastností infračerveného 

světla při jeho průchodu měřícím zařízením. Detektor zaznamená odlišný paprsek, než byl 

vyslán. Koncentraci prachu v ovzduší přístroj matematicky vypočte, na základě vyhodnocení 

rozdílu mezi vyslaným a přijatým paprskem. 

 

4.2.1  MicroDust Pro 

 

 Zařízení, které pracuje na základě fotometrické metody je MicroDust Pro zobrazen na 

obr. 19. MicroDust Pro poskytuje grafické zobrazení koncentračního průběhu, ukládání 

naměřených dat, jednoduché a jasné uživatelské rozhraní a digitálně kalibrační metody 

vyhodnocující jakémukoliv prachu. Přístroj měří koncentraci prachových částic v reálném 

čase v mg/m
3
, lze ho používat při měření v terénu i na pevném pracovišti. Zpracovat a 

zhodnotit výsledky je možno díky softwaru WinDust Pro, který je k přístroji dodáván.   

 

 MicroDust Pro je schopný prokazovat nejvyšší citlivost při velikosti částic 

v respirabilní oblasti. Díky oddělitelné sondě může být přístroj použit i v relativně 

nedostupných prostorech. 

 

Displej přístroje (obr. 18) z tekutých krystalů je 

schopen zobrazovat textové i grafické informace. 

Najdeme na něm informace o naměřených hodnotách, 

stavu baterií, konfigurační detaily přístroje, grafické 

znázornění měřených hodnot.                                     [10] 

 

 
Obr. 18 Displej MicroDust Pro [16] 
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Technické parametry: 

Rozměry 245 x 95 x 90 mm 

 Hmotnost 970 g 

 Displej  128 x 64 pixelů, LCD  s podsvícením 

 

Přístroj může pracovat ve čtyřech rozsazích: 

  0,001 – 2,500 mg/m
3
 

  0,01 – 25,00 mg/m
3 

  
0,1 – 250,0 mg/m

3
 

  1 – 2500 mg/m
3
 

 

  

4.2.2 Princip činnosti 

  

Přístroj pracuje na technice, při které je modulovaný infračervený paprsek 

nasměrovaný do měřící cely. V ovzduší, v němž se nevyskytuje prach se všechno světlo 

zachycuje na masce před detektorem. Citlivost přístroje může být snížena barvou měřených 

částic nebo číslem lomu. Dojde-li ke vstupu částic prachu do měřící cely, paprsek světla se 

poruší. Paprsek se rozptýlí v úzkém úhlu v rozmezí 12 - 20° a dopadne na detektor. 

Znázornění principu činnosti je vidět na obr. 20. [10] 

 

 

 

Obr. 20 Princip činnosti Microdust Pro   [16] 

  

Obr. 19 Microdust Pro 

Infra detektor 
Měřící cela s prachem 

Infra vysílač 

Štěrbina Infračervený 

paprsek 
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4.2.3 Postup měření s přístrojem 

 

  Ještě před začátkem měření, musíme odkrýt měřící celu a to tak, že kryt sondy 

posuneme směrem dolů. Sondu lze používat odděleně od přístroje, což umožňuje lepší 

dostupnost do různých míst. Na předním panelu přístroje najdeme navigační klávesy, které 

umožňují pohyb v menu a ke změně parametrů. Po zapnutí přístroje se nám na displeji zobrazí 

různé hodnoty. Jedná se o aktuální hodnotu koncentrace prachu, maximální hodnotu 

naměřené koncentrace a průměrnou hodnotu koncentrace z měření prašnosti.  

 

Aby bylo možné začít měřit, najdeme v menu položku „Logger“. Měření spustíme 

volbou „Start Logger“. Během měření se na obrazovce zobrazují hodnoty prachu. Lze však 

přejít i na grafické znázornění. Pro zastavení měření zvolíme opět položku „Logger“, 

tentokrát použijeme volbu „Stop Logger“. Ukončíme tím ukládání dat do přístroje. Uložená 

data obsahují průměrnou koncentraci, maximální a minimální hodnotu naměřené prašnosti 

společně s datem a časem měření. Všechna data z měření lze zpracovat v programu WinDust 

Pro, který je dodáván společně s přístrojem. 

 

4.2.4 Program WinDust Pro 

 

 Program WinDust Pro podporuje záznamy poskytované přístrojem MicroDust Pro pro 

zjednodušení procesu stahování, zpracování a prezentace dat. Po prvním spuštění programu je 

nutno vytvořit profil a do něho lze následně stáhnout data z přístroje MicroDust Pro. Profil 

vytvoříme stisknutím pole „Edit“ a výběrem volby „Profiles“. Pro přenos souborů z přístroje 

do počítače je nutné přístroj připojit pomocí kabelu. Zapneme MicroDust Pro i program 

WinDust Pro a vybereme položku „Comms“, v ní stiskneme volbu „Download“. Průběh 

přenosu je zobrazen jak na obrazovce počítače, tak na samotném přístroji. Všechna data jsou 

označena datem a číslem měření, např. Microdust-15-03-2010-00.dat.                            [10] 

 

 Po otevření požadovaného souboru se nám zobrazí souhrnná tabulka z měření. 

Najdeme zde datum měření, čas začátku a konce měření, hodnou maxima i minima z 

celého měření a průměrnou koncentraci prachu. Jestliže chceme zobrazit hodnoty v grafu, 

vybereme pole „View“ a stiskneme volbu „Graf“. Z grafu se dají vybrat ještě kratší úseky, 
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které jsou pro nás důležité. Pomocí myši se jednoduše vybere požadovaný časový úsek a ten 

se následně zobrazí společně i s maximální a průměrnou hodnotou v dané oblasti.   

5 Zkušební měření 

  

Zkušební měření proběhlo dne 10. 12. 2009 v areálu fakulty bezpečnostního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13 v Ostravě -  

Výškovicích. Při zkušebním měření byla uplatněna gravimetrická metoda s použitím přístroje 

Apex a fotometrická metoda s přístrojem MicroDust Pro. Toto měření proběhlo hlavně 

z důvodů seznámení se s přístroji a osvojení si techniky měření.  

 

 Přípravné práce proběhly v laboratoři, kde se konalo vážení čistých filtrů. Počet filtrů 

byl 1x slepý vzorek a 2x pro čerpadlo Apex pro 2 měření. U přístrojů je potřebné ověřit stav 

baterií a jejich nastavení. Důležité je vynulování dat z přístrojů z předešlých měření. Na 

čerpadle Apex byla nastavena požadovaná průtoková rychlost na 2,2 litrů/ minutu. Jeden filtr 

byl vložen rovnou do odběrové hlavice, která se uzavřela gumovým víčkem. Další filtry byl 

vloženy do označených objímek.  

 

 Samotné měření koncentrace prachu v ovzduší proběhlo v dílně v areálu fakulty 

bezpečnostního inženýrství a to ve stejném křídle jako i laboratoř. Jedná se o místnost se 

dvěma dveřmi, naproti vstupu jsou tři okna. Uprostřed místnosti se nachází velký stůl a okolo 

stěn jsou regály s nářadím. Měření bylo prováděno při navrtávání betonu akumulátorovým 

vrtacím kladivem firmy DeWALT DC213, viz obr. 21. 

 

Obr. 21 Akumulátorové vrtací kladivo [25] 
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Toto aku vrtací kladivo je určené pro vrtání kotvících a montážních otvorů v betonu, cihlách a 

zdivu s průměrem od 4 do 20mm. Velký optimalizovaný příklepový mechanismus kladiva 

poskytuje výkon jako u nářadí s napájecím kabelem. Účinná a kompaktní převodovka 

zaručuje delší dobu chodu a menší hmotnost. 

