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Anotace 

UHROVÁ, Martina. Požárně - technické charakteristiky brusného prachu. Ostrava, 2015. 82 

s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce 

Hana Věžníková. 

Diplomová práce se věnuje především problematice samovznícení prachu vznikajícím po 

mechanickém opracování výrobků. Práce je rozdělaná do tří částí. V první části lze najít 

informace o prachu, používaných požárně technických charakteristikách pro prachy a 

teoretický úvod pro samovznícení. V druhé části se nachází popis provozu a technologie 

odkud pochází zkoumaný prach včetně vyhodnocení nebezpečí pro daný provoz. V třetí části 

jsou popsány a vyhodnoceny laboratorní zkoušky pro stanovení teploty vznícení v rozvířeném 

a v usazeném stavu dle normy ČSN EN 50281-2-1, stanovení teploty samovznícení dle normy 

ČSN EN 15 188 a stanovení vznětlivosti dle normy ČSN EN 64 0149. 

Klíčová slova: samovznícení, prach, PTCH, vznícení, provoz, iniciace 

Summary 

UHROVÁ, Martina. Fire – Technical Characteristics of Grinding Dust. Ostrava, 2015. 82 

pages. Diploma Thesis. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Theses leader 

Hana Věžníková.  

The main objective of my thesis is a self-ignition of dust after mechanical processing of 

products. Thesis is divided into three main sections. First section describes dust, used fire 

technical characteristics of dust and theoretical introduction into spontaneous combustion. 

Second section gives a description of production facilities and technologies from where the 

examined dust comes from, including risk assesments for particular production environments. 

Finaly the third section contains results of ignition temperature tests of dust clouds and dust 

layers to ČSN EN 50281-2-1, setting self-ignition temperature according to ČSN EN 15188 

and determination of flammability according to ČSN EN 64 0149. 

Key words: spontaneous combustion, dust, fire technical characteristics, self-ignition, plant, 

initiation 
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Seznam zkratek 

ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

FBI   Fakulta bezpečnostního inženýrství 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky 

PEL   Přípustný expoziční limit 

PELc   Celkový přípustný expoziční limit 

PTCH   Požárně technické charakteristiky 

RID   Mezinárodní železniční řád pro přepravu nebezpečného zboží 
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Úvod 

Proces samovznícení býval odjakživa spojován se zemědělskými surovinami a uhlím. 

Nicméně vědecké výzkumy na proces samovznícení jsou poměrně mladé. První zmínka o 

tomto jevu pochází z roku 1760 od Francouze Monteho. První aktivní výzkum začal v roce 

1781 ruským matematikem Ivanem Tsechernichevem, po tom co došlo k požáru ruské 

námořní fregaty. Na jeho práci pak navázal německý lékárník Johan Georgi a britský vědec 

Joseph Banks. Ačkoliv vědci provedli sérií experimentů, nebyli schopni porozumět tomuto 

jevu. Až v roce 1877 Francis Moore, pojišťovací agent věnující se nebezpečí požáru se 

zaměřil výhradně na problém samovznícení uhlí. Pak v roce 1888 John Hexamer sepsal 

různorodé hlediska pro samovznícení, které pak spojil a publikoval v časopise Spectator. 

Následně ještě několik vědců publikovalo na téma samovznícení. Až teprve v roce 1984 vyšla 

první a jediná kniha, kde hlavním problém je řešeno samovznícení z jednotného a 

systematického hlediska. Kniha byla napsána vědcem Philipem Bowesem, který několik let 

pracoval na požárním vědeckém institutu ve Velké Británií. [1] 

Z tohoto historického výčtu je zřejmé, že samovznícení lze považovat za složitý a 

nedávno popsaný proces. V dnešní době se lze často setkat s požáry, kdy jejich příčinou je 

právě samovznícení. Může se jednat jak o přirozený proces nebo proces vyvolaný vnějšími 

podmínkami. Následné požáry mohou mít negativní dopady na lidské životy a materiální 

ztráty. Přičemž někdy stačí dbát zvýšené opatrnosti při skladování nebo manipulaci 

s materiály, u kterých hrozí tento druh nebezpečí.  

S dalším podceňovaným nebezpečím se lze setkat v prašných provozech. Nejen 

z hlediska dopadu na zdraví člověka, kde hrozí vdechnutí nebo jiné neblahé následky na 

zdraví člověka. Tak z hlediska, kdy hrozí tvorba nebezpečných koncentraci, které mohou 

vyústit v požár nebo až výbuch. Tento fakt bývá často podceňován nebo zanedbáván úmyslně, 

protože mnoho lidí si toto riziko neuvědomuje. Ačkoliv v dnešní době je kladen velký důraz 

na bezpečnost a ochranu zdraví člověka při práci a na ochranu životního prostředí, kdy na tyto 

aspekty je brán zřetel i v legislativních dokumentech České republiky a v mezinárodních 

normách. 

Ve výsledku tyto následky jsou ve větší míře zapříčiněny chybou člověka, jak už 

vědomě nebo nevědomě a v té menší míře se jedná o chybu na zařízení.  
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Cílem této diplomové práce je stanovení vybraných požárně technických charakteristik 

pro brusný prach, jeho vyhodnocení z hlediska nebezpečnosti v prašném provoze. Proto bude 

diplomová práce rozdělená do tří částí, kdy část se bude věnována teoretickému úvodu do 

problematiky prachů a jejích PTCH. V další části budou uvedeny poznatky z praxe a 

posouzení provozu. A poslední část diplomové práce se zaměří na stanovení vybraných 

požárně technických charakteristik a jejich vyhodnocení. Především se bude jednat o 

stanovení sklonu k samovznícení, které se bude provádět dle normy ČSN EN 15 188. 
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1 Prach  

Prach může být definován jako soubor jemných tuhých částic včetně vláken, které 

mohou být organického nebo anorganického původu. Má stejné nebo podobné složení jako 

materiál, ze kterého vzniká. Mezi průmyslové procesy, ze kterých může vznikat prach, patří 

například sušení, mletí, broušení, drcení, doprava a jiné operace spojené se skladováním a 

zpracování materiálu. [12][20] 

Dle [20] lze prachy podle rozměru částic dělit následovně: 

 makroskopické - s velikosti částic nad 10µm do 0,5 mm, 

 mikroskopické - s velikosti částic 10 – 25 µm, 

 ultramikroskopické -  s velikosti částic 0,25 – 0,01 µm, 

 submikroskopické - velikosti částic pod 0,01 µm. 

Částice prachu můžou být různých tvaru jako například: kulového, destičkového, 

tyčového, válcového, kuželovitého a jiných. [11],[31] 

Sedimentovaný prach je takový, který je usazený a nachází se v klidu, mohou 

připomínat pórovité pevné látky. Snadno přechází do rozvířeného stavu, tzv. dispergovaného 

stavu, který tvoří ve směsi se vzduchem prachovou směs a to díky proudění vzduchu, vibrací, 

tlakového impulzu apod. [20] 

Charakteristická fyzikální veličina dispergovaného prachu je koncentrace směsi ve 

vzduchu a udává hmotnost prachu na objem jednotky prostředí. Veličina je vyjadřována v 

g·m
-3

. Vyjádření této jednotky je podmíněno velikosti částic prachu, protože klesají rychleji 

než malé částice, což vede ke zmenšení počtu částic a také ke snížení hmotnosti v jednotce 

objemu. Z toho vyplývá, že vlastnosti směsi jsou závislé na velikosti částic. [20] 

U usazeného prachu a jeho charakteristiku je důležitým údajem šířka prachové vrstvy 

a podíl objemu částic na celkovou jednotku objemu prachové vrstvy. Tyto informace jsou 

důležité pro ovlivnění přenosu tepla a tím zapalitelnost a hořlavost prachové vrstvy. Pro 

vysvětlení: větší množství usazeného prachu představuje větší nebezpečí. [21] 
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1.1 Vliv prachu na zdraví člověka v pracovním prostředí 

Prach působí na zdraví člověka různorodě. Odvíjí se od původu vzniku, vlastností a 

velikostí částic, na koncentraci v pracovním ovzduší, na délce působení na lidském organismu 

a na citlivosti člověka. Prachy lze z hlediska působení na zdraví člověka dělit následovně: 

 s převážně nespecifickým účinkem (křemen a uhlí), 

 s převážně fibrogenním účinkem (SiO2),  

 s možným fibrogenním účinkem (oxidy železa), 

 s dráždivým účinkem, případně senzibilizujícím účinkem (dřevěné prachy), 

 minerální vláknité prachy (umělá minerální vlákna a azbest). [11] 

Zdravotní dopady mohou být různé. Při styku z kůží mohou být vyvolány alergické 

reakce nebo podráždění kůže. Nejčastější a nejdůležitější způsob vniknutí do lidského 

organismu je inhalace, kde se prach usazuje a způsobuje zdravotní komplikace. V provozech 

s vysokou prašností dochází k podráždění prachovými částicemi, a to zejména očí a úst. [11] 

[31] 

Pracovní podmínky prašného pracoviště jsou definovány v nařízení vlády 

361/2007 Sb. v platném znění, kde jsou rovněž uvedeny způsoby měření, metodika odběru 

vzorků, postupy pro stanovení přípustného expozičního limitu PEL v jednotce mg·m
-3

 pro 

jednotlivé druhy prachů. Nejčastěji se odběry prachu provádějí z dýchací zóny zaměstnance, 

které vyhodnotí a provede kategorizace dle vyhlášky 432/2003 Sb.,  kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. [11][31][45] 
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1.2 Podmínky hoření a výbuchu prachu 

Základní a všeobecná podmínka hoření je splnění tzv. Trojúhelníku hoření 

(viz obrázek 1). V souboru musí být přítomná hořlavá látka, oxidační činidlo a dostatečná 

energie pro iniciaci souboru. Dle [16] je většina prachů vznikající při průmyslové výrobě 

hořlavá a výbušná. Jsou považovány za mnohem nebezpečnější oproti tuhým látkám, protože 

se ve větší míře mísí se vzduchem a jejich povrchová plocha je větší. Díky lepší 

rozvířítelnosti může pak dále vyvolávat další reakce, které lze srovnat s reakcemi plynu ve se 

vzduchem.[2] 

 

 Mechanismus hoření prachových částic se pouze liší od jiných pevných látek v tom, že 

s menšícím se rozměrem částic roste jejich měrný povrch. To znamená, že čím větší počet 

prachových částic, tím podstatně rychleji se tepelně rozkládají nebo odpařují. U usazeného 

prachu po iniciaci dochází pouze k pomalým oxidačním reakcím, jako je tlení, žhnutí nebo 

nízkotepelná karbonizace. Rozvířený prach hoří podstatně rychleji a při vhodné koncentraci a 

dostatečné iniciační energií přejít od explozivního hoření až po výbuch. [20] 

Výbuch může být definován jako ,,náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující 

se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem těchto veličin současně.‘‘ [9] Díky výbuchu dochází 

k ohrožení životů a zdraví osob, technologií a stavebních konstrukcí. 

