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Anotace 

Kuchár, M.: Pasivní protivýbuchová ochrana v mlýnských okruzích teplárenského provozu. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014.  

 Diplomová práce řeší problematiku protivýbuchových opatření při zpracování a dopravě 

uhelného paliva od zásobníků surového uhlí až ke spalovací komoře parního kotle.  

Je proveden popis technologie dopravy paliva, jeho zpracování, skladování a příprava pro 

efektivní spalování. Rozdělení jednotlivých úseků mlecího okruhu do nebezpečných zón, 

posouzení ocelových konstrukcí s ohledem na výbuchový ráz a navržení nového zařízení na 

potlačení a odlehčení výbuchu hořlavých prachů při dopravě uhelného paliva. 

Klíčová slova 

Požár; výbuch; prach; nebezpečná zóna; tlak; protivýbuchová opatření; mlýnský okruh 

 

Kuchár, M.: Passive Explosion Protection in Mill Systems of Heating Plant.  

Ostrava: Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 

This thesis deals the issue of explosion precautions during processing and transportation of 

coal fuel from the fuel tanks of raw coal to the combustion chamber of the steam boiler. 

There is described technology of the fuel transport, its processing, storage and preparation for 

efficient combustion. Distribution of individual sections of the grinding circuit into dangerous 

zones, considerations of steel constructions with the respect to the reduced explosion character 

and the design of new equipment to repression and relieve explosion of combustible dust in the 

coal transportation fuel. 

 

Key words 

Fire; explosion; dust; dangerous zone; pressure; precautins against explosion; mill circuit 

 



Diplomová práce         Milan Kuchár 

   

OBSAH 

ÚVOD .........................................................................................................................................1 

REŠERŠE ...................................................................................................................................2 

1 PRINCIPY PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANY ................................................................3 

1.1 Aktivní - primární  protivýbuchová ochrana ..............................................................3 

1.2 Aktivní - sekundární protivýbuchová ochrana ............................................................3 

1.3 Pasivní - konstrukční protivýbuchová ochrana ...........................................................4 

1.3.1 Konstrukce odolné výbuchu ...............................................................................4 

1.3.2 Odlehčení výbuchu .............................................................................................6 

1.3.3 Potlačení výbuchu .............................................................................................12 

1.3.4 Speciální aplikace .............................................................................................15 

2 MLÝNSKÝ OKRUH PARNÍHO KOTLE .......................................................................16 

3 ANALÝZA RIZIK, STANOVENÍ NEBEZPEČNÝCH ZÓN .........................................19 

3.1 Prostory vně zařízení.................................................................................................20 

3.2 Prostory uvnitř zařízení .............................................................................................20 

3.3 Přehled rizikových zařízení.......................................................................................25 

4 TECHNICKÁ OPATŘENÍ PROTI VÝBUCHU PRACHU ............................................26 

4.1 Vstupní parametry .....................................................................................................26 

4.2 Příklad výpočtu .........................................................................................................27 

4.3 Jednotlivé komponenty ochranného systému ...........................................................28 

4.4 Ochranná opatření v mlýnském okruhu ....................................................................32 

4.5 Konfigurace aktivací .................................................................................................37 

4.6 Značení zařízení ........................................................................................................38 

4.7 Obsluha a kontrola ochranného systému pro potlačení výbuchu ..............................38 

4.8 Bezpečnostní zóny ....................................................................................................39 

4.9 Elektroinstalace v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů ..................41 

ZÁVĚR .....................................................................................................................................45 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................................47 

Tištěné monografie: ..............................................................................................................47 

Normy a zákony: ...................................................................................................................47 

Jiné zdroje: ............................................................................................................................48 

SEZNAM OBRÁZKŮ ..............................................................................................................48 

SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce         Milan Kuchár 

   

SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK 

Hořlavá látka látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi,  

 která může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem,  

 nejčastěji se vzdušným kyslíkem. 

Hoření oxidačně-redukční reakce exotermního charakteru, která je  

 doprovázená vývinem zplodin hoření (CO, CO2, HCL, HCN apod.) 

Prach je dispergovaná tuhá fáze s lineární velikosti částic pod 0,5 mm. 

Výbuch náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty a  

 tlaku. 

Rozsah výbušnosti rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat  

 výbuch. 

LEL dolní hranice výbušnosti (Lower Explosion Limit), dolní hranice  

 rozsahu výbušnosti. 

UEL horní hranice výbušnosti (Upper Explosion Limit), horní hranice 

 rozsahu výbušnosti. 

Výbušná atmosféra směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo prachů  

 při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří  

 hoření do celé nespálené směsi. 

Výbuchový tlak   vzniká v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry o dané 

 koncentraci. 

Redukovaný  vzniká při výbuchu výbušné atmosféry v uzavřené nádobě chráněné 

výbuchový tlak  odlehčením nebo potlačením výbuchu. 

 

Statický reakční tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací prvek (membrána, 

tlak klapa, okno, stěna…).  

 

Odlehčovací plocha plocha otvoru v m² pro odlehčení výbuchu. 

Ochranný systém konstrukční jednotka určená k potlačení nebo omezení účinků výbuchu. 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu nebo prostředí, při které se hořlavý  

 prach vznítí. 

Hodnota KSt kubická  konstanta vyjadřující brizanci směsi nezávisle na objemu, ve 

 kterém byla stanovena. Definuje vztah mezi (dp/dt)max a objemem V,  

 v němž výbuch probíhá. 
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 1 

ÚVOD 

S růstem technologické úrovně výroby i nároků na čistotu pracovního a životního prostředí 

dochází k širšímu využívání zařízení, ve kterých se mohou vyskytovat výbušné disperzní 

systémy. V technologických procesech se jedná především o filtrační zařízení, dopravu 

materiálu vzduchem, rozprašovací sušárny, mlýny, zachycovače prachu, mechanická dopravní 

zařízení apod. Disperzní soustavy jsou v některých aspektech nebezpečnější než plynné 

výbušné systémy. Nebezpečné koncentrace mohou vznikat při rozvíření usazeného prachu a 

v případě zážehu relativně malého objemu výbušné disperze může dojít k lavinovitému šíření 

exploze v důsledku postupného rozviřování prachu usazeného na zařízeních, v potrubích, na 

podlaze apod. Tak dochází k rozšíření výbuchu v technologických prostorách zásobníků, sil a 

mlýnů.  

Hoření disperzních soustav se od hoření plynných systémů značně liší. Povahu disperzního 

systému, v našem případě vzduchu s prachovými částicemi, ovlivňuje řada faktorů. Především 

je to velikost a tvar částic, interakce mezi částicemi a disperzním prostředím, vzájemná 

interakce mezi částicemi, povrchové a elektrické vlastnosti částic. Hlavním mechanismem 

převodu tepla z reakční zóny na částečky prachu je sálání. Při zážehu reálných výbušných 

soustav nejsou podmínky v celém prostoru systému stejné, systém je nehomogenní. Chemická 

reakce je zahajována v jedné nebo více lokalitách, které se nazývají horká jádra. Princip teorie 

horkých jader je založen na faktu, že při rychlém zahřátí systému, ať již adiabatickou kompresí 

nebo převodem tepla, dojde v určitých lokalitách ke zvýšení teploty a tím k rychlému rozvoji 

chemické reakce. Ke spontánní explozi dochází tehdy, jestliže četnost vzniku horkých jader je 

dostatečně velká, aby se chemická reakce rozšířila na okolní zóny. Při zážehu a hoření 

disperzních systémů dochází ke složitým fyzikálním a chemickým pochodům ve struktuře 

systému. Značný význam mají transportní pochody, zejména difúze okysličovadla do 

reakčního pásma. Hoření tuhých částeček ve vzduchu může probíhat buď v plynné fázi, nebo 

na povrchu pevné fáze [1].  

Cílem diplomové práce je navrhnout účinná opatření zabraňující vzniku a rozšíření 

výbuchu hořlavých prachů v mlýnském okruhu teplárenského provozu a eliminovat tak značné 

potenciální nebezpečí vyvolávající značné materiální a morální škody. K tomu jsou nutné 

účinné ochranné systémy omezující účinky výbuchu na přijatelnou a bezpečnou úroveň. 
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REŠERŠE  

V diplomové práci chci zajistit účinné technické požadavky pasivní protivýbuchové 

ochrany při skladování a dopravě uhelného paliva určeného ke spalování v parním kotli 

teplárenského provozu. Chci zpracovat návrh zařízení sloužící pro potlačení a odlehčení 

výbuchového tlaku z technologického celku a připravit dokument pro návrh a provozování 

podobných zařízení v teplárenských provozech. Základním informačním dokumentem o 

nebezpečných vlastnostech uhelného paliva jsou požárně technické charakteristiky 

jednotlivých vzorků paliva a jejich hodnocení ve VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice. Zkušební 

metodika stanoví nejhorší podmínky koncentrace paliva, homogenity a turbulence, vyjádřené 

hlavními výbuchovými vlastnostmi pmax a KSt.max , které slouží jako základ pro hodnocení 

požadavků ochranného systému proti výbuchu. Hlavním kritériem pro účinnost ochranného 

systému musí být nižší redukovaný tlak, než je známá tlaková odolnost nejslabšího 

komponentu chráněného zařízení [9]. Provedu popis technologie zpracování a dopravy 

uhelného paliva, analýzu možných rizik s ohledem na technologický proces a pohyb osob 

v okolí parního kotle, stanovím nebezpečné zóny. Tlaková odolnost jednotlivých chráněných 

zařízení se zkontroluje pomocí softwarové simulace, aby se zabránilo případné deformaci nebo 

roztržení chráněného zařízení a tím ohrožení osob a navazující technologie.  Hlavním zdrojem 

informací pro aktivní ochranu a pasivní konstrukční ochranu proti výbuchu hořlavých prachů 

jsou odborné tištěné monografie [1-5] a řada technických norem a směrnic [6-13]. Mezi páteřní 

dokumenty, které řeší ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu patří ČSN EN 14491 

z roku 2013 [8] a systémy pro potlačení výbuchu prachu řeší ČSN EN 14373 z roku 2006 [9]. 

Existuje řada odborných publikací našich i zahraničních autorů opírajících se o dlouhodobé 

zkušenosti v oblasti protivýbuchové prevence. Důležité a cenné jsou praktické zkušenosti firem 

pohybujících se v tomto specifickém prostředí, např. RSBP, s.r.o. Ostrava-Radvanice, VVUÚ, 

a.s. Ostrava-Radvanice, VST Engineering, s.r.o. Pardubice.  