 

 Technické parametry: 

   výkon   300 W 

otáčky za minutu 0-1100 ot/min 

údery za minutu 0-4200 u/min 

hmotnost  3,1 kg 

délka x výška  295x195 mm                [14] 

 

 Měřilo se 2x po dvou minutách při vrtání do betonového bloku. Na prázdné místo se 

v blízkosti vrtání umístil slepý vzorek v uzavřené objímce, který zde zůstal až do ukončení 

měření. Čerpadlo Apex bylo připevněno k opasku pracovníka a odběrová hlavice byla 

připnutá v dýchací zóně při našem měření což byl límec košile. Přístroj MicroDust Pro byl 

nainstalován na stojanu ve výšce dýchací zóny a co nejblíže k pracovníkovi tak, aby 

nepřekážel. Před zahájením se provedlo odečtení teploty a vlhkosti. Po uplynutí doby pro 

měření se provedla rychlá výměna filtru v čerpadle a pokračovalo se druhým měřením při 

stejných podmínkách. Po odměření se přešlo zpět do laboratoře. V laboratoři se filtry včetně 

slepého vzorku převážily k zjištění rozdílu hmotnosti. 
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5.1 Výsledky měření 

 

Datum měření:  10. 12. 2009 

Místo měření:   dílna FBI 

Fáze měření:  

 Měření 1 – měření při navrtávání betonu – 1 min 53s 

 Měření 2 – měření při navrtávání betonu – 1 min 55s 

Vzorek:   Betonový blok 

Teplota:  24,2 °C 

Vlhkost:  31,7 % 

 

5.1.1 Gravimetrická metoda 

Slepý vzorek: 

Hmotnost před měřením  m0 = 25,33 mg 

Hmotnost po měření  m1 = 25,33 mg 

Rozdíl     Δm = 0,00 mg 

 

Výsledná tabulka: 

Tab. 3 Výsledná tabulka zkušebního měření 

Číslo vzorku Fáze měření Hmotnost m0 [mg] Hmotnost m1 [mg] Rozdíl [mg] 

2. 1 26,29 26,31 0,02 

3. 2 25,87 25,90 0,03 

 

Ukázka výpočetu:  ∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 

   ∆𝑚 = 26,31 − 26,29 

   ∆𝑚 = 0,02   [g] 
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Výpočet objemu vzorku vzduchu: 

 

𝑉1 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉1 = 0,0022 ∙ 1 min 53𝑠 

𝑉1 = 0,00416    [m3
] 

 

𝑉2 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉2 = 0,0022 ∙ 1 min 55𝑠 

𝑉2 = 0,0042    [m
3
] 

 

Celková koncentrace: 

𝑐 =  
𝑚

𝑉
     [mg/m

3
] 

 

Při měření 1. navrtávání betonu:

𝑐1 =  
0,02

0,00416
= 4,81    [mg/m

3
] 

 

Při měření 2. navrtávání betonu: 

𝑐2 =  
0,03

0,0042
= 7,14    [mg/m

3
]

Z výsledků je parné, že při druhém měření se koncentrace zvýšila. Toto je možno 

vysvětlit tím, že zde byl přítomen zbytkový prach z předešlého navrtávání, který se nestačil 

usadit a udržel se ve vznosu díky pohybu pracovníka a činnosti vrtačky. 
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5.1.2 Fotometrická metoda 

 

Vložená okna jsou vygenerována softwarem WinDust Pro k jednotlivým měřením.  

V tabulce najdeme zapsán začátek a konec měření a dále jsou zde vypsány koncentrační 

statistiky. 

 

Výsledky z prvního měření při navrtávání betonového bloku najdeme v tab. 4, jenž je 

vygenerována programem WinDust Pro. V následujícím grafu (obr. 22) je vyjádřena závislost 

koncentrace na reálném čase. 

 

Tab. 4 MicroDust Pro - tabulka při 1. navrtávání betonového bloku 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

10-12-2009-00 

 
Start:                             10:20:17  10.12.2009 

End:                          10:22:10  10.12.2009 

File Calibration:                    Unmodified 

 

Concentration Statistics 

Max:  36.516 mg/m
3
        (At 10:20:51 on 10.12.2010) 

Min:       0.234 mg/m
3
        (At 10:20:18 on 10.12.2010) 

Average: 3.533 mg/m
3
 

 

 

 

 
Obr. 22 Graf měření při 1. navrtávání betonového bloku 
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Jak je z grafu parné, hodnoty se držely po celou dobu měření v přibližně stejných 

hodnotách. Je však vidět, že v jednom 15-ti sekundovém úseku se hodnoty výrazně zvýšily. 

To mohlo být způsobeno různými faktory.  Nejpravděpodobnější je náhlé otevření dveří dílny 

a průchod osob, což způsobilo rozvíření prachových částic. 

 

 Druhé měření při navrtávání betonového bloku probíhalo za stejných podmínek jak 

první. Jeho výsledky můžeme vidět v tab. 5, taktéž vygenerována programem WinDust Pro. 

Závislost koncentrace na reálném čase je zobrazena na následném grafu (obr. 23). 

 

Tab. 5 MicroDust Pro - tabulka při 2. navrtávání betonového bloku 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

10-12-2009-01 

 
Start:                             10:24:01  10.12.2009 

End:                          10:25:33  10.12.2009 

File Calibration:                    Unmodified 

 

Concentration Statistics 

Max:  18.286 mg/m
3
        (At 10:25:22 on 10.12.2010) 

Min:       1.798 mg/m
3
        (At 10:25:13 on 10.12.2010) 

Average: 5.671 mg/m
3
 

 

 

 
Obr. 23 Graf měření při 2. navrtávání betonového bloku 

 

 Hodnoty, které je vidět v grafu se opět držely přibližně ve stejných hodnotách, kromě 

jednoho 15-ti sekundového úseku. Tento skok hodnot byl zřejmě opět způsoben otevřením 

dveří a průchodem osob. 
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5.1.3 Vyhodnocení měření obou metod 

 

Jestliže porovnáme postupy měření fotometrickou a gravimetrickou metodou, zjistíme 

že podstatně jednodušší je měření fotometrickou metodou. Je časově méně náročná, neboť u 

gravimetrické metody musíme nechat filtry kondicionovat nejméně 24 hodin před i po měření. 

U gravimetrické metody se koncentrace vypočítává pomocí vzorečků, u kterých lze jednoduše 

udělat chybu. Fotometrická metoda vypočítá všechny hodnoty samostatně a kromě průměrné 

hodnoty koncentrace nám sdělí i maximální a minimální hodnotu. 

 

Porovnáním výsledků obou metod zjistíme, že fotometrická metoda se přibližně 

podobá výsledkům metody gravimetrické. Důvodem rozdílných hodnot je zřejmě to, že 

fotometrická sonda byla dál od provozované činnosti. Na rozdíl od odběrové hlavice, 

připojené k čerpadlu Apex, která se nacházela přímo na pracovníkovi. U druhého měření byla 

naměřená koncentrace prachu, ať už gravimetrickou či fotometrickou metodou, vyšší než u 

prvního měření. Důvodem je pravděpodobně zbytkový prach, který se neusadil a zůstal ve 

vznosu po prvním měření.  
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6 Měření v provozu aglomerace 

 

Účelem mé práce je posoudit a vyhodnotit expozici aerosolům v konkrétních 

podmínkách průmyslového podniku. Stanovuje se koncentrace prachu v ovzduší, nejen 

pomocí gravimetrické metody, ale při stejných pracovních podmínkách i fotometrické 

metody. Na základě výsledku z těchto dvou metod se posoudí výsledky měření. Podle těchto 

výsledku navrhnout opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.  

 

Gravimetrická metoda je uskutečněna pomocí dvou osobních čerpadel, která pracují 

současně. Jedná se o čerpadlo řady Apex a osobní odběrové čerpadlo AirChek. Fotometrická 

metoda je realizována prostřednictvím přístroje MicroDust Pro. 

 

Jelikož k měření používáme i gravimetrickou metodu, je nezbytné dodržet vzorkovací 

cykly. To znamená, že jsou nutné přípravné práce v laboratoři ke kondiciování filtrů po dobu 

24 hodin před měřením i po měření. Měření koncentrace prachu v pracovním ovzduší se 

skládá z přípravné práce v laboratoři, samostatného odběru, zpracování vzorku a výpočtu 

koncentrace prachu.  

 

Přípravné práce tedy probíhaly v laboratoři, ty jsou důležité zejména pro 

gravimetrickou metodu. Laboratoř se nachází v budově fakulty bezpečnostního inženýrství, 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě – Výškovicích. Tato laboratoř 

je situována v přízemí severního křídla. Najdeme zde několik pracovních stolů, počítačů a 

skříní pro uložení přístrojů a pomůcek.  

 

Samotné měření probíhalo na pracovištích vybraného průmyslového podniku a 

konkrétně v provozu aglomerace. Jedno měření probíhalo na úseku míchání a druhé měření na 

úseku spékacích pásů. Provoz na aglomeraci probíhá nepřetržitě. Pro lepší posouzení expozici 

prachu se měřilo na ranní a odpolední směně, čímž by mělo být zajištěno reálné hodnocení 

podmínek, které jsou na aglomeraci přítomny.  