Obrázek 1: Trojúhelník hoření [40] 
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Pro výbuch prachů musí být splněný tzv. Pentagon výbuchu. V podstatě se jedná o již 

zmíněný Trojúhelník hoření, který je rozšířený o disperzi prachu ve směsi s oxidačním 

činidlem a o podmínku, kdy tato rozptýlená směs musí být v uzavřeném nebo částečně 

uzavřeném systému (viz obrázek 2). [39],[32] 

Výbušnost hořlavého prachu především ovlivňuje: 

 jemnost prachu, 

 množství rozvířeného prachu – dolní mez výbušnosti, 

 koncentrace kyslíku, 

 počáteční tlak, 

 teplota, 

 vlhkost, 

 příměsi inertu, 

 turbulence směsi, 

 velikost a objem nádoby, 

 tvar nádoby, 

 uspořádání nádob, 

 tvorba hybridní směsi, 

 větrání prostoru. [25] 

Obrázek 2: Výbuchový pentagon [39] 
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1.2.1 Prach jako hořlavina 

Za hořlavou látku je považována taková látka, která je buď v plynném, kapalném nebo 

v tuhém stavu. Za definovaných podmínek má schopnost hořet nebo při své fázové přeměně 

je schopna vytvářet produkty schopné hořet. [14] 

Prach a jeho hořlavost je ovlivněna a podmíněna chemickými a fyzikálními vlastnostmi.  

a) Chemické vlastnosti 

Hořlavost závisí na schopnosti prvku se slučovat s kyslíkem nebo jiném oxidačním 

činidlu, jehož výsledkem jsou oxidy. Podle této schopnosti se rozdělují prvky na hořlavé a 

nehořlavé. Pokud je prach tvořený převážně hořlavými prvky, tak je považován za 

hořlavý.[15]  

b) Fyzikální vlastnosti 

Nejdůležitější fyzikální vlastnosti, které ovlivňují hořlavost, patří: 

 stupeň dělitelnosti, 

 modifikace, 

 skupenství, 

 energetický stav molekul,  

 vlhkost. [15] 

1.2.2 Iniciační zdroj 

Iniciační zdroj nebo také zdroj zapálení je zdroj energie, který zahájí chemickou reakcí 

hoření. Mezi nejdůležitější iniciační zdroje se považují: 

 plamen a horké produkty hoření, 

 horké povrchy, 

 jiskry z topenišť a motorů, 

 mechanické a ocelové jiskry, 

 zahřívání při tření 

 adiabatická komprese a rázové vlny, 

 tepelný projev mechanické energie, 

 samovznícení, 
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 elektrotechnická zařízení, 

 statická elektřina, 

 blesk, 

 ionizační záření 

 ultrazvuk. [9],[19] 

K zabránění iniciace, musí být splněny tyto podmínky: 

 energie iniciačního zdroje musí být vyšší, než je minimální energie potřebná 

k zapálení, 

 a zároveň musí být teplota iniciačního zdroje vyšší, než teplota vznícení dané 

látky.[9][14] 

1.2.3 Oxidační prostředek 

Oxidační prostředek je látka, která při chemické reakci odevzdává elektrony, což 

umožňuje oxidaci. Nejčastěji oxidační prostředkem bývá vzdušný kyslík[14]. Kromě kyslíku 

lze také použít kyslíkaté oxidační prostředky, které během chemických reakcí odevzdávají 

kyslík a přijímají elektrony. Mezi kyslíkaté oxidační prostředky patří oxidy, peroxidy apod. 

Dále lze použít bezkyslíkaté oxidační prostředky patří chlor, brom, fluor a halové prvky.  

1.3 Vlastnosti prachu s obsahem železa 

Vlastnost prachu s obsahem železa se liší v závislosti na jeho složení a obsahu dalších 

složek. Prachy s obsahem železa vznikají převážně v průmyslu díky technologickým 

postupům, jako je broušení, tryskání, řezání apod. [12],[27]  

Z hygienického hlediska u prachu, který je  tvořen částicemi železa nebo oxidy železa 

se jedná o prach s převážně nespecifickým účinkem a jeho hodna pro přípustný expoziční 

limit na celkovou koncentraci PELc je 10 mg·m
-3

. Dále se bere v úvahu při posuzování 

pracovního prostředí svářečské dýmy, které také mohou obsahovat pevné železné částice. 

Jejich složení je podmíněno řadou činitelů, zejména svařovacím materiálem. Svářečské dýmy 

jsou považovány za prachy s možným fibrogenním účinkem a jejich PELc je 5 mg·m
-3

. [45] 
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Za předpokladu, že hlavní složkou prachu je železo, lze vycházet z vlastností 

práškového železa. Z bezpečnostního listu lze vyčíst, že se jedná o hořlavou látku, 

s nebezpečím výbuchu a se sklonem samovznícení. [37] Více informací pak lze najít 

v bezpečnostním listu práškového železa, který je uveden v příloze diplomové práce.  

V publikaci [22] se uvádí, že železo jako samotné nevykazuje nebezpečné reakce, 

obzvlášť se vzduchem. Jenže u sloučenin železa FeO (oxid železnatý) může dojít 

k samovolnému vznícení na vzduchu. Jenže v průmyslu nastává problém, pokud jsou kromě 

železa v prachu obsaženy jiné sloučeniny a příměsi, obzvláště organické. Přítomnost 

organických látek je způsobena napouštěním materiálů do konzervačních olejů, 

odmašťováním aj. před povrchovým opracováním a tudíž se může stát prach reaktivnějším.  

Z termické analýzy vzorku prachu, který vzniká po tryskání ocelových výrobků, bylo 

zjištěno, že prach má sklon k oxidaci, která se projevuje zvyšováním hmotnosti během 

zahřívání. Tato informace je důležitá, pro stanovování teploty samovznícení zkoumaného 

prachu v této diplomové práci. Dále dle [24] se považuje většina kovu v práškovém stavu za 

pyroforické. Tzn., mají schopnost se vznítit bez přívodu energie. ADR a RID definují 

pyroforní materiály jako látky, které při styku se vzduchem v malém množství vzplanou, 

jedná se i směsi a roztoky (kapalné nebo tuhé). Mezi pyroforické kovy se řadí, jak již bylo 

řečeno železo a dále pak měď, nikl, práškové olovo, hliník, zinek, hořčík, ale také sulfidy 

železa. Ve zdroji [48] jsou uvedené vybrané PTCH kovových prvků ve formě prachu. Tyto 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Přehled vlastností kovových prachů [48] 

Prvek 
Teplota vznícení (ºC) Rozvířený stav LFL 

Vrstva Rozvířený stav MIE (mJ) (g m
-3

) 

Hliník 490 670 50 85 - 120 

Antimon 330 420 1920 420 

Bor 400 470 60 120 

Kadmium 250 570 4000 > 2000 

Chrom 400 580 140 230 

Železo 290 320 

 

105 - 500 

Hořčík 430 560 40 30 - 60 

Mangan 240 460 305 125 - 245 

Křemík 950 780 100 110 - 245 

Síra 220 190 

 

100 

Cín 430 630 80 190 

Zinek 540 690 960 300 – NF
 

Zirkon 190-320 20 15 45 
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Další jsou zdroje, z nichž lze vyčíst pravděpodobné vlastnosti prachů, jsou požáry a 

havárie z minulosti, které jsou zapříčiněné právě prachem vznikajícím technickým 

opracováním kovových výrobků. Díky těmto informacím se pak lze poučit a předcházet další 

haváriím do budoucna.  

1.3.1 Požáry a výbuchy způsobené prachem obsahující železo 

V USA ve společnosti Hague ve městě Gallatin ve státě Tennessee, došlo v období 

leden, až květen 2011 ke třem nehodám během kterých bylo usmrceno 5 zaměstnanců a 3 byli 

zraněni. Společnost se zabývá výrobou práškového železa pro automobilový průmysl.  

 31. ledna 2011 došlo k prvnímu nehodě, který se stal během opravy podavače. 

Údržbáři opravovali zaseknutý motor, došlo k rozvíření usazeného prachu, ten byl pak 

okamžitě iniciován jiskrou, která vznikla během oprav. Jev se projevil jako flash fire. 

Oba zaměstnanci byli těžce popálení, jeden zemřel dva dny poté a druhý zemřel za 4 

měsíce. 

 Další nehoda se stala 29. března 2011, kdy během opravy potrubí, došlo opět rozvíření 

usazeného práškového železa. Iniciace proběhla okamžitě a byla doprovázena opět 

jevem nazývaným flash fire. Nehoda se obešla se zraněním jednoho zaměstnance. 

 Třetí nehoda se stala 27. května 2011, kdy došlo k úniku vodíku z potrubí. K opravě 

byl použit vysokozdvižný vozík, který inicioval po přeskočení mechanické jiskry 

unikající vodík. Ten pak explodoval. Exploze pak rozvířila usazený prach 

z konstrukce a došlo k další explozí. Z 6 zaměstnanců byli 3 těžce zranění, jeden 

z nich zemřel během pár dnů a druhý zemřel o pár týdnů později. 

Tyto tři po sobě jdoucí nehody poukazují na riziko v prašném prostředí, obzvláště 

když se jedná o prach obsahující železo. Během šetření se zjistilo, že prach je jemný a proto 

snáze rozšiřitelný a lehce iniciovatelný.[28] 

Další požár se odehrál 23. června 2008 ve městě Touškov v Plzeňském kraji. Požár 

vznikl uvnitř skříňového filtru, který slouží k zachycování prachu vznikajícího po broušení 

součástek. Filtr je umístěn na plášti budovy. Nejednalo se přímo o plamenné hoření, prach 

pouze doutnal. S největší pravděpodobnosti příčinou bylo samovznícení prachových částic. 

[22],[35]. Z těchto dvou ukázek lze demonstrovat vlastnosti prachu s obsahem železa. 

V jemném stavu jsou snáze iniciovatelné, obzvláště v po rozvíření a také mohou mít sklon 

k samovznícení. 
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2 Požárně technické charakteristiky prachů 

Požárně technické charakteristiky (PTCH) jsou definovány dle zákona o požární 

ochraně jako: ,,vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotu nebo stanovená na základě 

měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu 

hoření nebo s ním související.´´ [47]  

PTCH, které kvalitativně nebo kvantitativně vyjadřují vlastnosti hořlavé látky, při 

jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska nebezpečí 

vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za bezpečnou. V tomto případě mluvíme o 

technicko bezpečnostních parametrech. [33] 

Znalost PTCH je důležitá pro identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizika, která 

mohou nastat při skladování a manipulaci s látkami, u nichž hrozí nebezpečí požáru a 

výbuchu. Lze díky nim také stanovit potřebnou preventivní ochranu a určit hasební látky dané 

látky. [33] 

Dle[18] mezi nejdůležitější a nejvíce používané PTCH patří: 

 meze výbušnosti, 

 teplota vzplanutí, 

 teplota hoření, 

 teplota vznícení. 

U prachů se se teplota vznícení rozlišuje na teplotu v rozvířeném a v usazeném stavu 

nebo teplotu žhnutí.  

V některých publikacích se uvádí i další PTCH pro prachy: 

 výbuchové parametry, 

 minimální iniciační energie, 

 stanovení náchylnosti k samovznícení, 

 limitní obsah kyslíku. 

Stanovení náchylnosti k samovznícení je stěžejním této diplomové práce a bude mu 

věnována celá kapitola, kde bude důsledněji rozebrána a popsána.  
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Dle [5] lze také mezí PTCH zařadit následující veličiny: 

 Mezní experimentální bezpečnostní spára (MEBS) 

 Minimální zápalný proud 

 Rychlost odhořívání 

 Hmotnostní rychlost odhořívání 

 Rychlost šíření plamene 

 Toxické působení plamene 

Uvedené PTCH dle [5] jsou spíše pro hořlavé kapaliny jejich páry a hořlavé plyny. 

V následujících kapitolách jsou podrobněji rozvedené PTCH, které jsou dle mého 

názoru náležité pro prachy. 

