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Odpich u tavící šachtové pece
K odpichu strusky z tavící šachtové pece je možné
používat vícero nástrojů. Jedním z nich je i
kyslíkové kopí. Na příkladu konkrétního pracoviště
je prezentováno porovnání různých způsobů
provádění odpichu. Z ergonomického pohledu je
zároveň zhodnoceno zaměstnavatelem vyvíjené
kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace.

Šachetní pec Varta I
Jedná se o polootevřené pracoviště umístěné v jedné z výrobních hal, kde je
instalována šachetní pec Varta.
Šachetní pece slouží k recyklaci olověných akumulátorů a dalších výrobků,
které jsou určeny k recyklaci. Staré olověné akumulátory zbavené kyseliny
jsou přepracovány kompletně s krabicemi v šachetní peci za přídavku koksu a
dalších přísad, při čemž olovo a v něm obsažené kovy jsou převedeny do
formy surového olova. Spaliny ze šachetní pece (kychtový plyn) jsou
podrobeny termickému dohořívání, a tak jsou spáleny všechny organické látky
a zbývající oxid uhelnatý. Po ochlazení plynů vzduchem a vodou se prach
vylouží ve skládkové vodě.

Šachetní pec Varta II
Standardní provoz šachetní pece pak probíhá následovně:
odpich strusky, pokud tato je zřetelně vidět ve výfučnách – přímo souvisí s
provozem kyslíkového kopí;
čištění výfučen;
kontrola výtoku olova, při odpichu strusky musí hladina olova výrazně
klesnout;
čištění sifonu olova zahnutým železem;
dávkování do pece každé 2-3 hodiny;
odlévání v předpecí ochlazeného olova do forem;
odvoz naplněných struskových hrnců po ztuhnutí strusky (kokil);
odvoz bloků surového olova.

Šachetní pec Varta – schéma pracoviště

Provádění odpichu I
I. Nejčastěji se jedná o odpich pomocí prosté železné tyče (délka cca 3 m; hmotnost cca 6
kg). Odpich se provádí tak, že obsluha za pomoci vlastní síly propichuje zátku. Touto tyčí
zároveň čistí odtokový žlábek.
II. Dle potřeby se využívá pneumatické bourací kladivo (délka cca 2 m; hmotnost cca 17 kg).
Odpich se provádí tak, že se pomocí ručního pneumatického kladiva protluče zátka. Čištění
odtokového žlábku se provádí obdobně.
III. V minulosti se užívalo také odhořívající železné trubky (délka cca 5 m; hmotnost cca 10
kg), ve které se spaloval kyslík. Před vlastním odpichem uchopí obsluha železnou trubku do
ruky a po dohodě s druhým zaměstnancem reguluje průtok kyslíku trubkou, zatím co druhý
zaměstnanec tuto trubku zapaluje. Se zapálenou trubkou pak zaměstnanec postupuje
obdobně jako v případě kyslíkového kopí.

Provádění odpichu II
Stávající řešení není optimální
Fyzická zátěž, vibrace
Proto úvaha použití kyslíkového kopí

Návrh a optimalizace kyslíkového kopí I
Kyslíkové kopí se skládá ze tří základních částí:
- kyslíková hadice (část 0);
- rukojeť (část Ia a Ib);
- kopí (část II).

Návrh a optimalizace kyslíkového kopí I

Kyslíková hadice je tvořena pancéřovanou hadicí a je napojena na rukojeť.
Na rukojeti je umístěn závitový uzávěr přívodu kyslíku, ochranný štít, madlo
rukojeti a pevná část upínání kopí.
Vlastní kopí se skládá ze dvou tyčí, které postupně odhořívají.

Návrh a optimalizace kyslíkového kopí II
Rozměry kyslíkového kopí jsou následující:
- část Ia) rukojeť od napojení kyslíkové hadice po ochranný štít:

cca 0,6 m;

- část Ib) pevná část od ochranného štítu po napojení kopí:

cca 1,2 m;

- část II) kopí (dvě tyče):

až 2 x 1,5 m; tedy až 3,0 m.

Celková délka kopí se může pohybovat v rozmezí:
od cca 0,6 + 1,2 + 0,3 (nepoužitelný zbytek odhořívajících tyčí) = 2,1 m
do cca 0,6 + 1,2 + 3,0 = 4,8 m.
Celková hmotnost kyslíkového kopí je cca 12 kg, kdy:
- část Ia a Ib: cca 7,5 kg;

- část II:

až cca 4,5 kg.

Rychlost odhořívání kopí se pohybuje v rozsahu cca (5)10 až 40 cm za jeden odpich. Délka
odhořívání závisí na zručnosti obsluhy kyslíkového kopí, stavu taveniny, znečištění strusky (např.
zaseknuté překážky v místě výtoku z pece) apod. Jedna tyč (1,5 m) tak vystačí na minimálně 3
odpichy.

Základní popis manipulace s kyslíkovým
kopím
Zapálení – v ideálním případě 3 osoby, zaměstnavatel však vyčlení max. dvě
Provádění odpichu a čištění odtokového žlábku – v ideálním případě provádí
jeden zaměstnanec.
Při provádění odpichu je pracovník omezen prostorovým uspořádáním – kvůli
krytu kokily se nemůže dostatečně přiblížit k místu odpichu
Opětovné ucpání šachtové pece

Ergonomické zhodnocení
Kyslíkové kopí vs. pneumatické bourací kladivo

---

Kyslíkové kopí vs. prostá železná tyč (odpich se daří)

+++

Kyslíkové kopí vs. prostá železná tyč (odpich se nedaří)

--+

Kyslíkové kopí vs. odhořívající železná trubka

--++

Návrh a optimalizace kyslíkového kopí III
Z terénu zjištěného plyne, že stávající provedení kyslíkového kopí je oproti současnosti
vybaveno novým prvkem ochrany (ochranný štít). Po provedení terénního šetření se
však tato ochrana jeví jako nepotřebná.
Stávající řešení – velká páka – s kyslíkovým kopím se manipuluje nevhodně (délka až 4,8
m)
Kopí vhodné upravit tak, aby délka ideálně do max. 3,6 m (části Ia a II). Část Ia bez
ochranného štítu.
Dojde k odlehčení kopí (cca o 3 kg) a k úpravě těžiště – vhodnější manipulace.
Celková hmotnost kyslíkového kopí by tak mohla být do cca 9 kg.
Po těchto úpravách je možné, že může dojít k překvalifikování kategorizace prací –
stávající kat. 3 (v případě sledované pracovní pozice) by mohla být překvalifikována na
kat. 2.
Pro vlastní provoz je dále důležité stanovit soubor signálů, ke komunikaci mezi
obsluhou kyslíkového kopí a zaměstnancem, který provádí zapálení kopí.

Závěr
V případě, kdy bude upraven původní návrh kyslíkového kopí, dojde k
ulehčení práce obsluhy. Obsluha bude moci využívat nástroj o max. hmotnosti
do 9 kg s tím, že již nebude zapotřebí hrubé síly k provedení odpichu.
Navrhované řešení zvýší úroveň BOZP na sledovaném pracovišti.