 

 

 



36 

 

6.1 Rozvrh měření 

 

 Měření v jednotlivých směnách se skládá celkově ze čtyř částí. První a druhé měření 

prašnosti probíhá na úseku mísení a poslední dvě měření na úseku spékacích pásů. Při měření 

na jednotlivých úsecích je podstatné dodržet stejný čas na minutu vždy u obou měření. 

Nejdřív probíhá měření na ranní směně. Při dalším měření na odpolední směně je neméně 

důležité zachovat dodržení stejného časového plánu na jednotlivých úsecích.  Taktéž je 

podstatné měřit stejnou činnost na stejném místě. Důležité je to proto, aby bylo možné 

posoudit pravdivě daný úsek měření.  

 

6.2 Měření ranní směny 

 

Přípravné práce v laboratoři proběhly dva dny před měřením 15. 3. 2010 v 10:45, tyto 

práce zahrnovaly kontrolu všech přístrojů a vizuální revizi hadiček a odběrových hlavic. 

Všechny přístroje jsem nechala dobít na nabíječkách, které těmto přístrojům přísluší. To pro 

jistotu aby nedošlo v průběhu měření k vybití přístroje. Plně nabité přístroje lze poznat podle 

změny barvy LED indikátoru. Během nabíjení přístrojů je vhodné zkontrolovat nastavení 

jednotlivých přístrojů a vynulovat uložená data. U odběrových čerpadel je nejdůležitější 

nastavení průtokové rychlosti. U osobního odběrového čerpadla Apex byla nastavená 

průtoková rychlost 2,2 l/min, což byla požadovaná hodnota pro měření. Bylo nutné pouze 

vynulovat uložená data. To jsem provedla tak, že v režimu kdy přístroj nečerpal vzduch, jsem 

stiskla tlačítko se šipkou tolikrát, dokud se na displeji neobjevil blikající kříž. Poté stačilo 

stisknout tlačítko znázorňující „enter“ a držet po dobu odpočtu, který běžel na displeji. Tak 

jako u přístroje Apex jsem zkontrolovala nastavení u odběrového čerpadla AirChek. 

Nastavená průtoková rychlost byla 2300 ml/min. Změnu průtokové rychlosti na 2200 ml/min, 

jsem realizovala v režimu přístroje, kdy nepracoval tak, že jsem stiskla zároveň obě tlačítka se 

šipkami a následně kombinaci tlačítek hvězdička-šipka nahoru-šipka dolů-hvězdička. Na 

displeji se objevila blikající hodnota průtoku. Pak už stačilo jen několikrát stisknout šipku 

dolů až na požadovanou hodnotu 2200 ml/min. Pro uložení nastavení jsem stiskla současně 

oba tlačítka se šipkami. Nyní byly přístroje pro gravimetrickou metodu připraveny k měření.  
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Fotometrická metoda je realizována přístrojem MicroDust Pro. K co nejpřesnějšímu 

měření přístroje bylo nutné vyčistit sondu čistým vzduchem a vynulovat dosavadní uložené 

hodnoty.  Na sondě je v dolní části gumové víčko, které jsem sundala a připojila bálonek. 

Následně jsem maličko odkryla měřící celu pohybem krytu dolů, jen tak, aby mohl unikat 

vzduch.  Pak jsem v hlavním menu našla položku „Calibration“. V tomto menu jsem vybrala 

položku „Set Zero“ a balónek připojený na sondu jsem rychle asi šestkrát stlačila. Na displeji 

se mění hodnoty koncentrace, které se po chvíli stabilizují na hodnotě blízké nule. Teď již 

stačiloí jen zmáčknout „enter“, sejmout balónek ze sondy a připevnit na sondu gumové víčko. 

Zkontrolovala jsem ještě nastavení času. Správný čas je důležitý k zobrazení hodnot 

v programu WinDust Pro a orientaci grafech programu. Přístroj MicroDust Pro byl tak 

připraven taky k měření jako ostatní přístroje. 

 

U gravimetrické metody je kromě kontroly přístrojů nutné připravit si filtry k měření. 

Ty se převáží a uloží do exsikátoru po dobu neméně 24 hodin. Počet filtrů jsem zvolila takto: 

2 filtry pro čerpadlo Apex a 1 filtr pro čerpadlo AirChek k měření koncentrace prachu na 

úseku mísení, 2 filtry pro čerpadlo Apex a 1 pro čerpadlo AirChek k měření na úseku 

spékáních pásů, 1 slepý filtr pro úsek mísení a 1 slepý filtr pro úsek spékacích pásů. Tedy 

celkem 8 filtrů. Filtry jsem pomocí pinzety přemístila na váhy a zavřela dvířka. Na displeji se 

ustabilizuje hodnota hmotnosti, tuto hodnotu jsem si zapsala do sešitu. Poté opět pomocí 

pinzety filtr přesunu na Petriho misky. To jsme zopakovala u všech filtrů. Pak jsem Petriho 

misky přesunula do exsikátoru. Zde jsme je nechala kondicionovat do dne měření. 
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V den měření, tedy 17. 3. 2010 asi v 8:10 hodin jsem začala opět v laboratoři, kde 

jsem si připravila vše potřebné k měření koncentrace prachu. Nejprve jsem převážila filtry, 

které byly uloženy do exsikátoru. Abych zkrátila čas, kdy budou filtry na vzduchu 

přemisťovány z jednoho zařízení do druhého, přenesla jsem exsikátor co nejblíže k vahám. Po 

zvážení jsem filtry postupně uložila do označených objímek a do jiných transportních 

zařízení. Takto mohly být filtry dopraveny na místo odběru. Dva filtry byly nainstalovány do 

odběrových hlavic I.O.M. Tyto hlavice byly připevněny již na sestavených odběrových 

aparaturách Apex a AirChek (obr. 24,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Měření v úseku mísení  

 

Při tomto měření se jednalo stanovení koncentrace prachu v ovzduší v aglomeraci na 

úseku mísení. Zde dochází k mísení směsi na požadovanou směs. Tato směs je složena 

zejména z koksu a dalších přísad.   

 

První fáze měření trvala 15 minut, kdy míchací stroj byl v provozu a obsluha 

vykonává obsluhu míchačky, přidává vodu do míchačky, kontroluje pásový dopravník, 

provádí pochůzkovou činnost kolem míchacího zařízen a kontroluje jeho stav. Pro 

fotometrickou metodu jsem nainstalovala přístroj MicroDust Pro na stativ, tak aby byl ve 

výšce dýchací zóny. Umístil se co nejblíže pracovnímu prostoru, ale tak aby nepřekážel 

obsluze (viz obrázek č. 26).  

Obr. 24 Apex s odběrovou hlavicí Obr. 25 AirChek s odběrovou hlavicí 
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MicroDust Pro měřil kontinuálně, to znamená po celou dobu měření na úseku míchání. 

Osobní odběrové čerpadlo Apex se umístí pracovníkovi za opasek a odběrová hlavice byla 

zapnuta na klopu košile, tak aby byla v dýchací zóně.  Uchycení na krajích límce je vidět na 

obr. 27.  

 

Obr. 27 Uchycení odběrové hlavice 

 

Čerpadlo AirChek je umístěno na osobě, která se pohybuje po celém úseku mísení a toto 

čerpadlo bude mít zapnuté po celou dobu měření v tomto úseku. Po naistalování všech tři 

aparatur jsem mohla začít se spuštěním měření. Sundala jsme z odběrových hlavic gumová 

Obr. 26 Umístění MicroDust Pro u míchačky 
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víčka. Současně jsem spustila všechna tři odběrová zařízení i stopky, abych mohla 

kontrolovat čas odběru. Následně jsem si zaznamenala teplotu, vlhkost vzduchu, tlak a 

rychlost proudění vzduchu. Postup měření je možno sledovat na displeji MicroDust Pro, kde 

vidíme okamžitou koncentraci prachu. Před koncem měření jsem si znovu zaznamenala do 

sešitu okolní podmínky – teplotu, tlak, vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Po 

uplynutí 15 minut byl odběr zastaven u osobního odběrového čerpadla Apex. Jeho odběrovou 

hlavici jsem zavíčkovala a sejmula z pracovníka. Během krátké doby jsem vyměnila filtr a 

opět umístila na klopu košile pracovníka. Použitý filtr jsem vložila do označené objímky. 