2.1 Meze výbušnosti 

Meze výbušnosti udávají rozsah výbušnosti. Mohou se lišt v závislosti na různorodosti 

směsi. Může se jednat o směsi hořlavých plynů, výparů hořlavých kapalin, hořlavých a 

výbušných prachů a tzv. hybridních směsí. Tyto hybridní směsi mohou být obzvláště 

nebezpečné, protože většinou se jedná o směsi hořlavých plynů a prachů, u kterých nelze určit 

přesně meze výbušnosti, protože i malá změna koncentrace, resp. poměru hořlavých látek 

může změnit meze výbušnosti. Z hybridním směsi se lze setkat hlavně v uhelných dolech, kdy 

dochází k tvorbě směsi uhelného prachu s metanem. [9][4] 

Meze výbušnosti jsou ovlivněny především: 

 počáteční teplota, 

 počáteční tlak, 

 velikost iniciační energie, 

 vlhkost, 

 obsah kyslíku.[25] 

Koncentrační mez výbušnosti je charakteristika, která udává rozmezí koncentrace, ve 

které je hořlavá látky v koncentraci se vzduchem, kdy po iniciaci dojde k hoření nebo 

k výbuchu. Jednodušeji řečeno nám ohraničují výbušnou oblast. Veličina se vyjadřuje buď 

v objemových % pro plyny a páry nebo v g·m
-3

 pro prachy a prašné směsi. [5] 
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Dolní hranice výbušnosti (DHV) – v tomto případě se jedná o nejnižší koncentraci 

hořlavé látky ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, kdy dojde k šíření 

plamene po iniciaci směsi. [4] 

Horní hranice výbušnosti (HHV) – jedná se o nejvyšší koncentraci hořlavé látky ve 

směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, která je ještě schopná šířit plamen. 

Nad touto hranici už hořlavý soubor má nedostatek oxidačního prostředku a tím pádem dojde 

k vyloučení jedné složky z tzv.,,Trojúhelníku hoření‘‘ a soubor se stává nehořlavým, v tomto 

případě nevýbušným. [4] 

Určení těchto hranic je poměrně těžké, protože mohou být proměnlivé. Jsou totiž 

závislé na počáteční teplotě, tlaku, přítomnosti jiných látek, tvaru a velikosti nádoby.  

2.2 Teplota vzplanutí  

Pro prachy je může být definována jako ,,nejnižší teplota prostředí, při které dojde 

působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. Tato 

hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při které dojde přiblížením 

zápalného zdroje k povrchu prachu k jeho vzplanutí‘‘ [29] 

Z bezpečnostního hlediska je tato veličina velmi důležitá a vyplývá z nich příslušná 

preventivní opatření. Jak již bylo řečeno, teplota vzplanutí je ekvivalentní k dolní teplotní 

hranici výbušnosti. 

2.3 Teplota vznícení usazeného prachu 

Teplota vznícení usazeného prachu je definována jako ,,nejnižší teplota prostředí, při 

které dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti 

vnějšího zápalného zdroje. Tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení usazené  vrstvy 

prachu od horkých povrchů. Někdy je tato hodnota využívána pro stanovení teplotní třídy pro 

nevýbušná elektrická zařízení.‘‘ [33] 
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2.4 Teplota vznícení rozvířeného prachu  

Teplota vznícení rozvířeného prachu je definována jako ,,nejnižší teplota prostředí, při 

které dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti 

vnějšího zápalného zdroje. Tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení prachovzdušné 

směsi od horkých těles.‘‘ [33] 

Tady tato veličina je důležitá pro správné provedení eletroinstalece, tepelné výměníky 

a jiných zařízení, kde může docházet ke zvýšení teplot s výskytem hořlavé látky.  

U provozu kde se prach vyskytuje, je důležité znát teplotu vznícení usazeného prachu 

a také teplotu vznícení rozvířeného prachu. I když se jedná o stejnou veličinu, tak právě díky 

disperze může být odlišná, jak je uvedeno v pár příkladech v tabulce 2. 

Tabulka 2- Teploty vznícení [8] 

  

Teplota vznícení 

v usazeném stavu 

(°C) 

Teplota vznícení 

v rozvířeném stavu 

(°C) 

Černé uhlí 450 560 

Hnědé uhlí 136 490 

Aspirin 440 560 

Instantní kakao 300 420 

Chmel - prášek 174 490 

Vojtěška 245 460 

Polypropylén - prášek 360 410 

Z uvedené tabulky, jak již bylo řečeno, vyplývá odlišnost teplot vznícení v záležitosti 

na disperzi. Ale nutno dodat informaci, že i když teplota vznícení v usazeném stavu je 

v uvedených příkladech nižší, doba iniciace se pohybuje řádově v minutách, kdežto iniciace 

v rozvířeném stavu se pohybuje v milisekundách.  

2.5 Teplota žhnutí usazeného prachu 

Tato teplota je definována jako ,,nejnižší teplota prostředí, při které dojde k trvalému 

žhnutí prachu. Umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při které dojde k trvalému 

žhnutí prachu a tím i ke vzniku iniciačního zdroje případné prachovzduchové směsi.‘‘ 

Dále tato hodnota umožňuje porovnání s teplotní třídou zařízení v nevýbušném 

provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. [33] 
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2.6 Výbuchové parametry 

Výbuchové parametry, slouží k určení výbušnosti a stanovují se standardizovanými 

zkušebními postupy. Jsou měřítkem výkonu výbušné směsi. [26] 

Maximální výbuchový tlak – označován pmax, udáván v barech. Jedná se o nejvyšší 

hodnotu tlaku při explozi, která probíhá v uzavřené nádobě. Směs je v optimální 

koncentraci. [9] 

Maximální rychlost nárůstu tlaku – označována (dp/dt)max, udává se v bar/s, neboli 

brizance. Jedná se o nejvyšší nárůst výbuchového tlaku v jednotce času v uzavřené nádobě za 

optimální koncentrace. [9] 

Výbuchová konstanta – konstanta, která slouží k rozdělení do tříd explozí. Vypočítá 

se ze vztahu mezi (dp/dt)max v závislosti na objemu nádoby, kde exploze probíhá 

(rovnice 1). [9] 

3/1

max)/( VdtdpK 
   (1) 

 Konstanta pro směsi prachu se vzduchem je označována jako KSt. 

 Konstanta pro směsi plynu nebo par se vzduchem je označována jako KG. 

Tabulka 3: Výbuchové konstanty [4] 

Třída  Kst (bar·m·s
-1

) 

St 1 ≤ 200 

St 2 200 ÷ 300 

St 3 > 300 

2.7 Minimální iniciační energie 

Minimální iniciační energie (MIE, Emin) je definována dle [4] jako ,,nejmenší energie 

kapacitní jiskry, která je schopna zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavé  látky (plyn, 

pára, prach) ve směsi s oxidačním prostředkem.‘‘  

Velikost minimální energie je nutno stanovovat pro různé koncentrace. Na základě 

znalosti této veličiny lze zařadit látku dle ČSN 33 2030 do jiskrové citlivosti (viz tabulka 4) 

V praxi jiskrová citlivost slouží k provedení správné elektroinstalace a k provedení opatření 
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proti elektrostatickým výbojům. Dle [9] standartní iniciační energie pro plyny a páry 10 J a 

pro prachy 10 kJ. 

Tabulka 4: Jiskrová citlivost [33] 

Třída citlivosti Emin (mJ) 

1 do 0,025 

2 od 0,025 do 0,2 

3 od 0,2 do 4 

4 od 4 do 20 

5 více než 20 

2.8 Limitní obsah kyslíku 

Limitní obsah kyslíku určuje jaké je minimální množství kyslíku v hořlavé, popř. 

výbušné atmosféře, při které je prach v optimálních podmínkách výbušný. Znalost limitního 

obsahu kyslíku slouží k určení inertizačního účinku. [33] 

2.9 Lineární rychlost šíření plamene 

Jedná se o rychlost jakou se šíří plamen ve sledovaném směru za stanovenou 

vzdálenost za jednotku času. Díky této hodnoty lze určit rychlost hoření daného vzorku. 

Rychlost a jeho způsob vyhodnocení je uveden v tabulce 5. [40] 

Tabulka 5: Vyhodnocení rychlosti šíření plamene [8] 

Rychlost hoření (cm·s-1
) Hodnocení 

>10 velmi dobře šíří požár 

1 - 10 dobře šíří požár 

<1 šíří požár 

0 vzorek v podmínkách zkoušky nehoří 

2.10 Další PTCH 

Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS) – vzdálenost mezi dvěma plochami, která je 

vymezená mezikružím o šířce 25 mm vytvářejícím spáru, přes kterou se nepřenese výbuch.[5] 

Minimální zápalný proud (MZP) – nejnižší hodnota elektrického proudu, kdy při přeskoku 

induktivní jiskry dojde k iniciaci zkoumané směsi. [5] 
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Rychlost odhořívání – je taková rychlost, když určité množství látky shoří za časovou 

jednotku. Dělí se na: 

 hmotnosti rychlost odhořívání – pevné látky, 

 lineární rychlost odhořívání – hořlavé kapaliny, 

 objemová rychlost odhořívání – plyny. [5] 

3 Samovznícení 

 Tato kapitola je stěžejní diplomové práce. Jak již bylo zmíněno posouzení látky a její 

náchylnosti k samovznícení při skladování je významnou PTCH u prachů a práškového 

materiálu. Na základě toho zjištění lze pak látku dále zařadit do tříd nebezpečnosti pro 

železniční a silniční dopravu dle[49]. [22] 

 Stanovení vlastností samovznícení prachů dle ČSN EN 15 188 se provádí pro 

posuzování teplot samovznícení v různě velkých objemů při izotermických zkouškách. 

Výsledky slouží k vyjádření závislosti teploty samovznícení na objemu prachu. [43] 

Samovznícení je chápáno jako proces nebo pochod v látce, kdy dojde k ohřevu látky 

na teplotu vznícení. Jedná se o samovolně probíhající proces od okamžiku nárůstu teploty 

(samozahřívání) až po dosažení teploty vznícení. Výsledek samovznícení je právě vznícení a 

pak následné hoření látky. Může nastat ve všech skupenstvích – plynném, kapalném i 

pevném. [3],[30],[34] 

Závažnost samovznícení nelze brát na lehkou váhu, jak vyplývá ze  statistických 

ročenek HZS ČR. Požáry způsobené samovznícením za roky 2009 - 2014 se pohybují 

v řádově desítkách až v stovce případů.  

Tabulka 6: Statistika požárů způsobených samovznícením [38] 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 Celkem  

Zemědělské plodiny 27 22 24 34 22 17 146 

Uhlí 7 13 15 19 32 40 126 

Oleje a tuky 10 6 4 7 3 8 38 

Chemické látky 5 6 7 13 7 8 46 

Chemické výrobky 10 12 11 15 7 13 68 

Jiné 27 14 25 24 10 21 121 

Celkem 86 73 86 112 81 107   
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Z tabulky 6 lze vyčíst počet požárů v jednotlivých letech v rozmezí 2009 – 2014. 

Nejvíce požárů nastalo v roce 2011, kdež to nejméně v roce 2013. Na obrázku 3, lze vidět 

procentuální zastoupení jednotlivých materiálu, kdy samovznícení bylo zdrojem požárů. 

Nejčastěji došlo k samovznícení zemědělských plodin a uhlí. [38] 

 

Obrázek 3: Procentuální zastoupení jednotlivých samovznícení [38] 

3.1 Základní princip samovznícení 

 Materiály začínají oxidovat při určitých charakteristických teplotách. Hodnoty těchto 

teplot se odvíjejí od kvality a druhu materiálu, metody zkoušky a dalších faktorů. V důsledku 

samovolného zrychlování oxidačních reakcí dochází k hoření. Tento proces se nazývá 

vznícení. [3],[6] 

 K samovolnému zrychlení oxidace může dojít i při nízkých teplotách díky tepelných, 

chemických, fyzikálně – chemických a biologických impulzů. Pokud jsou splněny optimální 

podmínky, dojde k samozápalení, resp. samovznícení [3] 

 Samovznícení, resp. samozahřívání lze rozdělit do tří skupin a to podle toho jaký jev je 

rozhodující v počátečním stádiu samovznícení. Díky tomu pak dochází ke zvýšení teploty. 

Dělení samovznícení: 

 fyzikálně – chemické; 

 chemické; 

 biologické. [7],[41] 
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Rozdíl mezi samovznícením a samozapálením je v tom, že samovznícení je výraz, 

který se používá pro látky s teplotou samovznícení vyšší než je běžná teplota. Samozapálení 

je pro látky, které mají teplotu vznícení nižší než běžnou teplotu. [3] 

Dle [18] samovznícení je důsledkem: 

 oxidačních reakcí, kdy potřebný kyslík se získává ze vzduchu nebo z molekul látek, 

které obsahují kyslík, 

 štěpných reakcí, kdy dochází ke štěpení vazeb látek, které vstupují do reakce. 

