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Energetika a MAR

Foto: Archiv PRECHEZA

Rekonstrukce osvětlení ve skladě titanové běloby
V první polovině tohoto roku byla
provedena kompletní rekonstrukce
osvětlení skladu titanové běloby a balení.
Před zahájením akce bylo provedeno
autorizované měření intenzity osvětlení
u jednotlivých prostor.
Následně byly stanoveny jednotlivé požadované zóny pro intenzitu osvětlení podle
pracovních podmínek a využití daného
prostoru.
Navržená (a osazená) svítidla splňují hygienické normy pro použití v potravinářském průmyslu. Na světelné zdroje byla
poskytnuta záruka 5 let.
Ověření splnění podmínek osvětlení prostor skladu a balení titanové běloby bylo
provedeno po ukončení realizace nezávislou akreditovanou měřicí laboratoří.
Instalací LED světelných zdrojů dojde
k úspoře elektřiny 17,5 MWh/rok.
David Blaťák

Technický úsek

Drtivá většina kyseliny sírové, která se
vyrobí na provoze kyselin, se využívá pro
rozklad ilmenitu. Kyselina se skladuje
v zásobnících, ze kterých systémem
spojených nádob přetéká do předlohy,
odkud je čerpána čerpadly na provoz
titanová běloba (dále TB) PS02 Rozklad.
Denně tudy proteče kolem 600 tun kyseliny potrubím o délce půl kilometru
a s převýšením pětadvacet metrů. Vzhledem k důležitosti tohoto uzlu, odslouže-

ným létům a tomu odpovídajícímu stavu
zařízení bylo rozhodnuto o rekonstrukci.
V rámci této „Obnovné investiční akce
s přínosem“ byla na pozici instalována
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Obnova čerpání kyseliny sírové na provoz Titanová běloba
nová předlohová nádrž, dvě nová čerpadla s frekvenčními měniči a část potrubí
s armaturami.
Výkon nově osazených čerpadel je v souladu se střednědobým záměrem firmy
pro navýšení kapacity výroby TB na úroveň 77 kt TB/rok. Zároveň jsou mnohem
hospodárnější – ve smyslu snížení objemu prostředků na údržbu a snížení spotřeby elektrické energie díky přidaným
měničům (o cca 1,7 kWh/t TB). Předlohová nádrž byla navržena o polovičním objemu oproti původní nádrži, což
pozitivně ovlivnilo investiční náklady.
Zářijový nájezd nového zařízení proběhl
hladce.
Kateřina Stojanová

Bezpečnostně technické služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
spolu s požární ochranou představuje
ohromnou škálu činností, které
zaměstnavatel musí z dikce nejrůznějších
právních norem pro bezpečí všech
v pracovním prostředí zajistit. Viditelnou
špičkou ledovce činnosti bezpečnostně
technických služeb jsou školení
zaměstnanců z těchto oblastí.
Povinnost takováto školení provádět
v pravidelných intervalech ukládá zákoník
práce a zákon o požární ochraně. Dva roky
činí u zaměstnanců a tři u vedoucích. Výjimku mimo tuto zvyklost může zapříčinit změna pracovní náplně nebo zařazení
zaměstnance, zavedení nové technologie

anebo změna pracovních postupů, kdy se
školení provádí v nejbližším možném termínu. Zkrátka a dobře, v každém případě,
který má nebo může mít podstatný vliv
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Uplynulá výrobní odstávka provozů našeho závodu byla také ve znamení opakova-

ných školení 513 zaměstnanců, kteří nejsou pověřeni vedením. Na pěti termínech
v průběhu září a října nabitých bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární
ochranou a první pomocí se zopakovalo
také správné používání elektrických zařízení a spotřebičů a připomněly se úkoly
v prevenci závažných havárií, odpadového
hospodářství a úkoly v systému managementu kvality. Mnozí si ze školení odnesli
také zkušenost práce s hasicím přístrojem,
stydliví ji odkoukali, a u požární ochrany
se taky zastavíme. Nejčastěji skloňovaným
tématem diskuzí uplynulých školení byl
nešvar, který si svou budoucnost, možná
i nejistou, píše sám… Kouření. Vyhrazená
místa pro kouření jsou směrnicí generálního ředitele č. 64 písemně daná a označena tabulí „Místo pro kouření“. Kouřit
na jiných místech není možné. Ani takové
místo bez řádného označení s pouličním
košem na odpadky v provedení s cigaretovým popelníkem (nejčastěji nabízený
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Vyhrazená místa pro kouření jsou směrnicí
generálního ředitele č. 64 písemně daná
a označená tabulí „Místo pro kouření“.

pouliční koš na trhu) není automaticky
místem pro kouření. Nedodržování jisté
benevolence ze strany zaměstnavatele může mít fatální důsledky v plošném
zákazu. Není-li kouření dodržováno na
vyhrazených místech, hrozí postih ze stra-

ny zaměstnavatele zaměstnanci v souladu
s vnitrofiremními pravidly. Dále se zaměstnavatel i zaměstnanec také vystavují
nemalé sankci od státních kontrolních
orgánů, a to nejen v případě požáru.
Jaromír Otáhal
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Pravidelná školení zaměstnanců v době odstávky