 

 Druhá fáze měření proběhla již se zastaveným míchacím strojem, kdy obsluha 

prováděla údržbu a čištění zanesených částí (obr. 28,29). To je nezbytné pro správný a 

bezzávadný chod míchačky. Toto měření trvalo opět 15 min. Přístroj MicroDust Pro jsem 

přemístila co nejblíže pracovnímu místu čištění stroje. Jinak byl postup měření identický jako 

předchozí. Zaznamenají se okolní podmínky při začátku i ke konci měření. Po uplynutí doby 

15 min se všechny tři přístroje měřící prašnost vypnou. Na odběrové hlavice jsme nasadila 

gumová víčka a čerpadla jsem sňala z osob. Obě hlavice jsem demontovala a exponované 

filtry umístila opět do transportních zařízení. Další práce proběhla v laboratoři, kde se filtry 

umístí do exsikátoru na označená místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. 3. 2010 po uplynutí alespoň 24 hodin od umístění filtrů v exsikátoru, se filtry 

převažují. Výsledky jsou vypracovány ve výsledcích měření.  

 

 

Obr. 28 Průběh údržby míchačky Obr. 29 Měření při údržbě míchačky 
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6.2.1.1 Výsledky měření 

 

Datum měření:  17. 3. 2010 

Místo měření:   Aglomerace – úsek mísení 

Fáze měření: 

1. fáze – měření při spuštěné míchačce – 15min 

2. fáze – měření při zastavené míchačce – 15min 

Vzorek:   Koksový prach 

Mikroklimatické podmínky: 

 

Tab. 6 Mikroklimatické podmínky na úseku mísení 

Fáze měření Teplota[°C] 
Tlak 

[bar] 

Vlhkost 

[%] 

Rychlost proudění vzduchu 

[m/s] 

1. fáze - začátek 11,3 995 32,5 0,4 

1. fáze - konec 11,1 995 35,7 0,5 

2. fáze - začátek 10,9 995 40,3 0,2 

2.   fáze - konec 10,5 996 40,3 0,2 

 

 

Gravimetrická metoda 

Slepý vzorky: 

Hmotnost před měřením: 25,61 mg 

Hmotnost po měření:  25,63 mg 

Rozdíl:    0,02 mg 
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Výsledná tabulka: 

Tab. 7 Výsledná tabulka měření úseku mísení 

Číslo 

vzorku 

Fáze 

měření 

Hmotnost m0 I. 

[mg] 

Hmotnost m0 II. 

[mg] 
Čerpadlo 

Hmotnost m1 

[mg] 

Rozdíl 

[mg] 

1 1 25,74 25,71 Apex 25,89 0,18 

2 1, 2 27,32 27,29 AirChek 27,50 0,21 

3 2 27,05 27,06 Apex 27,12 0,06 

 

Ukázka výpočetu:  ∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 𝐼𝐼. 

   ∆𝑚 = 25,89 − 25,71 

   ∆𝑚 = 0,18   [mg] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadla Apex: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 15𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,033    [m3
] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadlo AirChek: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 30𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,066    [m
3
] 

 

Celková koncentrace: 

𝑐 =  
𝑚

𝑉
     [mg/m

3
] 

 

Při měření 1. fáze: 

𝑐1 =  
0,18

0,033
= 5,45  [mg/m

3
] 

 

Při měření 2. fáze: 

𝑐2 =  
0,06

0,033
= 1,82[mg/m

3
]
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Při měření čerpadlem AirChek: 

𝑐𝐴𝑖𝑟𝐶ℎ𝑒𝑘 =  
0,22

0,066
= 3,33  [mg/m

3
] 

 

Graf úseku mísení (ranní směna) 

 

 

Graf. 1 Výsledny graf úseku mísení – ranní směna 

 

Fotometrická metoda 

 

Vložená okna jsou vygenerována softwarem WinDust Pro k jednotlivým měřením.  

V tabulce najdeme zapsán začátek a konec měření a dále jsou zde vypsány koncentrační 

statistiky. 

Výsledky z celého měření na úseku mísení najdeme v tab. 8. V následujícím grafu 

(obr. 30) je vyjádřena závislost koncentrace na reálném čase, která byla zapisována po celou 

dobu měření. Na grafu je jasně vidět snižení koncentrace prachu po vypnutí míchačky v 2. 

fází měření 

 

 

 

 

 

 

5,15 1,82 3,33
0

1

2

3

4

5

6

Úsek mísení

c [mg/m3]

Apex - 1.fáze

Apex - 2.fáze

AirChek - 1,2.fáze
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Tab. 8 MicroDust Pro - tabulka při měření na úseku mísení 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

17-03-2010-00 

 
Start:                             10:21:37  17.3.2010 

End:                          10:55:21  17.3.2010 

File Calibration:                    Unmodified 

 

Concentration Statistics 

Max:  9,3831 mg/m
3
        (At 10:24:14 on 17.3.2010) 

Min:       0 mg/m
3
        (At 10:40:30 on 17.3.2010) 

Average: 3.945 mg/m
3
 

 

Obr. 30 Graf měření po celou dobu na úseku mísení 

Výsledky 1. fáze 10:21:37 – 10:36:37 

 Z grafu (obr. 31) vyčteme dobu trvání měření, což bylo přesně 15 minut. Pak zde také 

nalezneme maximální a průměrnou hodnotu koncentrace prachu za tento měřený úsek.  

 

 

Obr. 31 Graf měření 1. fáze fotometrickou metodou 
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Výsledky 2. fáze 10:40:09 – 10:55:30 

 Z grafu (obr. 32) vyčteme, že tato fáze měření trvala 15 minut. Z grafu je také patrné 

že se maximální i průměrná koncentrace snížila oproti předešlé fázi měření. 

 

 

Obr. 32 Graf měření 2. fáze fotometrickou metodou 

 

6.2.1.2 Vyhodnocení měření 

 

Při prozkoumání výsledků změřených koncentrací jsme zjistila, že v druhé fázi měření 

došlo k prudkému poklesu koncentrace. Nejdůležitějším důvodem tohoto poklesu bylo 

vypnutí míchačky. Prach se pak tolik nevířil a ve vznosu zůstala jen jeho část. Měření 

fotometrickou metodou bylo v souladu s měřením na osobním odběrovém čerpadle AirChek, 

které bylo zapnuto po obě fáze měření stejně jako MicroDust. Při srovnání s odběrovým 

čerpadlem Apex se však výsledky o něco liší. To bylo zřejmě způsobeno tím, že stativ 

s přístrojem MicroDust  nebyl umístěn na rozdíl od odběrové hlavice přímo v dýchací zóně.  

Porovnáním výsledků z měření s přípustným expozičním limitem pro koksový prach zjistíme, 

že koncentrace nedosahují limitní hodnoty 10 mg/m
3
. To by znamenalo zařazení práce na 

tomto pracovišti do kategorie druhé. 
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6.2.2 Měření v úseku spékacích pásů 

 

Při tomto měření se jednalo stanovení koncentrace prachu v ovzduší v aglomeraci na 

úseku spékacích pásů. Zde dochází k spékání směsi. Tato směs je složena z různých směsí pro 

účely měření se označuje jako horninový prach. 

 

První fáze měření trvala 20 minut, kdy dochází ke spékaní směsi a obsluha vykonává 

obsluhu obou pásů, pochůzkovou činnost kolem pásů a kontroluje jejich stav. Přístroj 

MicroDust Pro jsem nainstalovala na stativ, tak aby nepřekážel obsluze (viz obrázek č. 33 ),  

byl ve výšce dýchací zóny a zároveň byl umístěn co nejblíže pracovnímu prostoru. MicroDust 

Pro měří opět kontinuálně po celou dobu měření na úseku spékacích pásů.   

 

 

Obr. 33 Umístění MicroDust Pro na úseku spékacích pásů 

 

Osobní odběrové čerpadlo Apex se umístí pracovníkovi do kapsy a odběrová hlavice 

byla zapnuta na klopu košile, tak aby byla v dýchací zóně.  Uchycení na krajích límce je vidět 

na obr. 34. 
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Obr. 34 Upevnění odběrové aparatury 

 

Čerpadlo AirChek je umístěno na osobě, která se pohybuje po celém úseku spékárny a 

čerpadlo bude mít zapnuté po celou dobu měření tak jako na předešlém měřícím úseku. Celé 

měření probíhalo shodně s předešlým měřením na úseku mísení. Jediný rozdíl byl v tom, že 

měření probíhalo 20 minut. Po této době pracovník změnil pracovní činnost, která by byla 

důležitá pro měření.  

 

 Druhá fáze měření proběhla v době, kdy obsluha kontroluje rovnoměrnou sypnost 

materiálu na plošině nad zapalovací hlavou spékacího pásu. Toto měření trvalo opět 20 min. 

Přístroj MicroDust Pro se přemístil co nejblíže pracovnímu místu plošiny (viz obr. 35). 