Je nutné se probrat velkou paletou informací a vybrat část nahromaděných zdrojů tak, aby 

i nezaujatý pozorovatel a odborná veřejnost dostala přehledný dokument vztahující se 

k problematice protivýbuchové prevence s důrazem na pasivní konstrukční ochranu proti 

výbuchu hořlavých prachů při dopravě a zpracování uhelného paliva. Při identifikaci zdrojů 

rizik je proto velmi důležitá znalost jednotlivých vlastností dopravovaných a používaných 

paliv, znalost místních provozních podmínek jednotlivých částí provozu a znalost 

technologického procesu.     
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1 PRINCIPY PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANY  

Každá protivýbuchová ochrana vychází ze znalostí technologie výroby, jednotlivých částí 

technologického celku, provozních podmínek normálního provozu a podmínek při najíždění a 

odstavování zařízení. Tyto podmínky je nutné konfrontovat s fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi zpracovávaných materiálů a odtud vyvodit, zda může docházet ke kritickým 

situacím, představujícím hrozbu požáru nebo výbuchu. Při posouzení rizik v provozech 

zpracovávajících hořlavé materiály a jejich prachy je nezbytné se zabývat preventivními 

opatřeními [3]:  

 Aktivní prevence-zabraňuje vzniku exploze 

o Primární ochrana, která zabraňuje nebo omezuje tvorbu výbušné směsi. 

o Sekundární ochrana, která zbraňuje možnosti iniciace existující výbušné směsi. 

 Pasivní prevence-nezabraňuje vzniku exploze, ale omezuje a snižuje účinky případné 

exploze. 

1.1 Aktivní - primární  protivýbuchová ochrana 

Podaří-li se udržet koncentraci směsi mimo výbušný obor, je vznik exploze vyloučen. 

Například podaří-li se snížit a udržet koncentraci O2 pod limitní hranicí zavedením inertního 

plynu (N2, CO2, kouřové plyny, vodní pára). Je však nutné kontinuálně kontrolovat hodnotu 

koncentrace O2. Dovoluje-li to technologie, můžeme k hořlavému prachu přidat inertní 

prachovou látku (vápenec, bentonit, popel) a tím vyloučit vznik výbušné směsi. Limitní obsah 

inertní látky musí přesahovat 50% hmotnosti hořlavé látky. S rostoucím přídavkem inertního 

prachu se postupně snižují maximální výbuchové parametry.      

1.2 Aktivní - sekundární protivýbuchová ochrana 

Základem sekundární prevence jsou opatření zabraňující iniciaci nebezpečné výbušné 

atmosféry. Nebezpečné prostory se klasifikují do zón na základě četnosti a doby trvání 

výbušné atmosféry. Při určování zón si je třeba uvědomit, že také vrstvy usazeniny a hromady 

hořlavých prachů mohou vytvářet výbušnou atmosféru při svém rozvíření. Je nutné 

minimalizovat možnost iniciace od horkých povrchů, otevřených plamenů, horkých plynů, 

mechanických jisker, statické elektřiny, elektrických zařízení, eliminovat samovznícení 

sypkých a prašných hmot [4].  
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Zóny pro hořlavé prachy: 

 Zóna 20 - výbušná atmosféra je tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve 

vzduchu, který je přítomen trvale, dlouhou dobu nebo často. 

 Zóna 21 - výbušná atmosféra je tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve 

vzduchu, který je přítomen v běžném provozu příležitostně. 

 Zóna 22 - výbušná atmosféra je tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve 

vzduchu, který je přítomen po velmi krátkou dobu a v běžném provozu je jeho 

vznik nepravděpodobný. 

1.3 Pasivní - konstrukční protivýbuchová ochrana 

Nelze-li zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit možný výbuch 

pomocí aktivní protivýbuchové ochrany, musí se provést taková opatření, která omezí účinky 

výbuchu na bezpečnou míru. Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany nezabrání 

výbuchu, ale zajistí, že nedojde k poškození zařízení ani k ohrožení osob. Podle konstrukčního 

opatření, které omezí účinky výbuchu na únosnou míru, rozlišujeme [5]:  

 Konstrukce odolné výbuchu. 

 Odlehčení výbuchu. 

 Potlačení výbuchu. 

 Zabránění přenosu plamene a výbuchu. 

1.3.1  Konstrukce odolné výbuchu 

Tlakovou odolnost jednotlivých chráněných zařízení je nutné jednoznačně prokázat. 

K tomu se používají tlakové zkoušky přetlakem vzduchu, vody nebo explozní zkoušky. 

V posledních letech se využívají softwarové simulace, umožňující zkontrolovat konstrukční 

provedení chráněných zařízení (příloha č. 2). Zařízení, ochranné systémy a součásti musí být 

vyrobeny tak, aby odolávaly vnitřnímu výbuchu bez porušení. Konstrukce se rozlišuje jako:  

 Konstrukce odolná maximálnímu výbuchovému tlaku. 

 Konstrukce odolná redukovanému výbuchovému tlaku. 
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Konstrukce odolná maximálnímu výbuchovému tlaku 

Zařízení, ochranné systémy a součásti musí odolávat očekávaným výbuchovým tlakům bez 

trvalých deformací a netěsností zařízení. Používá se tam, kde je nežádoucí jakýkoliv únik 

skladovaných a přepravovaných látek (např. vysoce toxických). 

 

Konstrukce odolná redukovanému výbuchovému tlaku 

U těchto zařízení připustíme namáhání materiálu až na mez kluzu (obr. 1). Přípustné jsou 

plastické deformace, ale nesmí dojít k porušení těsnosti nádoby. Zařízení má menší hmotnost a 

je levnější.  

 

 

 

Obr. 1  Závislost relativního prodloužení ε  na normálovém napětí σ pro ocel 

Po překročení meze kluzu σK  se zvětšuje relativní prodloužení, aniž by se zvětšovalo 

normálové napětí, materiál se prodlužuje bez zvětšování síly, dochází k „tečení ocele“, mění se 

fyzikální vlastnosti materiálu. 

 ε [-] 
 

        σ [MPa] 
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1.3.2  Odlehčení výbuchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Odlehčením výbuchu uzavřené nádoby (zásobníku, sila…) zabráníme dosažení max. 

výbuchového tlaku pmax  a tím zničení nádoby a možným ztrátám na životech. Odlehčovací 

zařízení musí zareagovat tak, aby zařízení nebylo v žádném případě namáháno nad svou 

rázovou pevnost. Průběh tlaku v odlehčené nádobě a porovnání s maximálním výbuchovým 

tlakem je uveden na obr. 2. 

 

Obr. 2 Výbuchová křivka v odlehčené nádobě 

Přesný výpočet velikosti odlehčovacích otvorů je nejdůležitějším aspektem návrhu 

odlehčení. Velikost otvorů závisí na výbuchových vlastnostech prachu, na geometrii nádoby a 

konstrukci odlehčovacího zařízení. Za únikovou plochou je nutné vždy aplikovat bezpečnostní 

zónu, která nesmí zasahovat do prostorů komunikací, technologie a míst obsluhy. Je nutné 

počítat s výstupem spálených a hořících plynů a prachů, čela plamene a tlakových účinků. 

 

   pvýb [MPa] 

                          t [ms] 
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Pro výpočet velikosti odlehčovacího otvoru je nutné znát [8]: 

 Max. výbuchový tlak  pmax [bar].  

 Konstrukční tlak nádoby  pred,max při odlehčení výbuchu [bar]. 

 Výbuchovou konstantu prachu KSt [bar.m.s
-1

]. 

 Objem nádoby V [m
3
]. 

 Poměr délky k průměru nádoby L/D [-]. 

 Statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  pstat [bar]. 

 Koeficient odlehčovací účinnosti zařízení Ef  [-]. 

 Za konstrukční tlak nádoby musí být brán konstrukční tlak nejslabší části nádoby. Pro 

kompenzaci nižší účinnosti odlehčovacího zařízení (koeficient účinnosti odlehčení je menší 

než 1) musí být geometrická odlehčovací plocha Av větší, než je požadovaná odlehčovací 

plocha A [m
2
]. 

Av = A / Ef         (1)  

Pro přetlak 0,1 bar ≤  pred,max  < 1,5 bar platí 

A = B
 .
(1+C 

.
 log L / D)              (2) 

kde A  je požadovaná odlehčovací plocha [m
2
]  

B = [3,264 
. 
10

-5
 
.
 pmax 

.
 KSt 

.  
pred,max

- 0,569 
+ 0,27 

.
 (pstat – 0,1) 

.
 pred,max

- 0,5
]

 
 
.
 V 

0,753         
(3)

 

C = (-4,305 
. 
log

  
pred,max

 
+ 0,758)      (4)

 

Pro přetlak 1,5 bar ≤  pred,max  < 2,0 bar platí 

A = B
  
          (5) 

Rovnice platí pro jednotlivé nádoby, u kterých byla provedena odpovídající opatření pro 

zabránění šíření plamene mezi nádobami (oddělení výbuchu) a dále pro:  

objem nádrže  0,1-10 000 m
3
, 

statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  0,1-1 bar, 

maximální redukovaný výbuchový tlak  1-2 bar, 
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maximální výbuchový tlak  5-10 bar, 

výbuchovou konstantu KSt  10-300 bar.m.s
-1

, 

poměr délky k průměru L / D  1-20, 

procesní podmínky uvnitř chráněné nádoby - absolutní tlak ≤ 110 kPa,  

     - koncentrace kyslíku ≤ 21 %, 

     - teplota -20°C až +60 °C. 

 

Ochrana potrubí 

Pokud jsou jednotlivé nádoby mezi sebou propojeny potrubím, dochází při výbuchu ke 

zvýšení turbulence a ke zvýšení tlaku, které povede ke zvýšení účinku výbuchu. Propojené 

systémy nádob jsou nejlépe chráněny pomocí vzájemného oddělení tak, že výbuch v jedné 

nádobě je zastaven a nemůže se přenést do druhé nádoby. Základ bezpečnosti spočívá 

v kombinaci pevnosti potrubí, oddělení účinků výbuchu a ochrany nádob před výbuchem. 

Pokud maximální redukovaný tlak pred,max nepřekročí 0,5 bar, může být vypočtena vzdálenost 

rovného potrubí L, ve které vznikne stanovený tlak pL podle rovnice:   

L =D 
.
 (83,57-81,99 

. 
e 

- 0,1640 x p
L

 
)       (6) 

rovnice (6) platí pro poměr L / D nejvýše 50,  KSt  100-200 bar.m.s
-1

, 

L  - vzdálenost rovného potrubí, ve kterém vznikne přetlak pL [m], 

D  - průměr potrubí mezi 0,2-0,6 m, 

pL – místní přetlak ve vzdálenosti L [bar], 

Pro jiné průměry potrubí nejsou dostupná žádná doporučení. 

 

Vliv výfukového potrubí 

Pokud je za zařízením pro odlehčení výbuchu výfukové potrubí, může se toto potrubí 

zaplnit výbušnou atmosférou dříve, než se plameny dostanou ven. To povede ke vzniku 

sekundárního výbuchu ve výfukovém potrubí. S narůstající délkou výfukového potrubí se 

zvyšuje maximální redukovaný výbuchový tlak uvnitř nádoby. Výfukové potrubí nemá žádný 

vliv na pred,max, pokud je L / D samostatného výfukového potrubí ≤ 0,5 a pokud je objem 

potrubí menší než je objem chráněné nádoby.  
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Pro výfukové potrubí může být jeho vliv na pred,max vypočten podle rovnice:   

p 
,
red,max = pred,max  

.
 [1+17,3 

. 
( A 

. 
V 

- 0,753 
)
1,6

 
. 
L]      (7) 

p 
,
red,max - max. redukovaný výbuchový tlak s výfukovým potrubím [bar], 

pred,max - max. redukovaný výbuchový tlak bez výfukového potrubí [bar], 

A  - požadovaná odlehčovací plocha bez výfukového potrubí [m
2
], 

V  - objem chráněné nádoby [m
3
], 

L  - délka výfukového potrubí [m]. 