3.2 Základní pojmy a definice  

Teplota samovznícení – nejnižší teplota, při které se začnou v látce projevovat exotermické 

procesy vedoucí k zapálení látky – samovznícení. [3] 

V technologiích se stává, že je látka zahřívána na teplotu samovznícení, vzniká 

potencionální nebezpečí požáru. Proto je důležitá znalost teploty samovznícení u materiálu, 

které se vyskytují v provozech. Bezpečná teplota v technologiích je proto považována 90% 

teploty samovznícení. [2] 

Teplota samovznícení není konstantní veličinou, je ovlivňována podmínkami okolí, 

proto je nutno s touto skutečnosti počítat při posuzování požárního nebezpečí. 

Podmínky, které ovlivňují teplotu samovznícení: 

 chemické vlastnosti látky, 

 molekulová hmotnost, 

 tepelná vodivost látky, 

 objem látky, 

 tlak, 

 materiál nádoby, ve které je látka uložena. [15] 

Se zvětšujícím se objemem nádoby se teplota samovznícení snižuje a se snižujícím se 

objemem se teplota samovznícení zvyšuje. Jenže takové zvyšování a snižování teplot nejde 

neomezeně. Při dosažení velké objemu látky zůstává teplota samovznícení beze změny. Při 

velmi malém objemu povrch, který odvádí teplo připadající na jednotku objemu, se stává tak 

velikým, že uvolňování tepla při oxidační reakci nemůže převýšit odvod tepla a 

k samovznícení pak nemůže dojít. [18] 
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Teplota samozahřívání – minimální teplota, během které dojde k rychlé akumulaci tepla 

v látce. Pokud jsou splněny určité podmínky pro samovznícení, může při indukční době dojít 

k exotermické reakci ve formě hoření, které může být plamenné nebo bezplamenné. [3] 

Teplota tlení – nejnižší teplota látky v tuhém stavu, při které dojde ke vzniku bezplamenného 

hoření.  Zdrojem pro iniciaci může být otevřený plamen, sálavé teplo nebo teplo 

z mikrobiologické činnosti. K tlení může docházet u práškových a jemných sypkých 

materiálů. [3] 

3.3 Fyzikální samovznícení 

Jako nejčastější případ fyzikálního samovznícení se udává samovznícení uhlí. Dochází 

v počáteční fázi k adsorpci plynů a par způsobenou uhelnou hmotou, následně dojde 

k uvolnění množství tepla, jehož množství je závislé na povaze pohlcovaných plynů a par. 

Během adsorpce vodních pár odchází největší množství tepla. K adsorpci uvolněného tepla 

dochází v teplotním rozmezí 60 – 70 °C. Pokud jsou teploty už vyšší, mluvíme o oxidaci 

uhelné hmoty, což lze považovat už za chemické samovznícení. Nejvíce k samovznícení uhlí 

dochází při skladování ve velkých hromadách, kdy je odvod tepla nedostačující. [7],[17] 

3.4 Tepelné samovznícení 

Lze ho definovat jako proces, kdy dochází ke vznícení díky dlouhodobého působení 

docela vysoké teploty. K tepelnému samovznícení nedochází při nízkých teplotách (15 -

 25 °C). V tomto případě neprobíhá reakce mezi palivem a vzdušným kyslíkem. Tepelné 

samovznícení je tady proces termooxidace s projevem hoření předcházející samozahříváním 

látek zahřátých na teplotu, po které se uvolní reakční teploto vyšší než množství a rychlost 

tepla odevzdaného do okolí. [17][41] 

U materiálu posuzovaných pro jejich sklon samovznícení je důležitý jejich měrný 

povrch, který je dán rozměrem a tvarem materiálu. Tyto dvě vlastnosti jsou důležitým 

ukazatelem jejich požární nebezpečnosti.  

Mezi látky se sklonem k tepelnému samovznícení patří celulózové materiály, jako 

dřevo, dřevěné piliny, dřevovláknité desky, tabák, rašelina. V praxi se také setkáváme 

s teplotním samovznícením olejů, kdy může dojít k zatečení olejů a podobných látek za 

potrubní izolaci, kde dochází k zahřívání těchto látek. Díky dlouhodobého působení tepla 

může teplota v látce stoupnout až na teplotu samovznícení, kdy pak může v látce docházet 
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k samoohřevu, který může vést až k následovnému požáru. Jenže u olejů se více často 

setkáváme spíše se samovznícením chemickým, které je popsáno v další kapitole. [7] 

3.5 Biologické samovznícení 

U biologického samovznícení bývají nejčastější příčinou vznícení biologické procesy, 

které dodávají potřebné teplo pro oxidační reakce. Biologické samovznícení probíhá 

v rostlinných produktech, které při přítomnosti vlhkosti mají sklon k samozahřívání a pak 

následujícímu samovznícení. Teplo, které je potřebné pro spuštění oxidačních činnosti 

způsobené mikroorganismy a jejích činnosti. Největší požární nebezpečí představují materiály 

na bázi celulózy, např. seno, sláma, obilniny, chmel apod. [7],[17] 

Samozahřívání lze rozdělit do tří fází a to: 

 fyziologické; 

 mikrobiologické; 

 chemické.  

Tyto tři fáze samozahřívání mohou iniciovat samovznícení rostlinné hmoty a to za 

předpokladu, že jsou splněné fyzikálně – chemické podmínky.  

Dále, aby došlo k biologickému samovznícení, musí být splněny podmínky na začátku 

procesu a to: 

 optimální vlhkost; 

 akumulace uvolněného tepla; 

 dostatečný čas. 

Vnější projevy samozahřívání, které vedou k samovznícení materiálů, se zařazují následující 

ukazatelé: 

 propadávání materiálu; 

 tání sněhu nad místem, kde dochází k samozahřívání; 

 značné pocení materiálu; 

 navyšování teploty; 

 zápach. [3][17][7] 
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3.6 Chemické samovznícení 

U chemického samovznícení dochází k reakcím, které jsou způsobené stykem 

chemických látek se vzduchem, vodou, nebo vzájemným působením. Při těchto dějích 

dochází k uvolnění tepla, které jsou dostatečné pro iniciaci samovznícení. [18][41] 

Mezi látky, které mají sklon k samovznícení účinkem vzduchu při běžných teplotách, 

se zařazují látky, jako je: bílý fosfor, karbidy, některé kovy, nátěrové hmoty, oleje apod.  

Při styku látky s vodou především alkalické kovy, což je všeobecně známa věc. Tato 

reakce bývá doprovázena vývojem velkého množství tepla, kdy teplota může vyšplhat až na 

600 – 650 °C. Některé kovy, zejména v práškovém stavu se stávají samovznětlivé i při styku 

s vlhkosti. Jedná se kovy: hořčík, zinek a hliník. Dále mohou být látky pyroforické: zinek, 

práškové olovo, železo, nikl a měď. [7],[17] 

3.7 Samovznícení průmyslových prachů 

Problém vznícení vrstvy prachu bývá častým a běžným problémem v průmyslových 

zařízeních, kdy dochází ke vznícení vrstvy prachu usazeného na horkém povrchu. A to pak 

vede často k samovznícení. Samovznícení u prachů je závislé na chemickém složení, na 

přidaných látkách v materiálech, na velikost a geometrií soustavy materiálu.[1] 

Převážná většina samovznícení prachů je způsobná chemickými reakcemi. Z literatury 

vyplývá, že tyto chemické reakce jsou způsobeny především oxidaci materiálu. U kovových 

prachů dochází k samovznícení při styku s vlhkosti. Nic méně v průmyslu v důsledku použití 

různých technologiích, které mohou pracovat ve vyšším teplotním režimu, může také 

docházek k samovznícení v důsledku teplotních impulzů z okolí.  

V normě ČSN EN 15188 je jako důvod samovznícení nebo samoohřevu uvedeno to, 

že povrch částic podléhá exotermickým reakcím s kyslíkem, který je obsažen ve vzduchu. 

Tento kyslík proniká do volných mezer mezi částicemi i za normálních teplot, kdy dochází 

k uvolnění teploty, což způsobí nárůst teploty v systému v prachu a vzduchu a tak dojde 

k urychlení reakci dalších molekul. 

Jak lze vidět proces samovznícení a samoohřívání je velmi proměnlivý a různorodý, 

proto nelze jednoznačně určit u materiálů, jaký druh samovznícení může být následkem 

požárů. 
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Už v minulosti došlo k několika případům, kdy díky samovznícení průmyslového 

prachu došlo k požárům. Mezi první patří případ ze dne 23. června 2008 ve městě Touškov na 

Plzeňsku. Došlo k požáru v textilním filtru sloužící pro odsávání prachu, který vzniká během 

broušení součástek. Nejednalo se přímo o požár, pouze došlo k doutnání prachu. Dle 

vyšetřování došlo k samovznícení prachových částic. [35] 

I v následně popsaném provoze pro tuto diplomovou práci došlo k samovznícení 

a následnému požáru zkoumaného prachu. K jevu došlo během čištění zásobníku na odpadní 

prach, který měl objem 1000 l. Do zásobníku se dostala vlhkost a pak následně došlo 

k zahoření. Při šetření bylo zjištěno, že zahřívání materiálu začalo ve středu objemu, což 

napovídalo tzv.,,spečení materiálu uvnitř‘‘. Jedná se o jeden z příznaků samovznícení.  

4 Posuzovaný provoz 

Posuzovaný provoz pro tuto diplomovou práci se nachází v automobilové společnosti, 

kde se vyrábí převodovky, konkrétně provoz tepelného zpracování - kalírna. Z důvodu 

zachování anonymity provozovatele, nebude název firmy zmiňován.  

Téma práce nese název požárně-technické charakteristiky brusného prachu, navzdory 

tomu byl použit tryskací prach, jenž se v daném provoze vyskytoval.  

4.1 Popis procesu tepelného zpracování 

Celý tento proces se skládá ze čtyř hlavních linek, ze kterých se materiál dopraví 

automatickým elektricky poháněným vozíkem na jednu ze dvou popouštěcích linek. 

Popouštěcí linky obsahují myčky, popouštěcí pece, tryskací boxy a střásací a ofukovací 

komory. Další součásti tepelného zpracování jsou dvě samostatné tryskací zařízení. Linka je 

v automatickém režimu, jen přesun a odsun polotovaru na dopravníky se provádí ručně. 

Materiál je přepravován do haly elektrickým manipulačním vozíkem. Další součásti 

technologie jsou generátory pro výrobu plynů. 

4.1.1 Popis jednotlivých části linky 

Odmašťovací pec – v ní se výrobek nahřívá na teplotu ± 500 °C, slouží pro zvýšení 

nauhličování do povrchu výrobku pomocí spalování oleje. 
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Karbonizační pec – slouží k pronikání uhlíku do povrchu výrobku za konstantní teploty a 

nauhličovací plynné atmosféry. Tento proces slouží k získání pevnosti, tvrdosti a odolnosti 

vůči opotřebení. Cementační pec se skládá z 6 části, tyto části mají jednotlivé účely a určitou 

pracovní teplotu, podrobněji rozepsáno v tabulce 7. 

Tabulka 7: Jednotlivé části nauličovací linky 

Název Teplota (°C) Účel 

Předehřívací zóna 1 850 
Nahřání dílů a odstranění zbytků 

olejů 

Předehřívací zóna 2 880 

Nahřání dílů na určitou teplotu 

před vstupem do nauličovací 

zóny 

Nauhličovací zóna 900-920 
Nauhličovací proces pomocí 

atmosféry v peci 

Difúzní zóna 900-920 Difuse karbonu do povrchu dílů 

Kalicí zóna 1 850 

Stabilizování resp. snížení 

teploty před vstupem do kalící 

lázně 

Kalicí zóna 2 850 

Stabilizování resp. snížení 

teploty před vstupem do kalící 

lázně 

Kalící lázeň – slouží k rychlému ochlazení výrobku po nauhličování a zapouští se do soli. 