 

 

Obr. 35 MicroDust Pro u plošiny nad zapalovací hlavou 
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Jinak byl postup měření identický jako předchozí. Po uplynutí doby 20 minut jsem všechny tři 

přístroje měřící prašnost vypla. Na odběrové hlavice jsem nasadila gumová víčka a čerpadla 

jsem sňala z osob. Obě hlavice jsme demontovala, exponované filtry jsem umístila opět do 

transportních zařízení. Další práce probíhala v laboratoři, kde se filtry umístí do exsikátoru na 

označená místa. 

 

18. 3. 2010 po uplynutí alespoň 24 hodin od umístění filtrů v exsikátoru, se filtry 

převažují. Výsledky jsou vypracovány ve výsledcích měření. 

 

6.2.2.1 Výsledky měření 

 

Datum měření:  17. 3. 2010 

Místo měření:   Aglomerace – úsek spékacích pásů 

Fáze měření: 

1. fáze – měření při spékacích pásech – 20 min 

2. fáze – měření při spékacích pásech – 20 min 

Vzorek:   Horninový prach 

Mikroklimatické podmínky: 

 

Tab. 9 Mikroklimatické podmínky na úseku spékacích pásů 

Fáze měření Teplota[°C] 
Tlak 

[bar] 

Vlhkost 

[%] 

Rychlost proudění vzduchu 

[m/s] 

1. fáze - začátek 14,8 993 36,2 0,5 

1. fáze - konec 14,6 990 36,2 0,6 

2. fáze - začátek 14,7 990 36,3 0,6 

2.   fáze - konec 14,9 989 37,0 0,7 
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Gravimetrická metoda 

Slepý vzorky: 

Hmotnost před měřením: 25,37 mg 

Hmotnost po měření:  25,39 mg 

Rozdíl:    0,02 mg 

 

Výsledná tabulka: 

Tab. 10 Výsledná tabulka měření úseku spékacích pásů 

Číslo 

vzorku 

Fáze 

měření 

Hmotnost m0 I. 

[mg] 

Hmotnost m0 II. 

[mg] 
Čerpadlo 

Hmotnost m1 

[mg] 

Rozdíl 

[mg] 

4 1 25,04 25,06 Apex 25,14 0,08 

5 1, 2 27,19 27,20 AirChek 27,38 0,18 

6 2 24,85 24,87 Apex 25,51 0,64 

 

Ukázka výpočetu:  ∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 𝐼𝐼. 

   ∆𝑚 = 27,38 − 27,2 

   ∆𝑚 = 0,18   [mg] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadla Apex: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 20𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,044    [m3
] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadlo AirChek: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 40𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,088    [m
3
] 
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Celková koncentrace: 

𝑐 =  
𝑚

𝑉
     [mg/m

3
] 

 

Při měření 1. fáze: 

𝑐1 =  
0,08

0,044
= 1,86  [mg/m

3
] 

 

Při měření 2. fáze: 

𝑐2 =  
0,64

0,044
= 14,54[mg/m

3
] 

 

Při měření čerpadlem AirChek: 

𝑐𝐴𝑖𝑟𝐶ℎ𝑒𝑘 =  
0,18

0,088
= 2,05 [mg/m

3
] 

 

Graf úseku spékacích pásů (ranní směna) 

 

 

Graf. 2 Výsledný graf úseku spékacích pásů – ranní směna 
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Fotometrická metoda 

 

Vložená okna jsou vygenerována softwarem WinDust Pro k jednotlivým měřením.  

V tabulce najdeme zapsán začátek a konec měření a dále jsou zde vypsány koncentrační 

statistiky. 

Výsledky z celého měření na úseku spékacích pásů najdeme v tab. 11, jenž je 

vygenerována programem WinDust Pro. V následujícím grafu (obr. 36) je vyjádřena závislost 

koncentrace na reálném čase, která byla zapisována po celou dobu měření. . 

 

Tab. 11 MicroDust Pro - tabulka při měření na úseku spékacích pásů 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

17-03-2010-01 

 
Start:                             11:11:15  17.3.2010 

End:                          11:55:36  17.3.2010 

File Calibration:                    Unmodified 

 

Concentration Statistics 

Max:  4,59 mg/m
3
        (At 11:36:57 on 17.3.2010) 

Min:       0,402 mg/m
3
        (At 11:24:09 on 17.3.2010) 

Average: 1,7806 mg/m
3
 

 

 

 

Obr. 36 Graf měření po celou dobu na úseku spékacích pásů 
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Výsledky 1. fáze 11:11:15 – 11:31:36 

 Z grafu (obr. 37) vyčteme dobu trvání měření, což bylo 20 minut. Pak zde také 

nalezneme maximální a průměrnou hodnotu koncentrace prachu za tento měřený úsek.  

 

 

Obr. 37 Graf měření 1. fáze měření 

 

Výsledky 2. fáze 11:35:00 – 11:55:06 

 Z grafu (obr. 38) vyčteme, že tato fáze měření trvala 20 minut. Z grafu je také patrné 

že se maximální i průměrná koncentrace zvýšila oproti předešlé fázi měření. 

 

 

Obr. 38 Graf měření 2. fáze měření 
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6.2.2.2 Vyhodnocení měření 

 

Porovnáním měření získáme přehled o prašné situaci na pracovišti. Koncentrace 

prachu se postupně zvyšovala až do druhé fáze měření. V této fázi se pracovník nacházel na 

náspu na spékací pás. Z výsledků je patrné, že průměrné hodnoty při měření fotometrickou 

metodou jsou v souladu s měřením gravimetrickou metodou až na druhou fázi měření 

s přístrojem Apex. Porovnáním výsledků z měření s přípustným expozičním limitem pro 

horninový prach zjistíme, že koncentrace nedosahují limitní hodnoty 10 mg/m
3
. Ve druhé fázi 

měření přístrojem Apex je však hodnota PEL překročena. Jako důvod předpokládám, že 

přístroj MicroDust nebyl umístěn na plošinu kde se nacházel pracovník. Tento přístroj zůstal 

zhruba 2 metry od pracovníka pod plošinou. Fotometrická sonda tedy nebyla přímo v dýchací 

zóně na rozdíl od odběrové hlavice. 

 

6.3 Měření odpolední směny 

 

Měření odpolední směny se konalo za stejných podmínek jako měření ranní směny. 

Jediným rozdílem bylo uskutečnění měření v odpoledních hodinách.  

 

Přípravné práce probíhaly 30. 3. 2010 a stejně s předchozí přípravou před měřením na 

ranní směně se zkontrolovalo nastavení všech přístrojů Apex, AirChek a MicroDust Pro. 

Pokud bylo třeba přenastavily se na požadované hodnoty a ověřil se stav baterií v přístrojích, 

aby nedošlo k vybití přístrojů v režimu měření. Provedla jsem vizuální revizi hadiček a 

odběrových hlavic. Opět jsem si také připravila osm filtrů. Stejně jako minule byly použity 

takto: 2 filtry pro čerpadlo Apex a 1 filtr pro čerpadlo AirChek k měření koncentrace prachu 

na úseku mísení, 2 filtry pro čerpadlo Apex a 1 pro čerpadlo AirChek k měření na úseku 

spékáních pásů, 1 slepý filtr pro úsek mísení a 1 slepý filtr pro úsek spékacích pásů. Všechny 

filtry jsme převážila na vahách stejným způsobem jako minule a uložila do exsikátoru. 
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24 hod po kondicionaci filtrů tj. 31. 3. 2010, kolem 13:10 jsem znovu zkontrolovala 

přístroje. Filtry v exsikátoru jsem přemístila co nejblíže k vahám, aby byly na vzduchu co 

nejkratší dobu. Zvážené filtry jsem uložila do označených objímek a dalších transportních 

zařízení a dva filtry jsou nainstalovány do odběrových hlavic I.O.M. Hlavice jsou připevněny 

již na sestavených odběrových aparaturách Apex a AirChek. 

 

6.3.1 Měření na úseku mísení 

 

Toto měření bylo zcela totožné s měřením na úseku mísení v ranní směně a to 

z důvodů srovnání výsledků a porovnání situace ranní a odpolední směny. První fáze měření 

probíhala při stejné činnosti pracovníka, nebo velmi podobné. Slepý vzorek jsem umístila na 

volné místo. Přístroj MicroDust Pro nainstalovaný na stativu ve výšce dýchací zóny se postaví 

na stejné místo jako při minulém měření (obr. 39). 