Rovnice (7) platí pro: 

objem nádoby  0,1-10 000 m
3
, 

poměr délky k průměru L / D výfukového potrubí  0,5-20, 

výbuchovou konstantu KSt  10-400 bar.m.s
-1

, 

délku výfukového potrubí  L nejvýše 10 m, 

statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  0,1-0,2 bar, 

maximální redukovaný výbuchový tlak  0,1-2 bar, 

maximální výbuchový tlak  5-12 bar. 

Výfukové potrubí vyžaduje min. stejnou konstrukční pevnost jako chráněná nádoba. Pokud 

jsou inspekční dveře pro údržbu umístěny blízko odlehčovacího zařízení, musí mít stejnou 

pevnost jako výfukové potrubí. Odlehčovací zařízení musí být na chráněné nádobě a nikoliv na 

konci výfukového potrubí [8].   

 

Účinky plamenů 

Prostor, do kterého je případný výbuch odlehčen, musí být patřičně vzdálen od ostatní 

technologie a provozních komunikací. Délka plamenů vně odlehčovacích otvorů může být 

odhadnuta podle rovnic: 

LF = 10 
.
 V 

 1/3 
    pro horizontální odlehčení       (8) 

LF = 8 
.
 V 

 1/3 
      pro vertikální odlehčení      (9)   

LF  - délka plamenů [m], 

V  - objem chráněné nádoby [m
3
]. 
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Šířka plamenů vně odlehčovacích otvorů může být odhadnuta podle rovnice: 

WF = 2,8 
.
 V 

 1/3 
    pro horizontální  i vertikální odlehčení    (10)    

WF  - šířka plamenů [m], 

V  - objem chráněné nádoby [m
3
]. 

Rovnice (8 - 10) platí pro: 

objem nádoby  0,1-10 000 m
3
, 

poměr délky k průměru L / D nádoby < 2, 

výbuchovou konstantu KSt  10-200 bar.m.s
-1

, 

statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  0,1-0,2 bar, 

maximální redukovaný výbuchový tlak  0,1-2 bar, 

maximální výbuchový tlak  5-10 bar. 

 

Účinky tlaku 

Vnější přetlak vně nádoby s odlehčením výbuchu může vznikat v důsledku výbuchu mraku 

prachu za odlehčovacím otvorem nebo v důsledku samotného odlehčení výbuchu v nádobě. 

Maximální vnější přetlak pext,max může být odhadnut podle rovnice:   

pext,max = 0,2 
. 
pred,max  

.
 Av 

0,1
 
. 
V 

 0,18       
(11)   

pext,max - max. vnější tlak [bar], 

pred,max - max. redukovaný výbuchový tlak [bar], 

Av  - geometrická odlehčovací plocha [m
2
], 

V  - objem chráněné nádoby [m
3
]. 

Maximální vnější přetlak pext,max může být očekáván ve vzdálenosti  

RS = 0,25 
.
 LF     [m]     (12)   

 
Ve větších vzdálenostech r >RS  se vnější tlak pext,r  snižuje podle rovnice: 

 pext,r  = 
 
pext,,max  

.
 (RS

  
/ r) 

 1,5       
(13)   

 r  - vzdálenost od odlehčovacího otvoru [m]. 
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Rovnice (11 - 13) platí pro: 

objem nádoby  0,1-250 m
3
, 

poměr délky k průměru L / D nádoby  < 2, 

výbuchovou konstantu KSt  ≤ 200 bar.m.s
-1

, 

statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  ≤ 0,1 bar, 

maximální redukovaný výbuchový tlak  0,1-1 bar, 

maximální výbuchový tlak  < 10 bar. 

 

Zpětné síly 

Při odlehčení výbuchu vznikají zpětné síly v důsledku proudění spalin a prachu 

z odlehčovacího otvoru. Tyto síly mohou způsobit deformaci nádoby nebo i její zhroucení. 

Maximální zpětné síly mohou být vypočteny podle rovnice:  

FR max = 119 
. 
 Av 

. 
pred,max       (14)    

FR max  - zpětné síly [kN], 

pred,max - max. redukovaný výbuchový tlak [bar], 

Av  - geometrická odlehčovací plocha [m
2
]. 

Instalace odlehčovacích otvorů o odpovídající ploše na opačné straně nádoby může 

kompenzovat zpětné síly. V důsledku otevření odlehčovacích otvorů v různém okamžiku může 

nastat nerovnováha. Tato skutečnost se musí zohlednit při navrhování. 

 

Informace pro použití 

Zařízení pro použití při skladování a dopravě hořlavých prachů, která jsou chráněná 

pomocí odlehčení výbuchu, musí být dodávána s návody pro obsluhu a údržbu. Návody pro 

údržbu musí obsahovat periodické prohlídky a mimořádné prohlídky po případném výbuchu 

prachu v chráněném zařízení. Všechny výrobky chráněné pomocí odlehčení výbuchu, které 

jsou navrženy v souladu s předpisy a požadavky EU, musí být zřetelně označeny na hlavní 

části výrobku [5]:  

 Jméno a adresa výrobce, typové označení výrobce. 

 Sériové číslo, rok výroby. 
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1.3.3 Potlačení výbuchu 

Potlačením výbuchu se v uzavřené nebo téměř uzavřené nádobě potlačí hoření výbušné 

atmosféry v počáteční fázi, s cílem zabránit poškození nádoby vysokým tlakem. Řídící a 

indikační jednotka CIE (control and indicating equipment) aktivuje HRD hasící jednotku (high 

rate discharge) a hasící látka se rychle rozpráší do chráněné nádoby. Výbuch se považuje za 

potlačený, pokud je max. výbuchový tlak omezen na redukovaný výbuchový tlak nebo je 

šíření plamene omezeno na určitou velikost ve volném prostoru. Max. výbuchový tlak pmax  

se obvykle sníží na max. redukovaný tlak pred,max  typicky mezi 0,2 až 1 bar (obr. 3). 

 Účinnost systému pro potlačení výbuchu závisí na [9]: 

 Počátečním tlaku p [bar]. 

 Počáteční teplotě t [°C].  

 Max. výbuchovém tlaku  pmax [bar].  

 Konstrukčním tlaku nádoby  pred,max při potlačení výbuchu [bar]. 

 Výbuchové konstantě prachu KSt [bar.m.s
-1

]. 

 Minimální teplotě vznícení MIT [°C]. 

 Rychlosti nárůstu tlaku (dp / dt)max [bar.s
-1

]. 

 Objemu nádoby V [m
3
]. 

 Poměru délky k průměru nádoby L / D [-]. 

 Homogenitě a vnitřní turbulenci výbušné atmosféry [-]. 

 Druhu hasící látky [-]. 

 Hmotnosti hasící látky [kg]. 

 Aktivačním tlaku pa [bar]. 

 Počtu HRD hasicích jednotek Ns  [ks]. 

 Objemu HRD hasicích jednotek Vs [m
3
]. 

 Průměru výfuku HRD hasicí jednotky Ds [mm]. 

 Otevírací době HRD hasící jednotky ts  [ms]. 

 Tlaku pro rozprášení hasící látky ps [bar].  
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 Druhu rozprašovacího zařízení pro HRD hasící jednotku [-]. 

 Umístění HRD hasící jednotky na chráněné nádobě [-]. 

 

 

Obr. 3 Časový průběh tlaku pro normální a potlačený výbuch 

 

Detekce 

K aktivaci celého systému pro potlačení výbuchu se používá optický, tepelný nebo tlakový 

detektor (snímač). Pro uzavřené nádoby se používají tlakové detektory, poněvadž tlak se šíří 

všemi směry rovnoměrně a neškodí jim prašné prostředí. Tlakový detektor vysílá po překročení 

limitních hodnot tlaku elektrický signál do řídící a indikační jednotky, která monitoruje signály 

ze všech připojených detektorů. Řídící a indikační jednotka řídí spouštění příslušných hasících 

jednotek HRD v ohroženém úseku technologie. Nespouštějí se hasící jednotky tam, kde 

k iniciaci a následnému zvýšení tlaku nad redukovaný tlak pred,max  nedošlo. 

 

 

    p [bar] 

   t [s] 
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Hasicí látka 

V systémech pro potlačení výbuchu se mohou používat plynné, kapalné i pevné hasící 

látky. Nejčastěji se používají hasící prášky na bázi fosforečnanu amonného nebo sodného 

(např. TROPOLAR, FUREX, PULVEX). Bez ohledu na účinnost použité hasící látky, musí 

být posouzena slučitelnost hasící látky s provozními látkami v technologii výroby. Hasící látka 

se považuje za účinnou, pokud zvýšení aktivačního tlaku pa v systému pro potlačení výbuchu 

vede k malému zvýšení max. redukovaného výbuchového tlaku pred,max [9]. 

Hasicí jednotky HRD 

Hasicí jednotku představuje tlaková nádoba s hasivem, které je přes rychlootevírací ventil 

vháněno za pomocí hnací látky (N2) do chráněného prostoru nádoby.  Hasicí jednotky jsou 

dostupné v různých velikostech (5 litrů - 4kg hasiva, 9 litrů - 6 kg hasiva, 15 litrů - 13 kg 

hasiva…). Počet a rozložení hasicích jednotek závisí na geometrických rozměrech a tvaru 

chráněné nádoby. Funkčnost hasicí jednotky musí být spolu s rozprašovacím systémem a 

montážním nástavcem prokázána zkouškami. Při těchto zkouškách musí být stanoven [9]: 

 Nejhorší případ výbuchu, který může být potlačen systémem v tomto objemu.  

 Max. aktivační (detekční) tlak  pa , který lze použít v daném objemu.  

 Účinnost systému pro potlačení výbuchu, vyjádřená pomocí  tlaku pred,max . 

Každé hasivo má různou efektivitu v nádobách různého tvaru a obsahu. Ve větších 

nádobách se vyžaduje výraznější prostorová a časová distribuce hasiva. Na základě poznatků 

z výzkumu a zkoušek byl odvozen vzorec pro výpočet minimálního počtu HRD hasicích 

jednotek pro danou explozi v dané nádobě: 

N = No 
. 
Vs 

- 3/4
  
.
 KSt max 

2/3
 
. 
V 

 2/3         
(15)  

 
 

N - min. počet HRD jednotek pro danou explozi [ks], 

No - konstanta  2,72 
. 
10

-7
, 

Vs  - volný objem HRD jednotky [m
3
], 

V  - chráněný objem nádoby [m
3
], 

KSt max - max.výbuchová konstanta prachu [Pa.m.s
-1

]. 
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Autor [2] uvádí pro výpočet minimálního počtu 5 litrových HRD jednotek vzorec: 

N = k 
. 
V 

 2/3          
(16)   

k - koeficient 1,08 pro prachy třídy St1 a 1,40 pro prachy třídy St2, 

V - chráněný objem nádoby [m
3
]. 