Dojde k přeměně z austenitu do martenzitu a tím pádem povrch získá pevnost a tvrdost. 

Čistič – pro očištění výrobku od soli. 

Popouštěcí pec -   k odstranění vlhkosti z povrchu a také k odstranění vnitřního pnutí a 

křehkosti. 

Tryskací zařízení popouštěcí linky – Shot blasting – hlavním smyslem tryskání je 

odstranění oxidu a vylepšení kvality povrchu materiálu. Tryskání se provádí ocelovými 

kuličkami o průměru 0,6 mm. Na tryskací zařízení navazuje střásací a ofukovací komora, 

která je součástí popouštěcí linky, slouží k odstranění zbylých kuliček. Na tomto zařízení se 

opracovávají jak hřídele, tak diferenciálů (obr. 4) 
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Obrázek 4: Tryskací zařízení (viz příloha C) 

Tryskací zařízení na vstupní a výstupní hřídele – Shot peening – na tom to zařízení se 

provádí tryskání pouze hřídeli. Jedná se o poslední operaci před montáží, a proto prochází 

materiál po procesu do myčky. 

Vyvíječ RX plynu (RX GENERÁTOR) – v tomto generátoru je připravován CO plyn, který 

slouží k difúzi uhlíku do oceli. CO se připravuje reakci mezi zemním plynem a vzduchem.  

Postup materiálu na lince 

 Naložené materiálu na manipulační vozík a převoz na linku tepelného zpracování. 

 Přeložení materiálu na dopravník, který je umístěn před odmašťovací pecí. 

 Z odmašťovací pece přejezd palety s materiálem do karbonizační pece. 

 Karbonizační pec - materiál projede všemi zónami. 

 Solná lázeň – ponoření do kalicí lázně. 

 Přeložení palety na automatický vozík a převoz do popouštěcí pece. 

 Popouštěcí pec – průjezd přes jednotlivé zóny. 

 Otrýskávací zařízení – otrýskání a ofuk materiálu. 

 Výjezd materiálu po dopravníku a ruční přemístění palety na manipulační vozík. 

U hřídelí 

 Převoz palety na otrýskaní (vstupní a výstupní hřídele). 

 Výstupní hřídele se poté převezou do mycího zařízení. 
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4.2 Identifikovaná nebezpečí 

Z poskytnutých materiálů, vychází identifikace nebezpečí a jejich opatření, aby se 

zabránilo úrazům, materiálním ztrátám a v nejhorším smrtelným úrazům. Identifikovaná 

nebezpečí, ohrožení a jejich opatření lze najít v tabulce, která je uvedená v příloze B 

diplomové práce.  

4.3 Tryskací zařízení jako původce posuzovaného prachu 

Zkoumaný prach pro tuto diplomovou práci pochází ze dvou tryskacích zařízení, které 

jsou součásti tryskacího zařízení na lince tepelného zpracování. Jedno zařízení tzv. shot 

blasting je určen pro hřídele a diferenciály, které je součástí popouštěcí linky, jak bylo 

popsáno výše. Druhé zařízení tzv. shot peening je samostatné a je určené pouze pro hřídele. 

Odtud je pak prach odsáván přes síto centrálním odsáváním do venkovní stacionární filtrační 

jednotky (dále filtrační jednotka), která je umístěn mimo výrobní halu (viz obrázek 5). 

Filtrační jednotka se skládá z:  

 Filtrační skříně s filtračními patronami, 

 Vyhrnovacího šneku, 

 Odsávacího potrubí DN 780, 

 Výfukového potrubí DN 700, 

 Ventilátoru na výfukové straně, 

 Protivýbuchového zabezpečení. 

 

Obrázek 5: Venkovní stacionární filtrační jednotka (viz příloha C) 
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Protivýbuchové zařízení je vybaveno: 

 2 ks zařízení na odlehčení výbuchu, typ VMP 

 HRD bariérou sloužící k zabránění přenesení výbuchu. 

Prach je pak skladován v pytlích o objemu 1000 l v antistatickém provedení (viz 

obrázek 6). Potrubí je v pravidelných intervalech profukováno vysokým tlakem, aby se 

zabránilo usazování prachu. 

 

Obrázek 6: Antistatický pytel s prachem (viz příloha C) 

4.4 Tvorba vrstev prachu 

Tím, že dochází k mechanickému opracování ocelových části nelze zabránit usazování 

prachu uvnitř a v okolí technologických zařízení. Proto je nutno dbát zvýšené pozornosti 

pravidelného úklidu, protože jak je všeobecně známo, prach může být výbušný, jestliže se 

vytvoří vrstva o tloušťce 1 mm.  Vrstva prachu pak může být iniciována horkým povrchem 

nebo teplem ze zařízení.  

V provozu vrstva prachu může představovat tři nebezpečí. 

1. Prvotní výbuch v budově, který může rozvířit další usazené vrstvy, který pak rozvíří 

oblak prachu a dojde k druhotnému výbuchu. Druhotný výbuch může být 

nebezpečnější než prvotní. 

2. Může dojít k iniciaci vrstvy prachu vyzařováním tepla ze zařízení, na kterém se vrstva 

nachází. Tento proces může být pomalý, tak proto je větší pravděpodobnost vzniku 

požáru než výbuchu. 
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3. Při rozvíření vrstvy prachu a následné iniciaci horkým povrchem může dojít 

k výbuchu.  

Vytváření vrstev lze omezit systémem úklidu, proto je nutno dodržovat pravidelný 

systém úklidu pro tento provoz. Za tento úklid je zodpovědný pověřený vedoucí pracovník.  

Přítomnost vrstvy prachu je závislá na: 

 rychlost sedimentace prachu, 

 účinnost úklidu, 

 stupni úniku ze zdroje. 

Proto je nutno v prostorech, kde hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých prachů provést 

klasifikaci do zón. Tyto výbušné atmosféry, složené ze směsi hořlavých prachů a vzduchu se 

klasifikují dle NV č. 406/2004 Sb. A jsou následující: 

Zóna 20 v tomto prostoru se výbušná atmosféra vyskytuje nepřetržitě, dlouho nebo 

často. 

Zóna 21 jedná se o prostor, kde se výbušná atmosféra vyskytuje pouze pravděpodobně. 

Zóna 22 zde je výskyt výbušné atmosféry nepravděpodobný, a pokud se vyskytne, trvá 

pouze krátký čas. [46] 

4.5 Nebezpečí při použití hořlavých plynů 

Pro celkové posouzení provozu je důležité také brát v potaz i přítomnost plynu a jejich 

možnost zapříčinit požár popř. výbuch. Konkrétně se jedná o zemní plyn. V atmosféře může 

být přítomné takové množství, které vytvoří koncentraci v oblasti výbušnosti a vznikne tak 

nebezpečná atmosféra schopná iniciace.  

Proto je nutno v prostorech, kde hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých látek ve formě 

plynu, páry nebo mlhy ve směsi se vzduchem provést klasifikaci do zón. Tyto výbušné 

atmosféry, složené ze směsi hořlavých prachů a vzduchu se klasifikují dle NV č. 406/2004 Sb.  
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A jsou následující: 

Zóna 0 v tomto prostoru se výbušná atmosféra vyskytuje nepřetržitě, dlouho nebo 

často. 

Zóna 1  jedná se o prostor, kde se výbušná atmosféra vyskytuje pouze pravděpodobně. 

Zóna 2 zde je výskyt výbušné atmosféry nepravděpodobný, a pokud se vyskytne, trvá 

pouze krátký čas. 

V případě když pomineme nebezpečí požáru a výbuchu s použitím plynů hrozí také 

riziko pro zaměstnance, kdy při úniku dochází k otravě těmito plyny. [46] 

4.6 Požárně technické charakteristiky používaných látek 

Znalost informací o používaných látkách v provozu jsou nezbytné pro posouzení 

nebezpečí v daném provozu. Proto je důležité znát všechny látky vyskytujících se v provozu 

včetně jejich požárně technických charakteristik. Pro tuto diplomovou práci je nejvíc důležitá 

znalost vlastnosti zkoumaného prachu. Ačkoliv v zadání diplomové je stanoven cíl naměřit 

vybrané PTCH, jenže pro posuzovaný prach už jsou stanovené. Proto se na závěr diplomové 

práce provede porovnání naměřených hodnot, které už byly stanovené a hodnot, které byly 

měřené v laboratořích na fakultě bezpečnostního inženýrství.  

V následujících tabulkách 8 a 9 jsou PTCH a výbuchové parametry látek vyskytujících se 

v provozu kalírny.  

Tabulka 8: PTCH tryskacího prachu v provozu [52] 

Parametr Značení Hodnota 

Teplota žhnutí Tžh (°C) 199 

Teplota vznícení rozvířeného prachu Tvz.rozv (°C) 387 

Spodní mez výbušnosti při in.energií 9kJ cmin (g·m-3
) 251 

Minimální iniciační energie Emin (J) 6,3 

Maximální výbuchový tlak p max (bar) 3,5 

Maximální rychlost nárůstu tlaku (dp/dt)max (bar·s-1
) 173 

Výbuchová konstanta kST (bar·m·s-1
) 47 

Rychlost šíření plamene v (cm·s-1
) 2,65 

Třída výbušnosti - St 1 
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Tabulka 9: PTCH používaných plynů 

Látka  

Meze výbušnosti Teplota 

tání 

(°C) 

Maximální 

výbuchový 

tlak (Mpa) 

Teplota 

vznícení 

(°C) 

Teplotní 

třída 

Třída 

výbušnosti Dolní mez 

výbušnosti 

(obj. %) 

Horní mez 

výbušnosti 

(obj. %) 

Zemní 

plyn 4,40 15,00 -182,50 0,71 537,00 T1 IIA 

Endoplyn 

-RX plyn 

Složení plynu: 

Vodík – 40 % 

Dusík – 40 % 

CO - 19,5 až 19,8 % 

CO2 - 0,2 až 0,5 % 

Voda - pod 0,1 % 

Metan - pod 0,1 % 

4.7 Posouzení provozu 

Pro posouzení provozu byly vybrány především části výroby, kde se nachází prostory 

spjaté s posuzovaným prachem, jak venkovní tak vnitřní. 

4.7.1 Venkovní prostory 

Nejdůležitější části pro posouzení je venkovní stacionární jednotka, do které vede 

centrální odsávání od tryskacích zařízení po tepelném zpracování. Zařízení se je umístěno u 

obvodové zdi haly převodovkárny. Uvnitř zařízení je pravděpodobnost vzniku výbušné 

atmosféry, především v odsávacím potrubí, uvnitř filtru a ve výfukovém potrubí, kde dochází 

k víření prachových částic ve směsi se vzduchem.  

Největší nebezpečí hrozí u šnekového vyhrnovače, který ústí do pytle, kde padá prach. 

Při mechanické poruše hrozí přehřátí nebo může dojít k zadření a vzniku mechanických 

jisker. Tyto dvě příčiny mohou být zdrojem pro iniciací prach vzduchové směsi.  

Mezi závažné zjištění u filtrační jednotky je schodiště nacházející se před prvky pro 

odlehčení výbuchu. Což v případě výbuchu a jeho následujícího odlehčení může mít fatální 

následku na případně procházející lidi, protože mezi základní podmínky patří aplikovat 

bezpečnostní zónu před únikovou plochu. Ve výsledku to znamená, že nesmí zasahovat do 

prostorů a míst obsluh, komunikací, strojů a zařízení. Jak jde vidět na obrázku 7, tento 

požadavek není splněn. 
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Obrázek 7: Schodiště před prvky pro odlehčení výbuchu (viz příloha C) 

4.7.2 Vnitřní prostory 

Z vnitřních prostor pro posouzení je to kalírna, kde se nacházejí tryskací stroje v počtu 

5 kusů včetně centrálního odsávání. Největší pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry 

může nastat uvnitř zařízení, kde může vznikat díky rozvíření prachů ve směsi se vzduchem. 