 

Obr. 39 Umístění MicroDust Pro 

 

Totožně i osobní odběrová čerpadla Apex a AirChek se zavěsí osobám vykonávající činnosti 

stejné jako při minulém měření v úseku mísení. Bylo důležité zajistit stejné podmínky a 

stejnou dobu měření, jako při předchozím měření. Všechny přístroje se ve stejné chvíli 

zapnou, sepnou se i stopky a zaznamenají se mikroklimatické podmínky. Měřilo se opět 15 

minut při totožné činnosti jako minulé měření. Před uplynutím doby měření se opět zapíší 
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mikroklimatické podmínky. Po 15 min se osobní odběrové čerpadlo zastaví a v co nejkratším 

čase se provede výměna filtrů. Exponovaný filtr se uloží do označené objímky.  

 

 Druhá fáze měření byla započata spuštěním odběrového čerpadla Apex. Podmínky 

byly opět totožné s minulým měřením na tomto úseku. To znamená, že míchačka musí být 

mimo provoz a pracovník vykonává velmi podobnou činnost jako minule. Měřila jsem opět 

po dobu 15 minut. Zapíši si hodnoty mikroklimatických podmínek na začátku i na konci 

měření. Po uplynutí stanovené doby se všechny tři přístroje vypnou. Filtry z odběrových 

hlavic se uloží do transportních obalů a v laboratoři se uloží na Petriho misky do exsikátoru. 

 

2. 4. 2010 jsem filtry z exsikátoru vyjmula a převážila na vahách. Výsledky jsou ve 

výsledcích měření. 

 

 

6.3.1.1 Výsledky měření 

 

Datum měření:  31. 3. 2010 

Místo měření:   Aglomerace – úsek mísení 

Fáze měření: 

1. fáze – měření při spuštěné míchačce – 15 min 

2. fáze – měření při zastavené míchačce – 15 min 

Vzorek:   Koksový prach 
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Mikroklimatické podmínky: 

 

Tab. 12 Mikroklimatické podmínky na úseku mísení 

Fáze měření Teplota[°C] 
Tlak 

[bar] 

Vlhkost 

[%] 

Rychlost proudění vzduchu 

[m/s] 

1. fáze - začátek 15,5 967 35,4 0,2 

1. fáze - konec 15,6 967 35,1 0,3 

2. fáze - začátek 15,9 966 35,6 0,3 

2.   fáze - konec 16,2 965 36,2 0,2 

 

 

Gravimetrická metoda 

Slepý vzorky: 

Hmotnost před měřením: 24,72 mg 

Hmotnost po měření:  24,73 mg 

Rozdíl:    0,01 mg 

 

Výsledná tabulka: 

Tab. 13 Výsledná tabulka měření úseku mísení 

Číslo 

vzorku 

Fáze 

měření 

Hmotnost m0 I. 

[mg] 

Hmotnost m0 II. 

[mg] 
Čerpadlo 

Hmotnost m1 

[mg] 

Rozdíl 

[mg] 

1 1 25,70 25,70 Apex 26,04 0,34 

2 1, 2 25,70 25,71 AirChek 26,10 0,39 

3 2 25,33 25,34 Apex 25,34 0,11 

 

Ukázka výpočetu:  ∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 𝐼𝐼. 

   ∆𝑚 = 26,04 − 25,70 

   ∆𝑚 = 0,34   [mg] 
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Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadla Apex: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 15𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,033    [m3
] 

 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadlo AirChek: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 30𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,066    [m
3
] 

 

Celková koncentrace: 

𝑐 =  
𝑚

𝑉
     [mg/m

3
] 

 

Při měření 1. fáze: 

𝑐1 =  
0,34

0,033
= 10,30  [mg/m

3
] 

 

Při měření 2. fáze: 

𝑐2 =  
0,11

0,033
= 3,33[mg/m

3
] 

 

Při měření čerpadlem AirChek: 

𝑐𝐴𝑖𝑟𝐶ℎ𝑒𝑘 =  
0,39

0,066
= 5,91 [mg/m

3
] 
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Graf úseku mísení (odpolední směna) 

 

 

Graf. 3 Výsledný graf úseku mísení – odpolední směna 

 

Fotometrická metoda 

 

Vložená okna jsou vygenerována softwarem WinDust Pro k jednotlivým měřením.  

V tabulce najdeme zapsán začátek a konec měření a dále jsou zde vypsány koncentrační 

statistiky. 

Výsledky z celého měření na úseku mísení najdeme v tab. 14, jenž je vygenerována 

programem WinDust Pro. V následujícím grafu (obr. 40) je vyjádřena závislost koncentrace 

na reálném čase, která byla zapisována po celou dobu měření. Velmi dobře jde na tomto grafu 

vidět snížení koncentrace v druhé fázi měření, způsobené vypnutím míchačky . 

 

Tab. 14  MicroDust Pro - tabulka při měření na úseku mísení 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

31-03-2010-00 

 
Start:                             15:38:09  31.3.2010 

End:                          16:10:03  31.3.2010 

File Calibration:                    Unmodified 
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Concentration Statistics 

Max:  19,079 mg/m
3
        (At 15:48:05 on 31.3.2010) 

Min:       0.467 mg/m
3
        (At 15:55:34 on 31.3.2010) 

Average: 5.788 mg/m
3
 

 

 

Obr. 40 Graf měření po celou dobu na úseku mísení 

 

 

Výsledky 1. fáze 15:38:09 – 15:53:17 

 Z grafu (obr. 41) vyčteme dobu trvání měření, což bylo 15 minut. Pak zde také 

nalezneme maximální a průměrnou hodnotu koncentrace prachu za tento měřený úsek.  

 

 

Obr. 41 Graf měření 1. fáze fotometrickou metodou 
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Výsledky 2. Fáze 15:55:34 – 16:10:03 

 Z grafu (obr. 42) vyčteme, že tato fáze měření trvala 15 minut. Z grafu je také patrné 

že se maximální i průměrná koncentrace snížila oproti předešlé fázi měření. 

 

Obr. 42 Graf měření 2. fáze fotometrickou metodou 

 

 

6.3.1.2 Vyhodnocení měření 

 

Při první fázi měření se hodnota průměrné koncentrace pohybovala na hranici limitní 

hodnoty 10 mg/m
3
. Při fotometrickém měření se maximální hodnota dostala dokonce na 19, 

01 mg/m
3
, to je téměř násobek přípustného expozičního limitu. V druhé fázi měření došlo 

k prudkému poklesu koncentrace, způsobenou vypnutím mícháčky. V této fázi se hodnoty 

pohybovaly pod limitní hodnotou PEL. Výsledky měření gravimetrickou metodou vyšly o 

něco vyšší než fotometrickou metodou, důvodem zřejmě bylo umístění sondy přístroje 

MicroDust. Sonda se nacházela vždy přibližně o 2 m dál, než odběrové hlavice napojená na 

čerpadlo Apex.  
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6.3.2 Měření na úseku spékacích pásů 

 

Toto měření probíhalo zcela stejně, jako předešlé měření na tomto stejném úseku. 

 

První fáze měření trvala 20 minut, aby byl dodržen stejný stav jako při minulém 

měření. Činnosti obsluhy byly totožné nebo velmi podobné činnosti pracovníka při minulém 

měření na stejném úseku. Přístroj MicroDust Pro jsem nainstalovala na stativ do výšky 

dýchací zóny a tak aby nepřekážel obsluze na stejné místo jako minule. MicroDust Pro měřil 

opět kontinuálně po celou dobu měření na úseku spékacích pásů. Osobní odběrové čerpadlo 

Apex se připne pracovníkovi na opasek a odběrová hlavice byla zapnuta na klopu košile, tak 

aby byla v dýchací zóně. Čerpadlo AirChek je umístěno na osobě, která se pohybuje po celém 

úseku spékárny a čerpadlo bude mít zapnuté po celou dobu měření tak jako na předešlém 

měření úseku spékacích pásů. Celé měření probíhalo shodně případně velmi podobně 

s předešlým měřením na témže úseku. Pracovník změnil pracovní činnost opět po 20 minut.  

 

 Druhá fáze měření proběhla opět v době, kdy obsluha kontrolovala rovnoměrnost 

sypaného materiálu na spékací pás a nacházela se na plošině nad zapalovací hlavou spékacího 

pásu. Toto měření trvalo znovu 20 minut. Přístroj MicroDust Pro jsem přemístila co nejblíže 

pracovnímu místu plošiny. Po uplynutí doby 20 minut se všechny tři přístroje měřící prašnost 

vypnou. Na odběrové hlavice jsem nasadila gumová víčka a čerpadla jsem sňala z osob. Obě 

hlavice jsme demontovala, exponované filtry jsem umístila opět do transportních zařízení. 