Každá jednotlivá součást systému pro potlačení výbuchu musí být trvale označena, 

přednostně na identifikačním štítku, který je bezpečně upevněn na zařízení. Také kompletní 

systém musí být označen značkou „CE“ a „Ex“ a označení musí minimálně obsahovat [9]:  

 Jméno a adresa výrobce (dodavatele). 

 Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu. 

 Odkaz na systém pro potlačení výbuchu. 

Příklad označení: 

Ex D  NB 1111 ATEX 2222X 

NB 1111 - identifikační číslo notifikované osoby, 

2222 X – číslo certifikátu, zvláštní podmínky. 

Zařízení pro použití při skladování a dopravě hořlavých prachů, která jsou chráněná 

pomocí potlačení výbuchu, musí být dodávána s návody pro obsluhu a údržbu. Návody pro 

údržbu musí obsahovat periodické prohlídky a mimořádné prohlídky po případném výbuchu 

prachu v chráněném zařízení. 

1.3.4 Speciální aplikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kombinace obou systémů, jak potlačení tak odlehčení výbuchu se používá při aplikacích, 

kdy pevnost technologického zařízení neumožňuje ochranu samostatným potlačením nebo 

odlehčením, tak v případech, kdy je nutno zabránit výronu plamene ze zařízení do míst, ve 

kterých se může nacházet obsluha. Po detekci výbuchu dojde k rozprášení hasící látky poblíž 

místa odlehčení a tím se minimalizuje vyšlehnutí plamene z odlehčovacího otvoru. Účinnost 

kombinovaného systému musí být ověřena pro konkrétní aplikaci zkouškami. 
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2 MLÝNSKÝ OKRUH PARNÍHO KOTLE  

Parní kotel je proveden jako práškový s výtavným ohništěm. Do ohniště je prášek podáván 

komůrkovými podavači, umístěnými po šesti pod výsypkami zásobníků uhelného prášku. 

Podavače jsou vybaveny asynchronními motory s planetovou převodovkou a jejich otáčky jsou 

řízeny frekvenčními měniči v závislosti na požadovaném výkonu kotle. Teplým primárním 

vzduchem se prášek z podavačů dopravuje do dvanácti hořáků v rozích ohniště. Prášek v 

ohništi se mísí se sekundárním vzduchem. Zapálení uhelného prášku při najíždění kotle je 

zajištěno dvěma olejovými hořáky (LTO) s tlakovým rozprašováním paliva.  

Hlavní části mlýnského okruhu uhelného paliva (obr. 4): 

 Podavač surového uhlí. 

 Mlýn surového uhlí. 

 Třídič. 

 Cyklóny. 

 Zásobník uhelného prášku. 

 Mlýnský ventilátor.  

Používané palivo 

Používá se černouhelný prach z uhlí vytěženého v karvinském revíru. Charakteristiky pro 

jednotlivé vzorky paliva jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č.1   Parametry používaného paliva 

 

Parametr 

 

Značení 

 

 

Lokalita 

Darkov 

 

Lokalita 

Lazy 

 

Lokalita 

ČSA 

 Střední velikost zrna dS < 40 µm < 40 µm < 40 µm 

 Dolní mez výbušnosti cmin 125 g.m
-3

 92 g.m
-3

 112 g.m
-3

 

 Minimální iniciační energie Emin 25 J 10 J 10 J 

 Kubická konstanta 
KSt 

119 

bar.m.s
-1

 

150 

bar.m.s
-1

 

129 

bar.m.s
-1

 

 Maximální výbuchový tlak   p max 6,90 bar 7,20 bar 6,90 bar 

 Teplota vznícení rozvířeného  

 prachu 

tvz 563 °C 588 °C 591 °C 

 Teplota vznícení usazeného  

 prachu 

tvz 519 °C 522 °C 515 °C 
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Obr. 4  Schéma mlýnského okruhu uhelného paliva pro parní kotel 

 

MLÝNSKÝ  

VENTILÁTOR 

ZÁSOBNÍK 

 UHELNÉHO 

 PRÁŠKU 

 

 

ZÁSOBNÍK 

 SUROVÉHO 

UHLÍ 

PRÁŠKOVODY 

TŘÍDIČ 

MLÝN 

BRÝDOVÉ 

POTRUBÍ 

PODAVAČ 

 SUROVÉHO 

 UHLÍ 

CYKLÓNY 
yYYYYY 



Diplomová práce         Milan Kuchár 

18   

Technologie úpravy uhelného paliva 

 Do potrubí mlýna je zaústěna svodka surového uhlí z podavače surového uhlí, potrubí 

sušícího média a přepadové potrubí z třídiče. K sušení paliva se užívá horký vzduch, který se 

přivádí na vstupní stranu mlýna potrubím  900 mm. Sušící vzduch je zároveň i nosným 

médiem, protože dopravuje rozemletý uhelný prášek z mlýna až do cyklónů. Podtlak v okruhu 

je způsoben sacím účinkem mlýnského ventilátoru. Prášek vystupuje z mlýna potrubím  750 

mm a je přiveden do třídiče. V třídiči probíhá vytřídění uhelného prášku. Hrubší částice se 

vracejí přepadovým potrubím, ve kterém je zabudována přepadová klapa, zpět do mlýna.  

Uhelný prášek požadované jemnosti je odveden z třídiče potrubím  750 mm ke dvěma 

cyklónům. Před nimi se toto potrubí rozdvojuje do potrubí  550 mm. Odloučený uhelný 

prášek podává turniketový podavač do zásobníku uhelného prášku. Z něho je pak dávkován 

podavači do práškovodů a nosným médiem (vzduchem) unášen do hořáků parního kotle. 

Směs nosného média, odpařené vlhkosti z paliva a nejjemnějších částic uhelného prášku, které 

se nedostaly do zásobníku uhelného prášku, se nazývají brýdy a jsou z každého cyklónu 

odváděny výstupním potrubím  900 mm. Odbočky z obou cyklónů se spojují v jedno potrubí 

 750 mm, které vede brýdy k mlýnskému ventilátoru. V potrubí před mlýnským ventilátorem 

je zabudována sací klapa ventilátoru. Mlýnský ventilátor vtlačuje brýdy do potrubí  550 mm, 

kterým jsou přivedeny ke dvěma brýdovým hořákům, umístěným v zadních rozích spalovací 

komory. 

 

Tabulka č.2    Provozní podmínky v mlýnském okruhu 

 

Parametr 

 

 

Hodnota 

 Udržovaná teplota sušícího média    60 až 65 °C 

 Průměrná dopravní rychlost média  38,5 m.s
–1

 

 Tah před mlýnem 0,017 bar 

 Tah před mlýnským ventilátorem 0,040 bar 

 Sací výkon mlýnského ventilátoru  8,5 m
3
.s

-1
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3 ANALÝZA RIZIK, STANOVENÍ NEBEZPEČNÝCH ZÓN  

Riziko bude posuzováno vzhledem k černouhelnému prachu z dolu Lazy, který se 

vyznačuje nejvyšší hodnotou konstanty KSt, nejvyšším výbuchovým tlakem p max a nejnižší 

spodní mezí výbušnosti cmin. Podrobný přehled požárně technických charakteristik 

zpracovávaného paliva je uveden v příloze č. 1. 

Součástí každého mlýnského okruhu jsou zařízení, ve kterých se vyskytuje uhelný prášek spolu 

se surovým uhlím, dále zařízení, ve kterých se vyskytuje samostatně uhelný prášek v množství, 

které je schopné vytvořit nebezpečnou výbušnou atmosféru a zařízení, ve kterých se vyskytuje 

samostatně uhelný prášek v množství, u kterého lze očekávat, že nebude schopné vytvořit 

nebezpečnou výbušnou atmosféru trvale nebo bude tato hodnota trvale blízko spodní meze 

výbušnosti. Všechna zařízení jsou uzavřená. 

Uhelný prášek spolu se surovým uhlím se vyskytuje v zařízeních: 

 Podavač surového uhlí. 

 Spojovací svodka do mlýna. 

 Mlýn. 

Samostatně v dostatečném množství pro vytvoření nebezpečné výbušné atmosféry se uhelný 

prášek vyskytuje v následujících zařízeních: 

 Třídič. 

 Dvojice cyklónů. 

 Zásobník uhelného prášku. 

 Všechna propojovací potrubí na trase paliva od výstupu z mlýna po vstup do 

zásobníku uhelného prášku. 

Zařízení mlýnského okruhu, která nebudou mít dostatečný obsah uhelného prášku pro trvalé 

vytvoření nebezpečné výbušné atmosféry, nebo budou koncentrace v těchto zařízeních jen 

těsně nad hodnotou spodní meze výbušnosti, jsou: 

 Výstupní potrubí po odloučení v cyklonech. 

 Mlýnský ventilátor. 

 Potrubí vedoucí k brýdovým hořákům. 
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3.1 Prostory vně zařízení 

Provoz je bez primárních úniků, sekundární úniky nevytváří koncentrace v mezích 

výbušnosti a vrstvy usazeného uhelného prášku se daří pravidelným úklidem udržet na úrovni, 

která při rozvíření prachu nevytvoří výbušnou atmosféru. Z tohoto důvodu je prostředí vně 

zařízení mlýnského okruhu prostředím bez nebezpečí výbuchu hořlavých prachů. 

3.2 Prostory uvnitř zařízení 

Podavač surového uhlí 

Uvnitř podavačů surového uhlí nedochází k víření uhelného prášku, protože doprava paliva 

propadajícího ze zásobníku surového uhlí přes hradítko do podavače, ani hrnutí surového uhlí 

při jejich malé dopravní rychlosti výbušnou atmosféru nevytváří.  

Vnitřní prostředí podavačů surového uhlí se zařazuje jako zóna 22 (obr. 5).  

Za normálního provozu (zóna 22) se uvnitř podavačů žádné iniciační zdroje vyskytovat 

nebudou. U těchto zařízení je zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti a proto nevyžadují 

zabezpečení ochrannými systémy proti výbuchu hořlavých prachů. 

Mlýn 

Vzhledem k množství a zrnitosti paliva, které prochází mlýnským okruhem, lze očekávat 

jak uvnitř vstupního potrubí, uvnitř mlýna, tak i ve výstupním potrubí za provozu vždy výskyt 

nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní prostředí mlýna včetně vstupních a výstupních 

potrubí se zařazuje jako zóna 20 (obr. 5). Při nahodilých poruchách (zóna 20) iniciační 

zdroje vyloučit nelze. Tyto části provozu jsou nebezpečné a z tohoto důvodu je nezbytné 

přijmout pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti ochranná opatření proti výbuchu 

hořlavých prachů.  