Další riziko představuje prach usazený vně zařízení a na špatně přístupných místech.  

Například na obrázku 8 lze vidět usazený prach v blízkosti kompresoru, což může 

v případě poruchy představovat potencionální nebezpečí požáru až výbuchu, kdy může dojít 

ke tření a vzniku horkého povrchu nebo vzniku mechanických jisker a díky těmto iniciátorům 

iniciaci usazeného prachu.  

 

Obrázek 8: Vrstva prachu v blízkosti mechanických části zařízení (viz příloha C) 
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Obrázek 9: Odsávací zařízení (viz příloha C) 

Na obrázku 9 lze vidět odsávací zařízení, kde vzniká teplo díky tření odsávaného 

prachu o stěny zařízení. Jedná se o krátkodobý jev, přesto může představovat potencionální 

riziko vzniku požáru popřípadě výbuchu. V provozu se dále nachází hořlavé plyny, jak již 

bylo řečeno, které v případě výbuchu mohou rozvířit usazený prach na ve výšených místech 

jenž může způsobit sekundární výbuch. Jak lze vidět na obrázcích 10 a 11. 

 

Obrázek 10: Vrstva prachu na střešní konstrukci (viz příloha C) 

 

Obrázek 11: Vrstva prachu na potrubním rozvodu (viz příloha C) 
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4.8 Opatření 

HRD bariéra – slouží k zabránění přenosu případného vzniku požáru a následného 

výbuchu přes tuto bariéru. Musí splňovat tlakovou odolnost pro ochranu potrubí a dalšího 

příslušenství. Hasícím médiem je jemný hasící prášek, pod obchodním názvem Tropolar forte, 

Furex 770 a soda bikarbona. Zařízení musí být certifikované notifikovaným orgánem. 

Jednotlivé části musí být kontrolovány a udržovány, tak aby byla zajištěna jejich maximální 

provozuschopnost. Dále je třeba provádět pravidelné revize a vést o nich písemnou 

dokumentaci. 

 

Obrázek 12: HRD bariéra (viz příloha C) 

VMP – pojistné ústrojí s membránou (PÚSM). Jeho funkce spočívá v tom, že při 

překročení povoleného přetlaku dojde k uvolnění pojistné membrány a tím k odlehčení 

případné exploze a tím pádem k ochránění zařízení před destrukcí. Zařízení musí být také 

certifikované notifikovaným úřadem. Za ústím z PÚSM musí být vytyčená bezpečnostní zóna, 

která musí být označená a vytyčená. Jednotlivé zařízení musí být kontrolovány a udržovány 

tak, aby byla zajištěna maximální provozuschopnost dle dokumentace výrobce. Dále je třeba 

provádět revize a vést o nich písemnou dokumentaci. 

 

Obrázek 13: Pojistné ústrojí s membránou (viz příloha C) 
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Obecná opatření: 

 Postupovat dle platných provozních a pracovních pokynů 

 Zajistit udržování a kontrolu zařízení a jejich příslušná zařízení, tak aby byla zajištěna 

jejich provozuschopnost dle dokumentace výrobce. Provádět revize dle platných 

předpisů a bezpečnostních norem a vést jejich písemnou dokumentaci.  

 Eliminovat zdroje iniciace 

 Údržba a obsluha musí dbát všech provozních předpisů, bezpečnostních postupů a 

opatření pro daný provoz. V případě prací v prostoru s nebezpečím výbuchu musí být 

práce vykonávaný na základě Příkazu V. 

 Veškeré vodivé části musí být vodivě uzemněny a pospojovány (pravidelné revize 

1 x ročně) 

 Veškeré plastové části nacházející se v prostředí s nebezpečím výbuchu musí 

provozovatel doložit ES prohlášení nebo certifikát potvrzení prohlašující, že se jedná o 

zařízení v antistatickém prohlášení. 

 Provádět kontroly požárních zařízení a protivýbuchových zařízení minimálně 1 x 

ročně.  

 U filtrační jednotky prověřovat ochranu proti atmosférickému přepětí. 

 Neprovádět neodborné a neoprávněné zásahy na technologických zařízeních 

 V případě zařízení mající teplotu vyšší než 50°C, musí být tepelně isolovány nebo 

chráněny proti doteku osob, v případě když se vyskytují v prostoru s nebezpečím 

výbuchu. 

 Pro předcházení úrazu v místech kde hrozí úraz po dotyku, musí být místa opatřeny 

výstražnou tabulkou a grafickým znázorněním zvýšené teploty a průvodním slovem. 

 Všechny části točivých strojů, které jsou volně přístupné, musí být opatřeny pevným 

krytem. 

 V případě nebezpečí jsou zaměstnanci upozorněny světelným a zvukovým signálem 

řídících jednotek protivýbuchové ochrany. V případě spuštění těchto signálů musí 

jednotliví pracovníci daného provozu okamžitě opustit pracoviště po daných 

únikových cestách.  

 Před uvedením pracoviště s nebezpečím výbuchu musí se provést jeho celkové ověření 

bezpečnosti z hlediska rizika výbuchu. Musí se dodržet veškeré podmínky nezbytné 
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pro zajištění ochrany před výbuchem. Toto ověření musí provést osoba k těmto 

činnostem způsobilá. 

Opatření pro Kalírnu – Linka tepelného zpracování 

 Provádět pravidelné prohlídky potrubních rozvodů jednotlivých hořlavých plynů. 

 Napojení detekce na nezávislý – záložní zdroj elektrické energie ve vztahu k provozní 

teplotě kalící pece (nesmí dojít překročení pod 750 °C) 

 V případě zjištění, že dochází uvnitř daného zařízení k provozní teplotě pod 750 °C 

nebo od signálu z detekce plynů musí dojít k automatickému zavření každého 

elektromagnetického ventilu pro každé potrubí s hořlavými plyny.  

 V případě uhašení plamene na daných zařízeních musí dojít k bezpečnému odstavení 

dané technologie. 

 Detekce musí být pravidelně revidována a kalibrována dle požadavků výrobce a 

legislativy ČR. 

 V rámci výpadku jednotlivých druhů plynů, detekce nebo jiných nežádoucích jevů a 

postupů musí být vytvořen nouzový – havarijní postup pro odstavení celé části 

technologie. 

 Provádět pravidelné optické kontroly těsnosti zařízení, včetně potrubí. 

 V případě požáru v prostoru kalící soli nesmí být použitá k hašení voda, protože může 

vzniknout nežádoucí chemické reakci! 

 Plnit obecná opatření a upozornění uvedená výše. 

Organizační opatření 

 Pracovní obuv a oděv – v případě provádění činnosti s nebezpečím výbuchu musí 

zaměstnanci použít vyhovující OOPP, které splňují základní požadavky pro použití 

v atmosféře, kde hrozí nebezpečí výbuch. Jejich používáním nesmí dojít k iniciaci. 

Těmito OOPP vybavuje zaměstnavatel své zaměstnance.  

 Pracovní nářadí – v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde nelze eliminovat výbušnou 

atmosféru musí být použito speciální nářadí na bázi slitin nebo mědi a beryllia. 

V prostorech kde se vyskytuje výbušná atmosféra nepřetržitě, nesmí být použity 

nástroje a nářadí, které mohou být příčinou jisker. 

 Vnitropodniková dokumentace – v této dokumentaci musí být zapracovány veškeré 

prvky pro ochranu proti výbuchu. Jedná se o následující dokumentace: 
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 Směrnice úklidu (předpis pro úklid) – především pro úklid vrstvy 

usazeného prachu. 

 Požární řád.  

 Místní provozní předpis – zavést havarijní postup v případě výbuchu. 

 Směrnice školení – zavést riziko výbuchu. 

 Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu – v případě práci v prostorech s nebezpečím 

výbuchu, musí být vydán tzv. Příkaz V, který vydává pověřena osoba. Jedná se o 

práce, kdy vzniká možnost iniciace požáru, popř. výbuchu.  

 Školení zaměstnanců – každý zaměstnanec a externí pracovník musí být proškolen 

v případě prací v prostorech s nebezpečím výbuchu. Školení se provádí z časového 

hlediska následovně: 

 při nástupu, před zahájením páce 

 při převodu nebo změně práce 

 při uvádění technologického zařízení poprvé do provozu nebo při jeho 

změně 

 při uváděním do provozu technologie s novým produktem. 

 Údržba – před zahájením údržbářských prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí 

být informovaní všichni zúčastnění a práce musí být schválena odpovědnými osobami. 

Údržba musí být prováděna pouze kompetentními a vyškolenými osobami. Veškerá 

technologická zařízení musí být elektricky a mechanicky odpojena, potrubí 

s nebezpečnými látkami musí být zaslepeno nebo uzavřeno. V případě, jestli nejde 

zajistit prostor bez nebezpečné atmosféry, je nutné pravidelné měření koncentraci 

nebezpečných látek. Jestliže při práci s otevřeným plamenem nebo vznikem 

mechanických jisker mohou být prováděny jen při vhodném odstínění od prostoru, 

včetně zabezpečení prostoru požární hlídkou a protipožárními prostředky. Po 

dokončení prací je nutno před najetím technologie prověřit účinnost všech ochranných 

opatření pro normální provoz.  
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4.9 Úklid vrstev prachu 

Pro zajištění čistoty provozu a tím pádem snížení vrstvy usazeného prachu je třeba 

dbát dostatečného a pravidelného úklidu. V případě dostatečného úklidu, pak lze prostor 

stanovit jako prostředí bez nebezpečí výbuchu. Dle normy ČSN EN 61 241-10 lze úroveň 

úklidu rozdělit následovně: 

 výborná – vrstvy prachu jsou udržovány na zanedbatelné tloušťce nebo neexistují bez 

ohledu na stupeň úniku. V tomto případě vyloučeno nebezpečí vzniku výbušné 

atmosféry v důsledku jeho rozvíření. 

 dobrá – vrstvy prachu nejsou zanedbatelné, nic méně jsou přítomné pouze krátce. 

V závislosti na tepelné stabilitě prachu a povrchové teplotě zařízení může být prachu 

odstraňován dříve, než by došlo k iniciaci.  

 špatná – vrstvy nejsou zanedbatelné a jsou přítomné déle než jednu směnu. Hrozí 

nebezpečí požáru.  

V posuzovaném provozu jsou intervaly úklidu závislé na množství znečištění. Není 

vypracován plán úklidu, který by ukládal intervaly úklidu. Z pravidla úklid zařízení se provádí 

v případech viditelného znečištění. K zabránění iniciace případně rozvířeného prachu je 

používán vysavač v antistatickém provedení. Úklid provádí operátoři výroby.  

Prach usazený na vrchu zařízení, který nejde vidět, je uklízen jednou ročně a prach 

z potrubí vedoucí pod střechou je uklízen dvakrát ročně. Obě tyto operace jsou prováděny 

externí firmou.  

4.10 Stanovení nebezpečí výbuchu a možnost tvorby nebezpečné koncentrace  

Usazený prach může snadno přecházet do rozvířeného stavu a to díky prodění 

vzduchu, vibrací a tím pádem je schopen prudké oxidační reakce, která může mít charakter 

výbuchu na rozdíl od usazeného, který se vyznačuje plamenným hořením, žhnutím nebo 

doutnáním. Jenže aby došlo k vytvoření výbušné směsi, musí být k dispozici dostatečné 

množství prachových částic. To znamená, že skutečná koncentrace musí být větší než 

nebezpečná koncentrace. [9] 

NEBSKUT cc     (2) 
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Nebezpečnou koncentraci lze určit vztahem mezi dolní mezi výbušnosti a 

bezpečnostním koeficientem. Pro vnitřní prostory se uvažuje hodnota kB = 0,5. 