Další práce probíhala v laboratoři, kde jsem filtry umístíla do exsikátoru na označená místa. 

 

2. 4. 2010 jsem filtry vyjmula z exsikátoru a převažila. Výsledky jsou vypracovány ve 

výsledcích měření. 
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6.3.2.1 Výsledky měření 

 

Datum měření:  17. 3. 2010 

Místo měření:   Aglomerace – úsek spékacích pásů 

Fáze měření: 

1. fáze – měření při spékacích pásech – 20 min 

2. fáze – měření při spékacích pásech – 20 min 

Vzorek:   Horninový prach 

 

Mikroklimatické podmínky: 

 

Tab. 15 Mikroklimatické podmínky na úseku spékacích pásů  

Fáze měření Teplota[°C] 
Tlak 

[bar] 

Vlhkost 

[%] 

Rychlost proudění vzduchu 

[m/s] 

1. fáze - začátek 22,9 967 36,8 0,4 

1. fáze - konec 23,0 966 36,7 0,5 

2. fáze - začátek 22,6 966 36,9 0,6 

2.   fáze - konec 22,4 966 37,0 0,5 

 

Gravimetrická metoda 

Slepý vzorky: 

Hmotnost před měřením: 25,72 mg 

Hmotnost po měření:  25,72 mg 
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Výsledná tabulka: 

Tab. 16 Výsledná tabulka měření úseku spékacích pásů  

Číslo 

vzorku 

Fáze 

měření 

Hmotnost m0 I. 

[mg] 

Hmotnost m0 II. 

[mg] 
Čerpadlo 

Hmotnost m1 

[mg] 

Rozdíl 

[mg] 

4 1 26,72 26,71 Apex 26,94 0,23 

5 1, 2 24,91 24,93 AirChek 25,66 0,73 

6 2 26,62 26,63 Apex 27,14 0,51 

 

Ukázka výpočetu:  ∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 𝐼𝐼. 

   ∆𝑚 = 26,94 − 27,71 

   ∆𝑚 = 0,23   [mg] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadla Apex: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 20𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,044    [m3
] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu pro čerpadlo AirChek: 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 

𝑉 = 0,0022 ∙ 40𝑚𝑖𝑛 

𝑉 = 0,088    [m
3
] 

 

Celková koncentrace: 

𝑐 =  
𝑚

𝑉
     [mg/m

3
] 

 

Při měření 1. fáze: 

𝑐1 =  
0,23

0,044
= 5,22 [mg/m

3
] 

 

Při měření 2. fáze: 

𝑐2 =  
0,73

0,044
= 16,59[mg/m

3
]
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Při měření čerpadlem AirChek: 

𝑐𝐴𝑖𝑟𝐶ℎ𝑒𝑘 =  
0,49

0,088
= 5,57 [mg/m

3
] 

 

Graf úseku spékacích pásů (odpolední směna) 

 

 

Graf. 4 Výsledný graf úseku spékacích pásů – odpolední směna 

 

Fotometrická metoda 

 

Vložená okna jsou vygenerována softwarem WinDust Pro k jednotlivým měřením.  

V tabulce najdeme zapsán začátek a konec měření a dále jsou zde vypsány koncentrační 

statistiky. 

Výsledky z celého měření na úseku spékacích pásů najdeme v tab. 17, jenž je 

vygenerována programem WinDust Pro. V následujícím grafu (obr. 43) je vyjádřena závislost 

koncentrace na reálném čase, která byla zapisována po celou dobu měření. . 

 

Tab. 17 MicroDust Pro - tabulka při měření na úseku spékacích pásů 

Summary Report:- 

Report File:                                  C:\Program Files\Casella CEL Ltd\WinDust Pro\MicroDust-

31-03-2010-01 

 
Start:                             16:20:05  31.3.2010 

End:                          17:02:45  31.3.2010 

5,22 16,59 5,57
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Úsek spékacích pásů

c [mg/m3]

Apex - 1.fáze

Apex - 2.fáze

AirChek - 1,2.fáze
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File Calibration:                    Unmodified 

 

Concentration Statistics 

Max:  19,087 mg/m
3
        (At 16:42:21 on 31.3.2010) 

Min:       1,569 mg/m
3
        (At 16:49:12 on 31.3.2010) 

Average: 5,3152 mg/m
3
 

 

 

Obr. 43 Graf měření po celou dobu na úseku spékacích pásů 

 

 

Výsledky 1. fáze 16:20:05 – 16:40:08 

 Z grafu (obr. 44) vyčteme dobu trvání měření, což bylo 20 minut. Pak zde také 

nalezneme maximální a průměrnou hodnotu koncentrace prachu za tento měřený úsek.  

 

 

Obr. 44 Graf měření 1. fáze měření 
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Výsledky 2. Fáze 16:41:30 – 17:01:56 

 Z grafu (obr. 45) vyčteme, že tato fáze měření trvala 20 minut. Z grafu je také patrné 

že se maximální se snížila zatím co průměrná koncentrace zůstalas stejné úrovni. 

 

 

Obr. 45 Graf měření 2. fáze měření 

 

6.3.2.2 Vyhodnocení měření 

 

Úroveň prašnosti se průběhu měření mírně zvyšovala. Z výsledků je zřetelné, že měření 

gravimetricky je téměř shodné s měřením fotometrickým. Velká odlišnost nastala v druhé fázi 

měření, kdy je rozdíl průměrných koncentrací gravimetrickým měřením jednou tak velký. 

V jednom okamžiku se maximální hodnota dostala na hodnotu 19,09 mg/m
3
. Důvodem je 

umístění sondy přístroje MicroDust. Pracovník se nacházel na plošině nad spékacím pásem a 

nebylo možné umístit přístroj do blízkosti dýchací zóny, ale byl vzdálen přibližně 2 m od 

pracovníka vedle plošiny. Naměřené hodnoty se po většinu času nacházely pod limitní hranici 

přípustného expozičního limitu 10 mg/m
3
.   
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6.4 Srovnání výsledků měření ranní a odpolední směny 

 

Srovnání grafů všech měření v grafu č. 5 

 

Graf. 5 Srovnávací graf ranní a odpolední směny  

 

V grafu porovnávam měření ranní směny a odpolední směny, protože při obou 

měřeních byly dodrženy shodné podmínky týkající se míst měření a dodržený stejné časové 

úseky. Dále se na jednotlivých úsecích nacházel stejný typ vzorku. V úseku mísení se jednalo 

o koksový prach a v úseku spékacích pásu horninový prach. Byly použity taktéž stejné měřící 

metody a to gravimetrická i fotometrická.  

 

Při sloučení všech grafů gravimetrické metody je vidět, že hodnoty koncentrací 

naměřené během odpolední směny převyšují hodnoty naměřené během ranní směny. 

Odlišnost je způsobená typy vzorků. V průběhu obou směn i v jednotlivých úsecích se sice 

jednalo o stejné vzorky, ale při měření na odpolední směně byl materiál daleko sušší a 

jemnější. Vytvářelo se proto více prachu a usazování polétavých částic bylo pomalejší. 

Během měření ranní směny se hodnoty průměrné koncentrace v úseku mísení pohybovaly pod 

hranicí přípustného expozičního limitu, ale v úseku spékacích pásu byla tato hranice 

překonána. V průběhu měření odpolední směny, převyšovaly průměrné koncentrace úroveň 

přípustného expozičního limitu již v obou úsecích měření. To by rozhodlo o případném 

zařazení do kategorie práce a dále o přijatých opatřeních. 

Ranní směna

Odpolední směna
0

5

10

15

20

5,15

1,82 3,33
1,86

14,54

2,045

10,3

3,33
5,91

5,22

16,59

5,57

c [mg/m3]

Úsek mísení 

 

Úsek spékacích pásů 

 



68 

 

Panující okolní podmínky také ovlivnily vznos prachových částic. Měření v 

průběhu ranní směny probíhalo v podstatně čistším prostředí, jelikož mu předcházel 

intenzivní zhruba týdenní úklid celého provozu. Tato skutečnost značně ovlivnila naměřené 

koncentrace na jednotlivých úsecích. Dalším významným vlivem byly rozdíly 

mikroklimatických podmínek v rychlosti prodění vzduchu a ve vlhkosti vzduchu. Během 

měření ranní směny rychlost proudění vzduchu byla o něco vyšší než při odpolední směně. 

Vlhkost na ranní směně byla dokonce přibližně o 10% vyšší než na odpolední směně. 