Třídič 

Uvnitř každého třídiče, v jeho vstupním a výstupním potrubí lze očekávat za provozu vždy 

výskyt nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní prostředí třídiče včetně vstupních a 

výstupních potrubí se proto zařazuje jako zóna 20 (obr. 5). Při nahodilých poruchách (zóna 

20) iniciační zdroje vyloučit nelze. Tyto části provozu jsou nebezpečné a z tohoto důvodu je 

nezbytné přijmout pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti ochranná opatření proti výbuchu 

hořlavých prachů.  
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Cyklóny 

Cyklóny slouží k oddělení paliva od dopravního vzduchu. K prvnímu oddělení dochází 

v horní a střední části cyklónu, dalšímu ve vnitřní vestavbě, kde se otáčí proud vzdušiny. Na 

každý mlýnský okruh připadají dva cyklóny. Uvnitř každého cyklónu a v jeho vstupním 

potrubí lze očekávat za provozu vždy výskyt nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní 

prostředí obou cyklónů včetně vstupních potrubí se proto zařazuje jako zóna 20 (obr. 5). 

Uvnitř výstupního potrubí každého cyklónu bude podstatnou část doby provozu koncentrace 

prachové směsi nad hodnotou spodní meze výbušnosti. Vnitřní prostředí této části cyklónu se 

proto zařazuje také jako zóna 20. Při nahodilých poruchách (zóna 20) iniciační zdroje vyloučit 

nelze. Části cyklónu se zónou 20 jsou nebezpečné a z tohoto důvodu je nezbytné přijmout 

opatření pro zajištění jejich dostatečné úrovně bezpečnosti. Ve vnitřním prostředí výstupních 

potrubí obou cyklónů nad úrovní odbočky k mlýnskému ventilátoru je výskyt výbušné 

atmosféry nepravděpodobný, a pokud se vyskytne, bude trvat pouze po krátkou dobu. Vnitřní 

prostředí této části potrubí se proto zařazuje jako zóna 22 (obr. 5). 

Turniketové podavače 

Turniketový podavač odděluje cyklón od potrubí vedoucího do zásobníku uhelného prášku. 

Tlaková odolnost podavače proto musí být minimálně na úrovni hodnoty tlakové odolnosti 

obou zařízení, které odděluje (0,5 bar). Mezera mezi lopatkami a komorou podavače musí být 

≤ 0,2 mm, aby podavač sloužil jako účinná protiexplozní uzávěra. 

Zásobník uhelného prášku 

Za provozu mlýnského okruhu lze vždy očekávat uvnitř zásobníku výskyt výbušné 

atmosféry. Tato atmosféra nebude v celém objemu, ale bude se vytvářet v části objemu pod 

oběma vstupy. Protože materiál uvnitř zásobníku nevíří, ale volně do něj padá, bude možné 

očekávat objem výbušné atmosféry v rozsahu 15 – 20 m
3
. Vzhledem k  době provozu zařízení 

a množství výbušné směsi, která se vytváří vždy za normálního provozu, se vnitřní prostředí 

zásobníku uhelného prášku včetně vstupních potrubí zařazuje jako zóna 20 (obr. 5). Při 

nahodilých poruchách (zóna 20) iniciační zdroje vyloučit nelze. Tato zařízení jsou nebezpečná 

a z tohoto důvodu je nezbytné přijmout opatření pro zajištění jejich dostatečné úrovně 

bezpečnosti.  
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Podavače uhelného prášku 

V zařízení se nevyskytuje směs uhelného prášku se vzduchem, ale pouze uhelný prášek. 

Tento stav nedovoluje vznik výbuchu hořlavého prachu přímo uvnitř zařízení a také iniciace 

podavačem v navazujících zařízeních je nepravděpodobná. Z tohoto důvodu nejsou navržena 

pro tato zařízení žádná ochranná opatření proti výbuchu hořlavých prachů. 

Práškovody 

Uvnitř práškovodů lze očekávat za provozu výskyt nebezpečné výbušné atmosféry vždy, 

proto se vnitřní prostředí všech práškovodů a práškových hořáků zařazuje jako zóna 20 

(obr. 5). Při nahodilých poruchách (zóna 20) iniciační zdroje vyloučit nelze. K iniciaci může 

dojít pouze na počátku práškovodů a tato iniciace může být spojena jen s poruchou podavače 

uhelného prášku nebo se žhnutím uhelného prášku. Potrubí práškovodů je zaústěno přes 

práškové hořáky do velkého objemu spalovací komory kotle, má dostatečnou pevnost a 

všechny jeho ohyby mají dostatečný poloměr k tomu, aby je případný výbuch nepoškodil.  

Přes mísící kusy pod podavačem uhelného prášku se může výbuchový tlak dostat do rozvodu 

primárního vzduchu. Pro tento případ, kdy se snížením průchodnosti práškovodů může uhelný 

prášek dostat až do sběrného potrubí primárního vzduchu, kde může dojít k  výbuchu, je nutné 

rozvod primárního vzduchu opatřit pojistným zařízením pro odlehčení výbuchu. Vnitřní 

prostředí rozvodů primárního vzduchu v této části se proto zařazuje jako zóna 22 (obr. 

5). Vzhledem k těmto skutečnostem nejsou navržena pro práškovody a práškové hořáky žádná 

opatření proti výbuchu hořlavých prachů. 

Mlýnský ventilátor 

Za mlýnským ventilátorem byla měřena koncentrace uhelného prášku ve vzdušině a 

zároveň hodnota rychlosti v potrubí. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce č.3. 

Tabulka č.3   Hodnoty koncentrace uhelného prášku za mlýnským ventilátorem 

Mlýnský okruh Výkon mlýna 
Max. naměřená 

koncentrace 

Min. dopravní 

rychlost 

1 17.8 t.hod
–1

 83 g.m
–3

 38.4 m.s
–1

 

 

Z uvedených hodnot je patrné, že naměřená koncentrace uvnitř potrubí je těsně pod 

hodnotou spodní meze výbušnosti, která je uvedena v tabulce č.1. Teplota uvnitř okruhu však 
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povede ke snížení spodní meze výbušnosti oproti parametrům zjištěným zkouškou za 

normálních klimatických podmínek. S uvážením možných změn koncentrace uvnitř potrubí  

bude podstatnou část doby provozu  koncentrace uvnitř potrubí nad hodnotou spodní meze 

výbušnosti. Vnitřní prostředí této části mlýnského okruhu se proto zařazuje jako zóna 20 

(obr. 5). Při nahodilých poruchách (zóna 20) iniciační zdroje vyloučit nelze. Tyto části 

provozu jsou nebezpečné a z tohoto důvodu je nezbytné přijmout pro zajištění dostatečné 

úrovně bezpečnosti ochranná opatření proti výbuchu hořlavých prachů.  

Brýdové hořáky 

Uvnitř brýdových hořáků lze očekávat za provozu mlýnského okruhu výskyt nebezpečné 

výbušné atmosféry. Vnitřní prostředí brýdových hořáků se proto zařazuje jako zóna 20 

(obr. 5). Brýdové hořáky jsou zaústěné do kotle, ve kterém probíhá spalování. Vlastní iniciace 

je v této části mlýnského okruhu i při poruchách nepravděpodobná. Z tohoto důvodu nejsou 

pro brýdové hořáky navržena ochranná opatření proti výbuchu hořlavých prachů. 

Propojovací potrubí 

Všechna potrubí mají dostatečnou světlost a dostatečnou délku na to, aby mohla ohrozit 

navazující zařízení přenosem výbuchu hořlavých prachů: 

 Potrubí před mlýnem přivádí do okruhu horký vzduch. Do tohoto potrubí vede přívod 

surového paliva z podavače surového uhlí a dále vytřízené podíly vracející se z třídiče 

přes přepadovou klapu. Vzhledem k dostatečnému podílu prášku je tak potrubí před 

mlýnem schopno přenést výbuch z mlýna směrem k podavači surového uhlí. Přenos 

výbuchu k podavači surového uhlí není vyloučen, a proto je třeba proti tomuto riziku 

vstupní potrubí mlýna zabezpečit.  

 Potrubí za mlýnem dopravuje namletý uhelný prášek do třídiče. Vzhledem k dostatečné 

koncentraci prášku je schopno přenést výbuch z mlýna směrem k třídiči a naopak. 

Protože přenos výbuchu není vyloučen, je třeba proti tomuto riziku potrubí za mlýnem 

zabezpečit. 

 Potrubí za třídičem dopravuje uhelný prášek do cyklónů. Vzhledem k dostatečné 

koncentraci prášku je schopno přenést výbuch z třídiče směrem k cyklónům a naopak. 

Protože přenos výbuchu není vyloučen, je třeba proti tomuto riziku potrubí za třídičem 

zabezpečit. 
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 Potrubí za cyklóny dopravuje brýdy přes mlýnský ventilátor do kotle. Přestože 

koncentrace prášku je po odloučení od vzdušiny nízká, přenos výbuchu není vyloučen, 

a proto je třeba proti tomuto riziku potrubí za cyklóny zabezpečit. 

 

 

Obr. 5  Nebezpečné zóny v mlýnském okruhu 

 

ZÓNA 20 

ZÓNA 21 

ZÓNA 22 
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3.3 Přehled rizikových zařízení 

Prostory a zóny uvnitř jednotlivých zařízení 

Jednotlivé nebezpečné zóny jsou uvedené v tabulce č.4: 

 

Tabulka č.4   Přehled nebezpečných zón v mlýnském okruhu 

Prostor Zóna Viz 

Podavač surového uhlí 22 obr. 5 

Svodka surového uhlí do mlýna 20 obr. 5 

Mlýn 20 obr. 5 

Propojení mlýn – třídič 20 obr. 5 

Třídič 20 obr. 5 

Přepadové potrubí z třídiče 21 obr. 5 

Propojení třídič – dvojice cyklónů 20 obr. 5 

Cyklóny 20 obr. 5 

Propojení dvojice cyklónů – zásobník uhelného prášku 20 obr. 5 

Turniketový podavač 20 obr. 5 

Zásobník uhelného prášku 20 obr. 5 

Sběrna primárního vzduchu 22 obr. 5 

Práškovody a práškové hořáky 20 obr. 5 

Výstupní potrubí z cyklonu k mlýnskému ventilátoru 22 obr. 5 

Propojení dvojice cyklónů – mlýnský ventilátor 20 obr. 5 

Mlýnský ventilátor 20 obr. 5 

Propojení mlýnský ventilátor – brýdové hořáky 20 obr. 5 

 

Normální provoz 

Za normálního provozu a při dodržování pracovních postupů při spouštění a odstavování 

technologie mlýnského okruhu nejsou v předmětném provozu nebezpečná zařízení. 
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Poruchový provoz 

Při možných provozních závadách na částech mlýnského okruhu může dojít k vytvoření 

dostatečného iniciačního zdroje a k následnému nárůstu výbuchového tlaku v okruhu. 

V mlýnském okruhu jsou následující nebezpečná zařízení: 

 Mlýn - výbuch a jeho přenos do propojených zařízení, poškození svodky, podavače 

 surového uhlí a třídiče, vyřazení jednoho ze dvou mlýnských okruhů kotle. 

 Třídič - výbuch a jeho přenos do propojených zařízení, poškození třídiče, cyklonů,  

  mlýna a přepadového potrubí, vyřazení jednoho ze dvou mlýnských okruhů 

  kotle. 

 Cyklóny - výbuch a jeho přenos do propojených zařízení, poškození cyklónů a třídiče, 

   vyřazení jednoho ze dvou mlýnských okruhů kotle. 