LELkc BNEB     (3) 

Pro potřeby posuzovaného provozu se vychází z poskytnutých materiálů, kde je 

uvedená dolní mez výbušnosti cmin = 251 g·m
-3

. 

35,1252515,0  mgcNEB  

4.10.1 Nebezpečí výbuchu uvnitř výrobního zařízení 

Skutečná koncentrace v zařízení se vypočítá vztahem: 

V

m
cSKUT     (4) 

m hmotnost daného prachu (g) 

V  objem zařízení, v němž he prach rozvířen. [9] 

 

Výpočet nebezpečí výbuchu v nádrži na skladování prachu, který má objem 1000 litrů, 

za předpokladu, že se uvnitř nachází 1 kg prachu. 

V = 1000 litrů = 1 m
3
 

m = 1 kg = 1000 g 

31000
1

1000  mg
V

m
cSKUT  

 Porovnání:  

33 5,1251000   mgmgcc NEBSKUT  

 Závěr: 

Ke vzniku nebezpečné koncentrace je třeba, aby se v nádrži nacházelo množství prachu větší 

než 125,5 g·m
-3

. 
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4.10.2 Nebezpečí výbuchu vně zařízení 

Vně výrobního zařízení znamená v hale výrobního objektu a skutečná koncentrace se 

vypočítá vztahem: 

h

s

hbl

sbl

V

m
c

míst

SKUT

 





    (4) 

m množství usazeného prachu (g) 

Vmíst objem místnosti (m
-3

) 

l,b,h délka, šířka a výška místnosti (m) 

s tloušťka usazené prachové vrstvy (m) 

ρ sypná hustota (g·m
-3

) 

 Výpočet nebezpečné vrstvy: 

mmm
hckhc

s MINBNEB
NEB 92,0102,9

101438

5,105,125 4

3











 


   (5) 

 Pro výpočet skutečné koncentrace je použit vztah (4) a výsledek ze vztahu (5) 

s = 0,92 mm = 0,92·10
-3

 m 

ρ = 1438 kg·m
-3

 = 1438·10
3
 g·m

-3
 

h = 10,5 m 

 Výpočet skutečné koncentrace: 

3
33

95,136
5,10

101438101 








 mg
h

s
cSKUT


 

 Porovnání koncentraci: 

33 5,12595,136   mgmgcc NEBSKUT  

 Závěr: Skutečná koncentrace v hale je větší než nebezpečná koncentrace, tudíž hrozí 

nebezpečí tvorby nebezpečné koncentrace.  

Nebezpečná vrstva pro tento prach je už od 0,92 mm.  
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5 Rozbor zkoumaného prachu 

Zkoumaný prach byl odebrán z filtrační jednoty sloužící k zachycení prachu po 

tryskání hřídelí a diferenciálu. Jeho barva je tmavě šedá až skoro černá, značně špinící, 

s charakteristickým zápachem. Největší obsažená složka v prachu s největší pravděpodobnosti 

ocel. Na dotek se jedná o velmi jemný prach, který působil spíše matným dojmem, jak lze 

vidět na obrázku 14.  

 

Obrázek 14: Vzhled zkoumaného prachu 

5.1 Sítový rozbor  

Sítový rozbor se provádí dle metodiky pro stanovení zrnitosti sítovým rozborem, který 

založen na prosévání vzorku přes síta o známé velikosti ok. U posuzovaného vzorku byla 

použita síta o velikosti ok:  

 0,125 mm 

 0,106 mm 

 0,09 mm 

 0,075 mm 

 0,064 mm 

 0,04 mm 

 0,032 mm.  

 

Obrázek 15: Zařízení pro sítový rozbor
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Síta se poskládala od s největším průměrem ok, tj. 0,125 mm po nejmenší tj. 0,032 

mm, která se umístila na zařízení k tomu určené, viz obrázek 15. Kdy po dobu 1 hodiny se 

vzorek o hmotnosti 100 g proséval. 

 

Obrázek 16: Velikost zrna 

Jak z výsledků analýzy (obrázek 16) vyplývá, tak největší množství částic se nachází v 

rozmezí 0,075 – 0,064 mm. Při čemž největší podíl částic se nachází nad 0,064 mm. Prach 

může být hodnocen jako výbušný. 

5.2 Sypná hustota 

Stanovení sypné hustoty určuje hmotnost vzorku na jednotku objemu. Určuje se jako 

rozdíl hmotnosti prázdného odměrného válce a hmotnost válce s nasypaným vzorkem. Objem 

se pak odečte z rysky válce. Prach se do válce nasype pod horní rysku a setřesením se zarovná 

povrch prachu. Zkouška se opakuje celkem třikrát.[8] 

Stanovení sypné hustoty je uvedeno tabulce 10. Výpočet průměrné hodnoty sypné 

hustoty je dán vztahem z rovnice 6, kde X je průměr hodnot, n je počet měření a ix  

jednotlivé naměřené hodnoty. 





n

i

ix
n

x
0

1
     (6) 

Směrodatná odchylka se vypočítá vztahem z rovnice 7: 

0

5

10

15

20

25

30

P
o

d
íl 

(%
 h

m
.)

 

Vekost částic (mm) 

Podíl (% hm.) 

Podíl (% hm.)



43 

 





n

i

i xx
n 0

2)(
1

    (7) 

Tabulka 10: Hodnoty sypné hustoty 

V (m
3
) m (kg) Sypná hustota (kg·m

-3
) 

0,000095 0,14 1473,68 

0,000095 0,14 1473,68 

0,000095 0,13 1368,42 

Průměrná 1438,57 

 
 


n

xi i

ix
n

x
3

0

(
3

11
1473,68+1473,68+1368,42)=1438,57kg·m

-3 

Výpočet směrodatné odchylky: 



  

222

0

2

)57,143842,1368()57,143868,1473()57,143868,1473(
3

1

)(
1 n

i i xx
n



 

-3Kg·m 49,67   

Sypná hustota zkoumaného prachu je 1438,57 ±49,67 kg·m
-3

. 
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6 Stanovení teploty vznícení prachu  

 Stanovení tepoty vznícení se provádí dle normy ČSN EN 50281-2-1.[44] Kdy pro 

stanovení teploty vznícení v usazeném stavu je určena metoda A uvedené normy a pro 

stanovení teploty vznícení v rozvířeném stavu je určena metoda B.  

6.1 Teplota vznícení usazeného prachu 

Tato metoda, která je stanovená normou, určuje minimální teplotu vznícení prachu 

v usazeném stavu na stanoveném vyhřívaném povrchu. Při této minimální teplotě může 

docházet k vzniku plamene, žhnutí nebo jinému teplotnímu rozkladu materiálu. [44] 

Měření se provádí na zařízení, které se skládá z:  

 vyhřívaného povrchu kruhového tvaru, který je vyhřívaná, v níž je zabudovaný 

termočlánek napojený na počítač pro zaznamenávání naměřených hodnot; 

 termočlánku ve vrstvě prachu, který je rovnoběžný s vyhřívaným povrchem a rovněž 

je napojen na počítač pro zaznamenávání teplotních změn ve vrstvě prachu; 

 vrstvy prachu, která se vytvoří kruhem o vnitřním průměru 100 mm a výšce 5 mm ± 

0,1 mm. Na obou stranách kruhu jsou zářezy na protilehlých stranách pro umístění 

termočlánku.[44] 

Na obrázku 17 lze vidět celé zařízení pro měření teploty vzníceno ve vrstvě prachu. 

 

Obrázek 17: Zařízení pro stanovení teploty vznícení v usazeném stavu 
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6.2 Postup zkoušky 

Teplota se nastaví na požadovanou teplotu a počká se na její ustálení v mezích ± 5 K. 

Doprostřed se umístí kruh, přes který vede termočlánek a pak se zaplní zkušebním 

materiálem, tak aby materiál byl rovnoměrně rozmístěn po celém kruhu, ale nesmí se 

umačkat. Po té se začne zaznamenávat průběh teplot a sledovat zdali došlo ke vznícení nebo 

nikoliv. Za vznícení se považuje, jestliže je splněna jedna z podmínek. 

a) Jsou-li vidět plameny nebo žhnutí. 

b) Je naměřena teplota 450 °C. 

c) Je naměřeno oteplení o 250 °C vyšší, než je teplota vyhřívané desky. [44] 

Zkouška pokračuje, dokud je ověřeno, že došlo ke vznícení zkoušeného materiálu na 

základě vizuálního pozorování nebo ze záznamu na termočlánku nebo došlo k samovolnému 

ohřívání bez vznícení s následným ochlazením vrstvy. [44] 

Jestliže nedošlo po 30 minutách k samovolnému ohřívání, zkouška se ukončila a 

opakovala se při vyšších teplotách. Pokud došlo ke vznícení nebo samovolnému ohřívání 

teplota se snížila o 10 K dokud, se nenašla teplota, kdy nedošlo ke vznícení nebo 

k samovolnému ohřívání. Zkouška se opakovala, dokud nebyla nalezena dostatečně vysoká 

teplota vznícení, která nebyla vyšší o 10 K, než kdy nedošlo ke vznícení. [44] 

Za minimální teplotu vznícení se považuje nejnižší teplota, při které dojde ke vznícení 

zaokrouhlena na celý násobek 10 °C. Pokud je teplota vznícení nalezena na základě odečtu z 

termočlánku, je teplota vznícení stanovena stejně jako v předchozím případě, snížená o 10 K. 

Zaznamenává se i nejvyšší hodnota teploty vznícení, při které nedojde ke vznícení, ta nesmí 

být o více než 10 K nižší než teplota vznícení, při které došlo ke vznícení nebo u které se 

usuzuje, že došlo ke vznícení. Tato hodnota musí být 3x potvrzena. [44] 

Na základě vyhodnocené teploty vznícení, lze slovně určit jeho vlastnost z hlediska 

vznětlivosti. Viz tabulka 11. 

Tabulka 11: Vyhodnocení teploty vznícení [8] 

Teplota vznícení nebo žhnutí (°C) Hodnocení vzorku 

do 150 velmi vznětlivý 

od 150 do 300 vznětlivý 

nad 300 obtížně vznětlivý 

teplota nenalezená není vznětlivý 



46 

 

6.2.1 Výsledky měření 

Pro stanovení teploty vznícení v usazeném stavu byl použitý vzorek ve stavu, v jakém 

byl odebrán z provozu, proto nešlo určit předpokládanou teplotu vznícení. Zkouška začala na 

200 °C a dále byla experimentálně určována. Průběh měření je zapsán v tabulce 12. 

Tabulka 12: Průběh měření teploty vznícení/žhnutí v usazeném stavu 

Tloušťka 

vrstvy (mm) 

Teplota 

povrch (°C) 
Vznícení/Žhnutí 

Indukční doba 

(min) 

50 

200 ne 30 

250 ne 30 

280 ne 30 

350 ano 0,5 

340 ano 0,5 

330 ano 1,75 

320 ano 2 

310 ano 3,5 

300 ne 30 

300 ne 30 

300 ne 30 

Při zkoušce ani jednou nedošlo ke vznícení, ale docházelo pouze ke žhnutí. Reakce 

materiálu s horkým povrchem zahřátým na teplotu nad 310 °C byla téměř okamžitá. Materiál 

se začal postupně zabarvovat a pak následovně začal žhnout. Ukázka je na obrázku 18, kde 

v červeném kroužku lze vidět žhnutí a zbarvování vzorku. 

 

Obrázek 18: Žhnutí vzorku 

Na základě naměřených hodnot a dle normy ČSN EN 50281-2-1 byla stanovená 

minimální teplota žhnutí zkoumaného vzorku na 310 °C, což je považováno za obtížně 

vznětlivý vzorek.  
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6.3 Teplota vznícení rozvířeného prachů 

Tato zkouška je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného povrchu, při 

které dochází ke vznícení daného vzorku rozvířeného prachu nebo jiných podobných částic. 