Důvodem bylo zřejmě to, že byla odkrytá část střechy, která byla v opravě.  

7 Navržená opatření 

 

Při srovnání měření jsme přišla na to, že prašnost na pracovišti nejvíc ovlivňují 

fyzikální vlastnosti materiálu. Jedná se především o suchost a jemnost materiálu. Určitými 

opatřeními lze prašnost snížit a tím lze snížit i negativní dopady na lidský organismus.  

 

Větrání na pracovištích je přirozené i nucené s kombinací použití vzduchotechniky na 

místní odsávání a odvětrání pracovišť. Základem je používání místního odsávání u zdrojů 

prašnosti. Nikdy nelze zaručit odsátí všech částic. Snížit prašnost lze ještě zakrytováním částí 

strojů. Průchody mezi jednotlivými úseky a venkovními prostory jsou ponechávané téměř 

trvale otevřené. Kromě pracovišť velínu na úsecích je přirozené větrání zajišťováno 

otevřenými okny. Pracoviště velínů jsou místnosti s neotvíratelným oknem, vybaveny 

vzduchotechnikou. Dalším prvkem ochrany by mohlo být zvýšení vlhkosti vzduchu. Stálá 

vlhkost vzduchu ovlivňuje nejen konečnou hodnotu koncentrace prachu, ale také míru 

vysušení sliznice pracovníků. Tak by se i snížil negativní účinek prachových částic na 

organismus pracovníka. Jako posledním řešením snížení prašnosti je vhodné zvolení prvků 

individuální ochrany. Jako osobní ochranné pracovní prostředky dýchacích orgánů poskytuje 

zaměstnavatel svým zaměstnancům respirátory. Za zvážení by stála výměna stávajících 

respirátorů bez výdechového ventilu. Respirátory s výdechovým ventilem jsou určené ke 

snížení tepla a vlhkosti nahromaděné v respirátoru a nabízejí tak komfortní používání. Tato 

změna by jistě přispěla k častějšímu užívání pracovníky. Důležitý je i správný výběr 

respirátoru. Jelikož zde přítomný prach patří mezi fibrogenní prachy, měly by mít respirátory 

označení P2. Typ P2 je určen pro střední částice, včetně fibrogenních látek a azbestu. Při 

kontrolách sypkosti materiálů by se měla užívat ochrana zraku brýlemi.  
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8 Diskuze 

 

Práce v aglomeraci je ovlivňována mnoha rizikovými faktory pracovních podmínek. 

Patří mezi ně například hluk, tepelná zátěž a obzvláště rizikový faktor prach, na který jsem se 

zaměřila. Bylo provedeno hodnocení zdravotního rizika prachu dle postupů uvedených v 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dále pak byla hodnocena expozice prachu i pomocí 

fotometrické metody.  

Samotné měření proběhlo celkem u 4 pracovníků a to v úseku mísení a také v úseku 

spékacích pásů. Vzorky byly odebrány v dýchací zóně pracovníků technikou osobních odběrů 

za použití čerpadel Apex a AirChek 2000. Pro odběr prachu byla použita odběrová hlavice 

I.O.M. Bylo využito i fotometrické metody, která zobrazovala hodnoty okamžité expozice a 

přístroj zaznamenal kromě průměrné hodnoty i maximální dosaženou hodnotu za měření.  

Měření probíhalo za běžného provozu a za charakteristické směny. Provoz aglomerace je 3- 

směnný, proto jsem měření prováděla ve dvou směnách pro pravdivější posouzení prostředí.  

 Porovnáním výsledků se zjistily poznatky vyplývající z velikosti sloupců. Při ranní 

směně byly výsledky o poznání nižší než výsledné hodnoty z odpolední směny. Na úseku 

mísení, ať už při ranní či odpolední směně, došlo vždy k prudkému poklesu prašnosti po 

vypnutí míchačky. Je to zcela logické, neboť prachové částice nebyly již tak vířeny ve 

vzduchu, jak při spouštěné míchačce. Na úseku spékacích pásů se naopak koncentrace vždy 

zvýšila při práci pracovníka na plošině nad zapalovací hlavou. Dochází zde k násypu 

materiálu na spékací pás a pracovník je tak vystaven velkému rozvíření materiálu na malém 

prostoru.  

Z výsledků koncentrací v jednotlivých fázích zjistíme, že hodnoty se pohybují 

většinou pod hranicí přípustného expozičního limitu. U fotometrické metody můžeme 

v některých úsecích sledovat vícečetné překročení limitu. Jedná se však o momentální 

koncentrace prachu. Průměrné koncentrace tuto hodnotu nepřekračují a ty jsou porovnávány 

s PEL. V tomto průmyslovém provozu pak zařazení do kategorie nižší nemusí zaručovat 

dostatečnou bezpečnost pracovníků. U pracovníka, který se nachází i jen na krátkou dobu ve 

vysoké koncentraci prachových částic se zvyšuje pravděpodobnost, že tyto částice vdechne. 

Tím se množství částic dostane do organismu. Předpisy stanovující přípustné expoziční limity 

pro prach ukládají posuzovat průměrnou koncentraci a ne její maximální dosažené hodnoty. 
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9 Závěr 

 

Pro lidské zdraví má velký význam výskyt prachových částic v pracovním ovzduší. 

Bezmála každá pracovních činností je spojena s uvolňováním prachu, proto je nutné 

koncentrace prachu v pracovním ovzduší pozorovat, hodnotit a vytvářet taková opatření, aby 

nedocházelo k poškození zdraví. 

 

V diplomové práci jsme se věnovala problematice prašnosti ve vybraném 

průmyslovém provozu. Cílem diplomové práce bylo posoudit a vyhodnotit expozici 

aerosolům na základě dostupných metod v pracovním ovzduší aglomerace. Byla provedena 

opakovaná měření v rámci dvou směn, srovnány a vyhodnoceny výsledky měření. Na základě 

těchto výsledků jsem navrhla možná opatření.  

 

První část diplomové práce pojednává o prachu. Popsala jsem rozdělení prachu jednak 

podle jejich účinků na zdraví a také podle frakce prachu. Dále jsem uvedla zařazení prací 

s výskytem prachu do jednotlivých kategorií práce. V této části nalezneme i popis místa 

měření, jedná se o provoz aglomerace. Uvedla jsem jednotlivé úseky provozu a popis výroby 

aglomerátu. V tomto provoze se vyskytuje prach fibrogenní. U měření pro potřeby diplomové 

práce se jednalo o prach koksový a horninový. Toto jsou nejtypičtější druhy prachu, které se 

v provozu aglomerace vyskytují.  

 

V další části práce jsou popsány jednotlivé metody měření. Měření bylo prováděno 

gravimetrickou metodou, která je akreditována k hygienickým měřením v ČR. Koncentraci 

prachu lze stanovit i s použitím fotometrické metody. Ta je založena na měření v reálném 

čase pomocí optického senzoru. Podle mého mínění je tato metoda jednodušší a méně časově 

náročná na rozdíl od gravimetrické metody.  

 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na samotné měření v provozu aglomerace. 

Měření probíhalo ve dvou úsecích aglomerace během ranní i odpolední směny, aby bylo 

možno lépe posoudit skutečný stav v provozu. Po srovnání výsledků všech měření je možné 

vyvodit, že vliv na prašnost v prostředí má kromě mikroklimatických podmínek i fyzikální 

vlastnost používaného materiálu. Práce v tomto provozu jsou zařazeny do 3. kategorie. 

V provozu jsou provedená určitá opatření jako je místní odsávání a poskytnuté OOPP 
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k ochraně zdraví při práci, která by měla eliminovat poškození zdraví. Zaměstnavatel tak 

splnil zákonem stanovenou normu a poskytl zaměstnancům odpovídající ochranu dýchacích 

cest. Tato opatření by bylo možné jistě ještě vylepšit např. některým návrhem, který jsem 

uvedla v diplomové práci. Za nejdůležitější považuji dodržování používání všech OOPP. 

 

Diplomová práce má konkrétní přínos pro samotnou aglomeraci, protože zde proběhlo 

měření za obvyklých podmínek provozu. Takové měření se zde totiž neprovádí, měří se pouze 

nejhorší vyskytující se podmínky. Jedná se o odběry při úklidových pracích, čímž dochází ke 

zvýšení koncentrace. Tato práce tedy poskytla přehled o situaci za běžných podmínek. Pro mě 

samotnou bylo vypracování diplomové práce velkým přínosem. Studium literatury aerosolů 

mě obohatilo o další poznatky a vědomosti, jenž budu moci uplatnit v mé budoucí profesi. 
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