 Zásobník uhelného prášku - výbuch v zásobníku uhelného prášku, poškození 

  zásobníku uhelného prášku. 

4 TECHNICKÁ OPATŘENÍ PROTI VÝBUCHU PRACHU 

4.1 Vstupní parametry 

Pro stanovení počtu HRD hasících jednotek a dimenzování velikosti pojistných zařízení 

s vypuklou membránou pro odlehčení výbuchu [8, 9]: 

 Max. výbuchový tlak  pmax. - 7,20 bar (příloha č. 1). 

 Max. redukovaný výbuchový tlak  pred,max - 0,35 bar (na základě konstrukční 

odolnosti posuzovaných nádob, velikosti pstat. a pa. ). 

 Min. konstrukční odolnost nádob na tlakový ráz - 0,50 bar (příloha č. 2). 

 Výbuchová konstanta prachu KSt. - 150 bar.m.s
-1

 (příloha č. 1). 

 Objemy posuzovaných nádob V (dle konstrukčních výkresů). 

 Poměr délky k průměru nádoby L / D - 1 až 14 (dle konstrukčních výkresů). 

 Statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení  pstat. - nastavený na 0,30 bar. 

 Koeficient odlehčovací účinnosti zařízení Ef. - 0,9. 

 Aktivační tlak pro HRD hasicí jednotky pa. - 0,15 bar. 
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 Objemy HRD hasicích jednotek Vs. - 15 litrů.  

 Průměr výfuku HRD hasicí jednotky Ds.- 65 mm. 

 Dávka hasící látky v HRD jednotce Ms. - 13 kg hasícího prášku. 

 Tlak pro rozprášení hasící látky ps.- 40 bar.  

 Druh rozprašovacího zařízení pro HRD hasicí jednotku - polokulová dýza. 

4.2 Příklad výpočtu  

Nádoba cyklónu-velikost odlehčovací plochy 

Pro přetlak 0,1 bar ≤  pred,max  < 1,5 bar lze využít k výpočtu vztahy (2 - 4):   

A = B
 .
(1+C 

.
 log L / D)           

B = [3,264 
. 
10

-5
 
.
 pmax 

.
 KSt 

.  
pred,max

- 0,569 
+ 0,27 

.
 (pstat – 0,1) 

.
 pred,max

- 0,5
]

 
 
.
 V 

0,753 

B = [3,264 
. 
10

-5
 
.
 7,2 

.
 150 

.  
0,35 

- 0,569 
+ 0,27 

.
 (0,3 – 0,1) 

.
 0,35 

- 0,5
]
 
 
.
 11,8 

0,753 

B = 0,9963
 

C = (-4,305 
. 
log

  
pred,max

 
+ 0,758) = (-4,305 

. 
log

  
0,35

 
+ 0,758) = 2,7208 

A = B
 .
(1+C 

.
 log L / D) =  0,9963

 .
(1+2,7208 

.
 log 2,26) = 1,96 m

2
 

Pro výpočet odlehčovací plochy cyklónového odlučovače se bere v úvahu celý válcový 

objem, celý kuželový objem a celý objem usazovací komory cyklónového odlučovače. Tyto 

objemy po sečtení dávají celkový objem V = 11,8 m
3
 (hodnoty pro výpočet objemů V a poměru 

L / D  jsou vyčteny ze strojního výkresu odlučovače). 

Pro kompenzaci nižší účinnosti odlehčovacího zařízení (koeficient účinnosti odlehčení je 

menší než 1) musí být geometrická odlehčovací plocha Av větší, než je požadovaná 

odlehčovací plocha A [m
2
]. Na základě vztahu (1) lze stanovit velikost Av: 

Av = A / Ef            

 Av = A / Ef  = 1,9562 / 0,9 = 2,17 m
2
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Délka plamenů vně odlehčovacího otvoru může být odhadnuta podle rovnice (9): 

LF = 8 
.
 V 

 1/3 
= 8 

. 
11,8 

 1/3
 = 18,22 m   (pro vertikální odlehčení)     

Při stanovení velké nebezpečné zóny s ohledem na délku plamenů ve vertikálním, případně 

horizontálním směru se musí tato vzdálenost korigovat kombinací potlačení a odlehčení 

výbuchu, tak aby nebyly zasaženy pochůzkové komunikace a okolní technologie. 

Nádoba cyklónu-minimální počet HRD hasících jednotek lze vypočítat dle vztahu (15):  

N = No 
. 
Vs 

- 3/4
  
.
 KSt max 

2/3
 
. 
V 

 2/3     
  

N = 2,72 
. 
10 

-7
 
.  
0,015

 - 3/4
  
.
 (15 

. 
10 

6 
)  

2/3
 
. 
11,8 

 2/3   
= 

 
2,0005 = 2,00 ks 

N - min. počet HRD jednotek pro danou explozi [ks], 

No - konstanta  2,72 
. 
10

-7
, 

Vs  - volný objem HRD jednotky [m
3
], 

V  - chráněný objem nádoby [m
3
], 

KSt max - max.výbuchová konstanta  prachu [Pa.m.s
-1

]. 

4.3 Jednotlivé komponenty ochranného systému 

Pojistné zařízení s vypuklou membránou 

Je určeno pro odlehčení tlaku, který vzniká uvnitř chráněného zařízení při výbuchu. 

Odlehčení nastane při překročení nastaveného statického pojistného tlaku pstat, kdy dojde k 

porušení pojistného článku. Membrána otevře odlehčovací plochu a uvolní přetlak z 

chráněného zařízení. Odhození membrány do okolního prostoru zabrání kotevní článek (obr. 

6). Parametry pojistného zařízení s vypuklou membránou jsou: 

 Statický otevírací tlak pstat. - nastavitelný v rozsahu 0,03 až 0,30 bar,                       

nastaven na 0,30 bar. 

 Max. redukovaný výbuchový tlak  pred,max - 2,25 bar. 

 Maximální rychlost nárůstu tlaku (dp / dt)max - 23,00 bar.s
-1

.
 
 

 Koeficient odlehčovací účinnosti zařízení Ef. - 0,90. 

 Tepelná odolnost silikonového těsnění - 200 ºC. 
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Obr. 6  Pojistné zařízení s kruhovou membránou 
 

Řídící a indikační jednotka pro potlačení výbuchu 

Řídící a indikační jednotka monitoruje, vyhodnocuje a řídí stav celého ochranného 

systému. Při určeném nárůstu tlaku, vyšle řídící jednotka signál k otevření expanzních ventilů 

příslušných akčních prvků HRD jednotek, aktivovaných daným snímačem tlaku. Řídící 

jednotka automaticky monitoruje a vyhodnocuje stav jednotlivých součástí ochranného 

systému a jejich parametrů nezbytných pro správnou funkci celého zařízení. Řídící jednotky 

jsou napojeny na řídící systém celé technologie a poskytují její obsluze informace o stavu 

ochranného systému v každém okamžiku provozu. Součástí řídící jednotky jsou aktivační 

jednotky, které slouží k iniciaci pyrotechnického iniciátoru a dále ke sledování detailních údajů 

o stavu příslušného akčního prvku. Pro každý akční prvek je určena vlastní aktivační jednotka. 

Provozní napětí v řídící jednotce je 230VAC a 24VDC. 

Tlakový snímač exploze 

Tlakový snímač slouží ke snímání tlakových poměrů uvnitř chráněného zařízení. Typ 

snímače „DX3-LMP-331“ má rozsah 0,05-0,30 bar. Limitér proudové smyčky 4-20 mA je 

nastaven na aktivační tlak 0,15 bar. 
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NOSNÁ 
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Akční prvek HRD hasící jednotky 

Akční prvek se skládá z tlakové láhve a expanzního ventilu (obr. 7). Jednotlivé typy 

akčních prvků se liší velikostí tlakové láhve. Typ „AP15“ má objem láhve 15 litrů s obsahem 

13 kg hasícího prášku „FUREX“ na bázi (NH4)H2PO4. Vynášecím plynem je dusík pod tlakem 

40 bar. Provozní teplota je -20 až +70 °C. 

Expanzní ventil 

Ventil uzavírá akční prvek s hasivem. V případě signálu k otevření je uzavírací 

mechanizmus ventilu uvolněn pyrotechnickým iniciátorem. Tím se otevře otvor pro výtok 

hasícího prášku. Součástí ventilu je napouštěcí armatura, manometr, tlakový spínač, pojistný 

bezpečnostní čep a zátka. Napouštěcí armatura slouží k napouštění a kontrole tlaku hnacího 

plynu uvnitř akčního prvku. Manometr je určen k informativnímu odečtu tlaku vynášecího 

plynu (N2) v akčním prvku, tlakový spínač pro automatickou kontrolu tlaku. Pojistný čep 

slouží k ukotvení mechanizmu ventilu v uzavřené poloze, kde zabraňuje otevření ventilu i 

v případě iniciace. Zátka slouží k zaslepení otvoru pro čep. Součástí expanzního ventilu je 

pyrotechnický iniciátor. Demontáž expanzního ventilu, výměnu a likvidaci pyrotechnického 

iniciátoru provádí výhradně výrobce zařízení. 
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Obr. 7  Sestava akčního prvku HRD jednotky 

EXPANZNÍ VENTIL 

KONEKTOR 

PALNÍKU 

NAPOUŠTĚNÍ 

TLAKOVÁ LÁHEV 

AKČNÍHO PRVKU      

 

 

TLAKOVÝ 

SPÍNAČ 
BEZPEČNOSTNÍ 

ČEP 

MANOMETR 



Diplomová práce         Milan Kuchár 

32   

4.4 Ochranná opatření v mlýnském okruhu 

Mlýn 

Ochranná opatření pro mlýn surového uhlí zahrnují kombinaci odlehčení a zabránění 

přenosu výbuchu (tabulka č. 5). Samotný mlýn je konstrukčně řešen tak, že je odolný 

výbuchovému tlaku, který lze při výbuchu uvnitř mlýna očekávat. Pro zabránění přenosu 

výbuchového plamene vstupním a výstupním potrubím k podavači surového uhlí a ke třídiči 

jsou do potrubí před a za mlýnem instalovány akční prvky protiplamenné uzávěry. Pro 

odlehčení výbuchového tlaku jsou na obou potrubích instalovány odlehčovací membrány (obr. 

8). 

Tabulka č.5   Ochranná opatření pro mlýn 

Opatření Systém Označení Umístění 
Počet  

ks 

Zabránění přenosu 

výbuchu 

HRD AP15 AP1 Vstupní potrubí mlýna 1  

HRD AP15 AP2 Výstupní potrubí mlýna 1  

Odlehčení 

výbuchu 

Membrána D 630 -- Vstupní potrubí mlýna 1  

Membrána D 630 -- Výstupní potrubí mlýna 1  

 

 
 

 

Obr. 8  Umístění ochranných zařízení na mlýnu 

ODLEHČENÍ 

VÝBUCHU ZA 

MLÝNEM 

AP1 

ODLEHČENÍ 

VÝBUCHU PŘED 

MLÝNEM 

AP2 

 

TS1 

  



Diplomová práce         Milan Kuchár 

33   

Třídič 

Ochranná opatření pro třídič zahrnují kombinaci potlačení a zabránění přenosu výbuchu 

(tabulka č. 6). Akční prvky systému na potlačení výbuchu jsou instalovány ve spodní a horní 

části třídiče. Akční prvek instalovaný ve spodní části třídiče slouží zároveň k zabránění 

přenosu výbuchu z třídiče potrubím před mlýn. Pro zabránění přenosu plamene vstupním 

potrubím třídiče slouží akční prvek protiplamenné uzávěry instalovaný na potrubí za mlýnem. 

