SEAL hlídá kvalitu pracovního ovzduší
ditovat měření související
s pracovním ovzduším, a to
si vyžádalo vznik samostatného oddělení. SEAL
je tak reakcí na potřeby
Dezy vyhodnocovat životní
prostředí na pracovištích.

„I díky servisní analytické laboratoři se výrazně
zlepšilo pracovní prostředí
na jednotlivých pracovištích,“ říká ing. Josef Král,
vedoucí SEAL DEZA, a. s.
Co dělá a k čemu slouží
servisní analytická laboratoř (SEAL)? Proč ji Deza
potřebuje? Zjednodušeně
řečeno, šetří Deze nemalé
prostředky, protože Deza
chce, aby její zaměstnanci
měli pro svoji práci co
nejlepší podmínky. Jenže
k tomu potřebuje vědět,
v jakém prostředí zaměstnanci pracují, jak účinná
jsou opatření ke zlepšení
pracovního prostředí.
A tady nastupuje SEAL
– odpověď může dát jen
kvalifikovaný rozbor
ovzduší na konkrétních
pracovištích.
Stovky rozborů
po celý rok
„Nepočítám-li jednorázová měření při najíždění
nových zařízení, SEAL
každoročně sleduje kvalitu
pracovního ovzduší zhruba
na 120 místech v Deze. To
si vyžaduje stovky rozborů,
které provádějí pracovníci

SEAL pomáhá i dalším
útvarům Dezy

Vedoucí laboratoře ing. Josef Král.
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Prudký rozvoj analýz
týkajících se pracovního
ovzduší nastal v Deze zhruba
v polovině devadesátých
let minulého století, kdy na
mnoha pracovištích vznikala
tzv. kontrolovaná pásma vymezující působení různých
škodlivin. S těmito pásmy
byla spojená úprava pracovní
doby, dodatková dovolená,

příplatky za škodlivé prostředí. Oblasti, kde se nacházelo
vyšší množství škodlivin,
bylo nutné vymezit a škodlivé látky měřit. Aby tato měření byla uznávána státními
kontrolními orgány, jako je
krajská hygienická stanice,
bylo nutné postupy měření
akreditovat.
Akreditace laboratoře
je komplikovaný proces
Samotná akreditace
laboratoře je dost komplikovaný proces posuzování
a kontrolních měření pracovníků Českého institutu
pro akreditaci (ČIA), kteří
přísně hodnotí vybavení
laboratoří, odbornost pracovníků i výsledky povinných kontrolních zkoušek.
Po schválení akreditace
musí laboratoř stále udržovat a zlepšovat úroveň své
práce. Každý rok je totiž

kontrolována jednak při
účasti v tzv. zkouškách způsobilosti, což je jednoduše
řečeno kontrola správnosti
měření, jednak je každoročně prověřována její činnost
při tzv. dozorových návštěvách pracovníků ČIA.
Zacíleno nejen na
benzen, toluen a xylen
SEAL se při měření pracovního ovzduší zaměřuje
na stanovování škodlivých
látek, které jsou součástí
surovin a výrobků Dezy,
jako je benzen, toluen,
xylen, ale také tzv. polyaromatické uhlovodíky, což
jsou většinou karcinogenní
látky, z nichž nejznámější
je benzo(a)pyren.
V minulosti byly analytické laboratoře součástí
vlastního výzkumného
ústavu pro koksochemii.
Pak však bylo třeba akre-

Činnost SEAL nelze
ovšem zužovat jen na rozbory pracovního ovzduší.
Díky hlubokým znalostem
a rozsáhlým zkušenostem
provádí její pracovníci řadu
dalších analytických rozborů složitých organických
směsí, jako je černouhelný
dehet, benzol a jejich části.
Svými rozbory pomáhá
SEAL dalším útvarům
Dezy při řízení kvality
výroby, při navrhování nových zařízení, podílí se na
kontrole odpadů určených
ke spálení na spalovně
pevných odpadů. Pomáhá také při rozhodování
o vhodnosti nových surovin
nebo provádí speciální rozbory výrobků Dezy, o které
požádá zákazník.
Tato činnost vyžaduje
od všech pracovníků SEAL
vysoké odborné znalosti jak
v oblasti chemie, výborné
znalosti technologií výroby,
tak i ovládání složitých
analytických přístrojů.
Deza průběžně vynakládá milionové částky na
nákup potřebných přístrojů
i na jejich provoz a údržbu.
Jako v každé chemické
firmě mají laboratoře nezastupitelné místo a žádná
chemická firma se bez nich
neobejde.
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