Pro zabránění přenosu výbuchového plamene k cyklónům je instalován na výstupní potrubí 

třídiče akční prvek protiplamenné uzávěry (obr. 9). 

 

Tabulka č.6   Ochranná opatření pro třídič 

Opatření Systém Označení Umístění 
Počet 

ks 

Potlačení a zabránění 

přenosu výbuchu 
HRD AP15      AP3 Spodní část třídiče 1  

Potlačení výbuchu HRD AP15      AP4 Horní část třídiče 1  

Zabránění přenosu 

výbuchu 
HRD AP15      AP5 Potrubí nad třídičem 1  

 

 
Obr. 9  Umístění ochranných zařízení na třídiči 
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Cyklóny 

Ochranná opatření pro cyklóny zahrnují kombinaci potlačení, zabránění přenosu a 

odlehčení výbuchu (tabulka č. 7). Akční prvky systému na potlačení výbuchu jsou instalovány 

ve spodní a horní části každého cyklónu. Akční prvek instalovaný v horní části cyklónu slouží 

zároveň k zabránění přenosu výbuchu potrubím k mlýnskému ventilátoru. Pro zabránění 

přenosu plamene vstupním potrubím k třídiči a druhému cyklónu je instalován na vstupní 

potrubí akční prvek protiplamenné uzávěry. Pro odlehčení výbuchového tlaku je instalován 

ochranný systém na odlehčení výbuchu na výstupní potrubí každého cyklónu a to jak na 

potrubí, které vede mimo budovu, tak i na potrubí, které vede k mlýnskému ventilátoru 

(obr. 10). 

 

Tabulka č.7   Ochranná opatření pro cyklóny 

Opatření Systém Označení Umístění 
Počet 

ks 

Potlačení a zabránění 

přenosu výbuchu 
HRD AP 15 AP7, AP9 Horní část cyklónu 1+1  

Odlehčení výbuchu 

Membrána D 800 -- 
Konec výstupního 

potrubí z cyklónu 
1+1    

Membrána D 450 -- 

Potrubí k ventilátoru za 

odbočkou výstupního 

potrubí cyklónu  

1+1  

Membrána D 630 -- 
Potrubí před 

ventilátorem 
1  

Zabránění přenosu 

výbuchu 
HRD AP 15      AP6 

Rozbočení vstupního 

potrubí před cyklóny 
1  

Potlačení výbuchu HRD AP 15 AP8, AP10 Spodní část cyklónu 1+1  
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Obr. 10  Umístění ochranných zařízení na cyklónech 
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Zásobník uhelného prášku-ZUP 

Ochranná opatření pro ZUP zahrnují systém pro potlačení výbuchu, na potrubí primárního 

vzduchu je membrána pro odlehčení výbuchu (tabulka č.8). Akční prvky systému na potlačení 

výbuchu jsou instalovány do stropu a na bok ZUP. Na stropu ZUP  jsou instalovány 4 akční 

prvky, další 2 akční prvky jsou instalovány na jeho boku (obr. 11).  

 

Tabulka č.8   Ochranná opatření pro ZUP 

Opatření Systém Označení Umístění 
Počet 

ks 

Potlačení 

výbuchu 
HRD AP 15 

AP11,12,13,14,

15,16 

ZUP strop 4x a bok 2x 6 

Odlehčení 

výbuchu 
Membrána D 450 -- 

Konec rozvodu primárního 

vzduchu 
1 

 

 
 

Obr. 11  Umístění ochranných zařízení na ZUP 
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4.5 Konfigurace aktivací 

V mlýnském okruhu (bez ZUP) je 1 řídící jednotka, celkem 10 HRD jednotek s hasivem 

„FUREX“ a 7 tlakových snímačů výbuchu. Pro ZUP připadá 1 řídící jednotka, celkem 6 HRD 

jednotek a 2 tlakové snímače výbuchu. V mlýnském okruhu je instalováno celkem 8 

odlehčovacích membrán. V případě, že příslušný tlakový snímač zachytí nastavenou tlakovou 

změnu, dojde k aktivaci těch akčních prvků, které jsou v tabulce č. 9 a č. 10 vyznačeny 

symbolem .  

Tabulka č.9   Konfigurace aktivací v mlýnském okruhu 

Řídící jednotka č. 1 

Akční 

prvky 

Tlakový snímač číslo 

TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 Umístění akčních prvků 

AP1         Před mlýnem 

AP2         Za mlýnem 

AP3         Spodek třídiče 

AP4         Víko třídiče 

AP5         Potrubí za třídičem 

AP6         Rozbočení před cyklóny 

AP7         Víko pravého cyklónu 

AP8         Výsypka pravého cyklónu 

AP9         Víko levého cyklónu 

  AP10         Výsypka levého cyklónu 

 

Tabulka č.10   Konfigurace aktivací v ZUP 

Řídící jednotka č. 2 

Akční 

prvky 

Tlakový snímač číslo 

TS8 TS9 -- -- -- -- -- Umístění akčních prvků 

AP11          Strop ZUP 

AP12          Bok ZUP 

AP13          Strop ZUP 

AP14          Strop ZUP 

AP15          Strop ZUP 

AP16          Bok ZUP 
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4.6 Značení zařízení 

V souladu s platnou legislativou musí být jednotlivé části ochranného systému proti 

výbuchu hořlavých prachů označeny [11, 12]: 

 Štítkem na řídící jednotce, který obsahuje obchodní jméno a sídlo výrobce, značení 

„CE“, číslo certifikátu, označení typu výrobku a datum výroby. Štítkem, který obsahuje 

údaje o pravidelných revizích. 

 Štítkem na HRD jednotce, který obsahuje obchodní jméno a sídlo výrobce, označení 

typu jednotky, výrobní číslo, pořadové číslo jednotky v technologii a upozornění, že 

láhev akčního prvku je pod stálým tlakem. 

 Označení každé tlakové láhve HRD jednotky je provedeno ražením technických 

parametrů na plášti tlakové láhve. 

 Štítkem na membráně pro odlehčení výbuchu, který obsahuje obchodní jméno a sídlo 

výrobce, značení „CE“, číslo certifikátu, označení typu a série výrobku, nastavený 

statický pojistný tlak a maximální podtlak 

Certifikace a značení ochranných systémů musí vyhovovat NV23/2003 Sb.: 

 

 

 

4.7 Obsluha a kontrola ochranného systému pro potlačení výbuchu 

Obsluha ovládá zařízení hlavním vypínačem umístěným na skříni řídící jednotky. Zapnutí 

se provede otočením hlavního vypínače do polohy „I“. Led diody na čelním panelu začnou 

svítit nejdříve červeně, potom žlutě a nakonec zeleně (probíhá test systému-10 sekund). Poté se 

rozsvítí trvale a signalizují skutečný stav systému. Tímto je ochranný systém uveden do 

činnosti. Každá zjištěná porucha v systému je signalizována červenou led diodou 

„PORUCHA“ na čelním panelu řídící jednotky a aktivací sirény. Dočasné vypnutí sirény lze 

provést stisknutím tlačítka „BLOKOVÁNÍ SIRÉNY“. Jako porucha může být hlášen jakýkoli 

z následujících stavů: 

 Vadná nebo odpojená baterie.  

 V akčním prvku HRD jednotky je tlak pod minimální požadovanou hodnotou. 

 Obvod pyrotechnického iniciátoru byl přerušen, kapacita kondenzátoru klesla pod 

mezní hodnotu. 

 Kabelové vedení k tlakovému snímači je přerušeno. 

D St2 1025 
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Při detekci výbuchu dojde k aktivaci systému a příslušný akční prvek HRD jednotky se 

vyprázdní do chráněného prostoru nádoby. Současně dojde přes bezpečnostní relé k vypnutí 

mlýnského ventilátoru a odstavení celého parního kotle. Led dioda „AKTIVACE“ na čelním 

panelu řídící jednotky svítí žlutě spolu s příslušným snímačem exploze a příslušnými 

aktivovanými HRD jednotkami. O stavu „AKTIVACE“ je nutno informovat výrobce, který 

zajistí obnovení funkce celého systému. 

Před vstupem do prostoru mlýnského okruhu je nutné: 

 Vypnout řídící jednotku hlavním vypínačem.  

 Hlavní vypínač zajistit a označit tabulkou „Nezapínej na zařízení se pracuje“. 

 Na přírubě příslušného expanzního ventilu HRD jednotky vyšroubovat zátku pro 

bezpečnostní čep.  

 Do otvoru našroubovat bezpečnostní čep, který zabrání otevření akčního prvku. 

4.8 Bezpečnostní zóny 

V prostorech před pojistnými membránami pro odlehčení výbuchu se musí vymezit 

bezpečnostní zóny, což je volný prostor, ve kterém se mohou vyskytovat nebezpečné účinky 

výbuchu - plamen, horké spaliny a tlaková vlna (obr. 12). V bezpečnostních zónách se za 

provozu nesmí vyskytovat osoby a nesmí se do nich instalovat žádné zařízení [5]. 

 

Tabulka č. 11   Vymezení bezpečnostních zón 

Umístění Bezpečnostní zóna 

Vstup do mlýna 
Kužel, osa ve směru membrány, počáteční Ø 1m, konečný Ø 4m 

na délce 6m. Omezen betonovým stropem.  

Výstup z mlýna 
Kužel, osa ve směru membrány, počáteční Ø 1m, konečný Ø 5m 

na délce 7m.  

Cyklóny, nad střechou 
Kužel, osa ve směru membrány, počáteční Ø 1m,  konečný Ø 6m 

na délce 8m. 

Cyklóny, výstupní 

potrubí 

Kužel, osa v úhlu 20º od normály membrány, počáteční Ø 1m, 

konečný Ø 6m na délce 8m. 

Mlýnský ventilátor, 

vstupní potrubí 

Kužel, osa v úhlu 20º od normály membrány, počáteční Ø 1m, 

konečný Ø 5m na délce 7m. 

Rozvod primárního 

vzduchu 

Kužel, osa v úhlu 20º od normály membrány, počáteční Ø 1m, 

konečný Ø 5m na délce 7m. 
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Obr. 12  Bezpečnostní zóny u mlýnského ventilátoru a cyklónů 
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POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI 

4.9 Elektroinstalace v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů 

Spolehlivost dodávky elektrické energie je jedním z nutných předpokladů fungování 

zařízení, která musí být funkce schopná i při výpadku elektrické energie. Toto se řeší dodávkou 

elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Druhým nezávislým zdrojem může být 

samostatný generátor, akumulátorová baterie nebo zařízení UPS pro nepřerušovanou dodávku 

elektrické energie. V našem případě má řídící ústředna akumulátor 24 VDC s potřebnou 

kapacitou pro 60 minutový záložní provoz.  

Pro zařízení, jejich součástí i pro ochranné systémy, které se mají používat v nebezpečných 

prostorách, v závislosti na druhu určené zóny, platí určitá kritéria. Jednotlivá zařízení podle 

nařízení vlády č.23/2003 Sb. se zatřídí do kategorií (tabulka č. 12):  

 kategorie 1 – zahrnuje zařízení zajišťující velmi vysokou úroveň ochrany,  

 kategorie 2 – zahrnuje zařízení zajišťující vysokou úroveň ochrany,  

 kategorie 3 – zahrnuje zařízení zajišťující zvýšenou úroveň ochrany,  

Tabulka č. 12   Vztah mezi kategorií zařízení, zónou a označením 

Kategorie Výbušná atmosféra Zóna Označení 

1      Směs hořlavého prachu/ vzduchu 20 1D 

2 Směs hořlavého prachu/ vzduchu 21 2D 

3 Směs hořlavého prachu/ vzduchu 22 3D 

V souvislosti s hodnocením rizik byl zaveden pro výběr nevýbušných zařízení tzv. systém 

úrovní ochrany zařízení EPL (Equipment Protection Level), vykazující riziko iniciace daným 

zařízením. EPL je úroveň ochrany dosažená na zařízení na základě pravděpodobnosti vzniku 

zdrojů vznícení [10]. 

Systém rozlišuje uvedené úrovně ochrany zařízení:  

 EPL Da – zahrnuje zařízení pro výbušné atmosféry s prachem zajišťující velmi 

vysokou úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu, při 

očekávaných poruchách ani při vzniku výjimečných poruch. 
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 EPL Db – zahrnuje zařízení pro výbušné atmosféry s prachem zajišťující vysokou 

úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu nebo při 

očekávaných poruchách. 

 EPL Dc – zahrnuje zařízení pro výbušné atmosféry s prachem zajišťující zvýšenou 

úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu. 

Tabulka č. 13   Vztah mezi úrovní ochrany zařízení EPL a zónami  

Úroveň ochrany zařízení - EPL Zóna 

Da 20 

Db 21 

Dc 22 

 

 

Výběr elektrických zařízení 

Pro výběr vhodného elektrického zařízení do nebezpečných prostorů jsou nutné následující 

údaje:   

 Klasifikace nebezpečného prostoru, včetně požadované úrovně ochrany zařízení. 

 Klasifikace prachu ve vztahu ke skupině a podskupině elektrického zařízení. 

 Teplota vznícení vyskytujícího se hořlavého prachu. 

 Vnější vlivy a teplota okolí. 

 

Označování elektrických zařízení v provedení Ex 

Označení elektrického zařízení pro výbušnou atmosféru s prachem musí obsahovat [10]:  

 Jméno výrobce nebo jeho obchodní značku, typové označení výrobce.     

 Jméno nebo značku vydavatele certifikátu a údaje o certifikátu.     

 Značku „Ex“, která znamená, že elektrické zařízení odpovídá jednomu nebo více 

typů ochran, které jsou předmětem specifických norem a právních předpisů.     

 Znak pro každý typ použité ochrany proti výbuchu hořlavých prachů:     

„ta“ ochrana závěrem ( pro EPL Da), 

„tb“ ochrana závěrem ( pro EPL Db), 

„tc“ ochrana závěrem ( pro EPL Dc), 

„ia“ jiskrová bezpečnost ( pro EPL Da), 
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„ib“ jiskrová bezpečnost ( pro EPL Db), 

„ma“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Da), 

„mb“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Db), 

„mc“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Dc), 

„p“ závěr s vnitřním přetlakem ( pro EPL Db nebo Dc), 

 Znak skupiny zařízení:     

 I - zařízení pro doly s výskytem metanu. 

 II - zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru mimo doly s výskytem metanu: 

 II A - typickým plynem je propan, 

 II B - typickým plynem je etylén, 

 II C - typickým plynem je vodík, 

 

 III - zařízení pro výbušnou atmosféru s prachem mimo doly s výskytem metanu: 

 III A - hořlavé polétavé částice, 

 III B - nevodivé prachy, 

 III C - vodivé prachy, 

 Maximální povrchovou teplotu zařízení ve ºC za písmenem „T“. 

 Úroveň ochrany EPL: Da, Db nebo Dc.     

  

 Příklad  označení elektrického zařízení pro výbušné  atmosféry s prachem:  

Ex ia IIIC T120ºC Da 

Zařízení určené pro zónu 20, s typem ochrany „ia“ (jiskrová bezpečnost), s max. povrchovou 

teplotou 120 ºC, ochranná úroveň Da (velmi vysoká úroveň ochrany) [10]. 

Označení podle [10] musí být doplněno označením podle směrnice 94/9/ES (ATEX 100). 

 

Podmínky pro instalaci elektrických zařízení 

Po výběru správného typu elektrického zařízení se provede na základě projektové dokumentace 

vlastní elektroinstalace. Ta musí splňovat podmínky platných předpisů a norem, zejména ČSN 

EN 60079-14 ed.3:  

 Vedení a elektrická zařízení musí být chráněna proti přetížení a zkratu. 

 Elektrické točivé stroje musí být navíc chráněny proti přetížení zařízením, 

hlídajícím všechny fáze, nastaveném na jmenovitý proud stroje, působící do 2,0 

hodin při 1,2 násobku nastaveného proudu. 

 Spolu s fázovými vodiči musí být vypínán a jištěn i střední vodič.  
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 Použité vnější kabelové vedení musí být řešeno kabely odolnými proti šíření 

plamene (ČSN IEC 60331). 

 Na vhodném místě musí být umístěny prostředky pro nouzové vypínání 

elektrického zařízení, mimo vypínání požárně bezpečnostních zařízení a havarijního 

větrání.  

 Je-li použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu 

TN-S (oddělený střední vodič N a ochranný vodič PE). 

 Je-li použita TT napájecí síť, musí být chráněna proudovým chráničem. 

 Je-li použita IT napájecí síť, musí být použito zařízení pro hlídání izolačního stavu, 

které vypíná napájení při poklesu izolačního odporu pod 50 Ω/V. 

 Všechny neživé vodivé části musí být vzájemně propojeny a připojeny na systém 

ochranného pospojování a uzemněny. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh účinných opatření zabraňujících vzniku 

nebezpečného výbuchového tlaku v mlýnském okruhu teplárenského provozu. Jen účinná 

opatření zabrání poškození technologie pro zpracování paliva a ochrání provozní zaměstnance 

před nepříznivými účinky možného výbuchu uhelného prachu.   

V diplomové práci jsem analyzoval možná rizika vyplývající z modelového teplárenského 

provozu, kde dochází k přípravě a spalování černouhelného prachu v parním kotli. Na základě 

stanovení nebezpečných zón a analýzy rizik jsem navrhl pasivní protivýbuchovou ochranu, 

s ohledem na daný provoz. Dle situačních výkresů kotelny bylo zřejmé, že při výpočtu 

bezpečnostních zón se dostaneme do prostorů obslužných komunikací a okolní technologie. Při 

stanovení tlakové odolnosti jednotlivých nádob mlýnského okruhu se přišlo na to, že 

maximálnímu výbuchovému tlaku určenému ve zkušebně odolává jen konstrukce mlýna. 

Stanovil se maximální redukovaný tlak (0,35 bar) s ohledem na tlakovou odolnost ostatních 

částí mlýnského okruhu. Zásobník uhelného prášku, který je nejslabším článkem mlýnského 

okruhu, se na základě analýzy tlakové odolnosti vyztužil ocelovými pásy ve spojnicích stropu a 

bočních stěn zásobníku. Turniketové podavače mezi cyklóny a zásobníkem uhelného prášku 

musí projít generální opravou a následnou zkouškou ve zkušebně. Lopatky podavačů jsou silně 

ošlehané a mezera mezi lopatkami a komorou podavače je větší než 0,2 mm. S ohledem na 

uvedená data jsem navrhl ochranný systém pasivní protivýbuchové ochrany sestávající 

z odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu a zamezení přenosu výbuchu mezi jednotlivými 

komponenty mlýnského okruhu. Prioritu v systému má potlačení výbuchu, čímž se zabrání 

nárůstu výbuchového tlaku nad stanovený redukovaný tlak a  omezení velikosti bezpečnostních 

zón při možném vyšlehnutí horkých plynů mimo vnitřní prostory mlýnského okruhu. Znalost 

požárně-technických charakteristik používaných paliv a znalost pravděpodobnosti výskytu 

směsi hořlavého prachu se vzduchem je základem pro posouzení nebezpečí požáru a výbuchu 

hořlavých prachů, je základem pro stanovení jakékoli protivýbuchové ochrany.  

V diplomové práci jsem zúročil své dosavadní znalosti v oblasti protivýbuchové prevence a 

sjednotil do jednoho souboru základní požadavky současně platných bezpečnostních a 

právních předpisů. Ve skutečných provozech nelze spoléhat jen na provedené výpočty, ale je 

třeba přihlédnout ke specifickým podmínkám každého provozu, k povaze zpracovávaných 

látek i různým odlišnostem při poruchách a provozních nehodách. Je nutné vždy počítat 
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s lidským faktorem a kvalifikací personálu, která není a ani nemůže být na úrovni 

bezpečnostních inženýrů. Je třeba volit prvotřídní materiály a systémy, na které se ve složitých 

provozních podmínkách můžeme jednoznačně spolehnout.  

Obsah diplomové práce pomůže mistrům, směnovým inženýrům a technologům 

teplárenských provozů orientovat se ve složitých ochranných systémech, které už mají nebo 

budou mít ve svém svěřeném provozu. Vždy je třeba přihlédnout k optimálnímu řešení ve 

vztahu k vynaloženým investicím na protipožární a protivýbuchové zabezpečení provozních 

technologií, kde ochrana životů a zdraví obsluhujícího personálu má jasnou prioritu.  

Problematika protivýbuchové prevence v objektech s výskytem hořlavých prachů je složitá 

inženýrská disciplína, která se opírá o výzkum, vývoj i praktické zkušenosti  různých 

technických oborů. Současná úroveň ochranných systémů je na vysoké úrovni, ale stále se 

vyvíjející výrobní procesy dávají prostor pro rozvoj a inovaci v protivýbuchové prevenci. Stále 

více se bude využívat i jiných způsobů protivýbuchové ochrany. V teplárenských provozech 

stojí za zmínku využití spalin k inertizaci uzavřeného prostoru, jako je například mlýnský 

okruh uhelného paliva. Dnešní spaliny zbavené sazí, popílku, SO2 a vody se k tomu přímo 

nabízejí. Pro praktické použití inertizace prostředí s výbuchem hořlavého prachu je nutné 

přesně stanovit mezní koncentraci kyslíku (LOC) v akreditované zkušebně. LOC klesá se 

stoupající teplotou a tlakem. To je však již předmětem další, třeba disertační práce v oblasti 

protivýbuchové ochrany zařízení s výskytem hořlavého prachu.  
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