Zkouška je brána jako doplňková zkouška ke stanovení minimální teploty vznícení prachu ve 

vrstvě usazeného prachu metodou A. [44] 

Teplota vznícení v rozvířeném stavu se určovala na přístroji na FBI. Tento přístroj 

splňuje podmínky dle [44] s modifikaci, kdy vzorek prachu se vstřikuje do spodní části 

zařízení, oproti normě, kdy se je vzorek vstřikován do zařízení vrchem. V tomto důsledku je 

vzorek delší dobu vystaven tepelnému působení. Schéma zkušebního zařízení lze vidět na 

obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Modifikace zařízení pro stanovení teploty vznícení v rozvířeném stavu [13] 

Popis obrázku 19: 

1 – Elektricky vyhřívaná pec, 2 – Víko pece, 3 – Trubka pro přívod prachu, 4 – 

Silikonová spojka, 5 – Zásobník na prach, 6 – Rozviřovací zařízení, 7 – Stojan pece 8 – 

Nosná konstrukce, 9 – Spínač, 10 – Fotodioda, 11 – Zrcátko. [13] 
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Obrázek 20: Zařízení pro stanovení teploty vznícení v rozvířeném stavu na FBI 

6.3.1 Postup zkoušky 

Do zásobníku se vložil vzorek prachu o hmotnosti 3 g, teplota pece se nastavila na 

500 °C a tlak vzduchu se v našem případě nastavil na 50 kPa. Dle metodiky se měl nastavit na 

10 kPa, ale díky tomu, že se jedna o kovový prach, což je považován za těžký prach, tak proto 

měření začalo na tlaku 50 kPa. Poté se prach rozpráší do pece. Když došlo ke vznícení, teplota 

se snížila o 20 °C. Až po teplotu kdy nedošlo ke vznícení, pak se provedlo pro zkoušení o 

různých navážkách vzorků. [44] 

Za vznícení se považuje, je-li vidět plamenné hoření, za vznícení nejsou považovány 

jikry. Za minimální teplotu je považována teplota pece, při které došlo k vznícení snížená o 

20 °C, pokud je teplota pece vyšší než 300 °C, v případě teploty nižší než 300°C se minimální 

teplota vznícení snižuje o 10 °C. [44] 

Dle naměřené teploty vznícení lze vyhodnotit vznětlivost vzorku, jak je uvedeno 

v tabulce 13. [8] 

Tabulka 13: Vyhodnocení teploty vznícení v rozvířeném stavu [8] 

Teplota vznícení (°C) Hodnocení vzorku 

do 400 velmi vznětlivý 

400 - 600 vznětlivý 

600 - 1000 obtížně vznětlivý 

neměřená není vznětlivý do 1000 °C 
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6.3.2 Výsledky zkoušky 

Měření začalo na teplotě 500 °C a tlaku 50 kPa, pak byla postupně snižována o 20 °C 

až po teplotu kdy nedošlo ke vznícení (tabulka 14) 

Tabulka 14: Hledání teploty vznícení 

 

 

 

 

 

 

Poté při teplotě kdy nedošlo ke vznícení, v tomto případě 380 °C se provedlo 

přezkoumání, zdali nedojde ke vznícení při různých navážkách vzorků. Průběh je zaznamenán 

v tabulce 15. 

Tabulka 15: Průběh měření při 380 °C a různých navážkách 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr se teplota zvýšila o 10 °C, tj. na 390 °C a provedlo se přezkoumání vzorku o 

různých na vážkách jako u teploty 380 °C. (viz tabulka 16) 

 

Teplota 

(°C) 
Vznícení 

500 ano 

480 ano 

460 ano 

440 ano 

420 ano 

400 ano 

380 ne 

360 ne 

Hmotnost (g) 0,3 0,5 1 

T
ep

lo
ta

 3
8
0
 °

C
 

Vznícení 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 
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Tabulka 16:Průběh měření při 390 °C a různých navážkách 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě měření je teplota vznícení posuzovaného prachu stanovena na 400 °C, což 

lze považovat dle [8] za obtížně vznětlivý vzorek. Nicméně tato teplota může být ovlivněna 

vlastnostmi prachu, okolní teplotou, vlhkosti aj.  

7 Stanovení teploty samovznícení 

Pro stanovení teploty samovznícení byla použita metodika z normy ČSN EN 15188, 

která udává postup pro stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného 

vznícení. V normě jsou stanoveny postupy pro analýzu a hodnocení teplot samovznícení 

hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu, na základě zkoušek 

uložení v horké peci při konstantní teplotě. Jako teplota samovznícení dle této normy je 

nejvyšší teplota, při které ještě nedojde ke vznícení zkoumaného prachu.[43] 

Také lze metodu použit pro hodnocení látky, zdali patří nebo nepatří k látkám 

s nebezpečím při transportu po železnici nebo při automobilové dopravě. V tomto případě, 

patří-li do třídy 4.2. Látky samozápalné, podtřída ,,látky a předměty schopné samoohřevu.‘‘ 

Dle [49]se vypočítá teplota samovznícení jako průměr nejvyšší teploty, pro které nedojde 

k samovznícení a nejnižší teploty samovznícení, pro které dojde k samovznícení. [50] 

V našem případě byly použity košíčky o velikostech 2,5 cm, 5 cm a 10 cm, které jsou 

z drátových sít o takové velikosti ok, aby nedošlo k propadnutí prachu ven.  

 K měření teploty byly použity termočlánky typu J. To znamená, že tyto termočlánky 

jsou vyrobeny ze železa a z konstantanu, jejich teplotní rozmezí pro měření je 0 – 750 °C [36] 

Hmotnost (g) 0,3 0,5 1 

T
ep

lo
ta

 3
9
0
 °

C
 

Vznícení 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 

ne ne ne 
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7.1 Postup zkoušky 

Nejdříve se nastavila požadována teplota na sušárně značky BINDER. Během doby, 

kdy se sušárna zahřívala, se provedla příprava vzorků, která se provedla následovně: 

1. Zvážil se košík požadované velikosti 

2. Pak se do košíku nasypal vzorek. Aby se dosáhlo rovnoměrného naplnění, muselo se 

s košíkem zaklepat.  

3. Po nasypání vzorku se zarovnal pomocí pravítka, aby byl materiál zároveň s hranou 

košíku.  

4. Poté se košík zvážil i se vzorkem.  

5. Nakonec se košík i s obsahem vzorku zavěsí do vyhřáté sušárny. 

Dále bylo třeba nachystat stojan, na který se připevnily 3 termočlánky. Jeden 

uprostřed, který snímal teplotu vzorku a pak dva na krajích, které snímaly teplotu okolí v peci. 

Celou soustavu lze vidět na obrázku 21. 

 

Obrázek 21: Zařízení pro stanovení teploty samovznícení 

Takhle nachystaný stojan se vložil do pece. Spustil se program, který slouží k zápisu 

hodnot naměřených termočlánky. Pro měření byl použit program InstruNet, který převádí 

napětí na teplotu. Díky němu lze také nastavit rychlost snímání teplot a počet měření. 

Parametry pro snímání teploty byly nastaveny následovně: 

 Sample rate (rychlost vzorkování): 0.01666 

 Points per scan (počet měření): 1440  
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Jakmile se teplota ustálila na požadované teplotě, mohl se do pece vložit košík se 

vzorkem pomocí háčku. Prostřední termočlánek se upravil tak, aby měřící hrot termočlánku 

byl uprostřed vzorku.   

Test je považován za pozitivní, jestliže došlo k nárůstu teploty minimálně o 60 °C nebo 

došlo k samovznícení. 

7.1.1 Měření v košíčku o velikosti 2,5 cm 

Měření č. 1 

 Teplota pece: 250 °C 

 Hmotnost vzorku: 25,85 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 30,01 g 

Během zkoušky, kdy byla teplota pece nastavena na 250 °C. K samovznícení došlo za 

poměrně krátkou dobu. Vzhled vzorku po zkoušce lze vidět na obrázku 22. Průběh 

zaznamenávání teplot na jednotlivých článcích pak lze vyčíst z obr. 23. 

 

Obrázek 22: Vzorek po zkoušce při 250 °C 
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Obrázek 23: Průběh zkoušky při 250 °C 

Z obrázku 23 lze vyčíst, že k prudkému nárůstu teploty došlo v 37. minutě po vložení vzorku 

do pece, maximální dosažená teplota byla 634 °C. Tento pokus je považován za pozitivní. 

Měření č. 2 

 Teplota pece: 200°C 

 Hmotnost vzorku: 26,07 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 26,09 g 

 

Obrázek 24: Průběh zkoušky při 200 °C 

Teplota pece byla nastavena na 200°C. K samovznícení během zkoušky nedošlo, z obrázku 

24 lze vyčíst, že došlo pouze ke zvýšení teploty na 226,98°C.  
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Obrázek 25: Vzhled vzorku po zkoušce při 200 °C 

Měření č. 3 

 Teplota pece: 210°C 

 Hmotnost vzorku: 26,14 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 31,86g 

 

Obrázek 26: Průběh zkoušky při 210 °C 

Pro přesnější stanovení teploty samovznícení se teplota pece nastavila na 210 °C. Došlo 

okamžitě k samovznícení.  
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Měření č. 4 

 Teplota pece: 205 °C 

 Hmotnost vzorku: 25,81 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 31,32 g 

 

Obrázek 27: Průběh zkoušky při 205 °C 

Poté se se teplota pece se snížila na 205 °C. Reakce probíhala zpozvolna až do teploty 250 °C, 

pak se reakce podstatně zrychlila.  

7.1.2 Měření v košíčku o velikosti 5 cm 

Měření č. 1 

 Teplota pece: 180 °C 

 Hmotnost vzorku: 222 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 222 g 

Tato zkouška je považována za negativní, protože nebyly splněny podmínky zkoušky. 

Vzorek po zkoušce nebyl zuhelnatělý, jen pouze zhnědnul, což může být v důsledku 

zahřívání.  
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Obrázek 28: Průběh zkoušky při 180 °C 

Měření č. 6 

 Teplota pece: 185 °C 

 Hmotnost vzorku: 216 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 210g 

 

Obrázek 29: Průběh zkoušky při 185 °C 

Z grafu lze vyčíst, že průběh reakce není tak prudký jako u menšího košíčku, což je dáno 

větším objemem vzorku, který se musel déle prohřívat, než dojde k reakci. Materiál po měření 

byl více zuhelnatělý, než po pozitivní zkoušce u menšího košíčku. 
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7.1.3 Měření v košíčku o velikosti 10 cm 

Měření č. 1 

 Teplota pece: 160 °C 

 Hmotnost vzorku: 1787 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 1793 g 

 

Obrázek 30: Průběh zkoušky při 160 °C 

Měření č. 2  

 Teplota pece: 165 °C 

 Hmotnost vzorku: 1739 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 1740 g 
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Obrázek 31: Průběh zkoušky při 165 °C 

Z obou negativních měření, jejichž záznam je na obrázcích 30 a 31 lze vyčíst pomalejší 

průběh oproti měřením s menším objemem.  

Měření č. 3 

 Teplota pece: 170 °C 

 Hmotnost vzorku: 1827 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 2034 g 

 

Obrázek 32: Průběh zkoušky při 170 °C 
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Obrázek 33: Vzhled vzorku po pozitivní zkoušce 

Měření č. 4 

 Teplota pece: 170 °C 

 Hmotnost vzorku: 1864 g 

 Hmotnost vzorku po zkoušce: 2094 g 

 

Obrázek 34: Průběh měření při 170 °C – 2. pokus 

U měření č. 3 a 4 byla teplota pece nastavena na 170 °C. U obou těchto zkoušek byl 

výsledek zkoušky pozitivní. Průběh zkoušky byl oproti zkouškám s menším objemem 

podstatně pomalejší, což je způsobeno velkým množstvím vzorku, které déle prohořívalo, než 

došlo k samovznícení.  
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7.2 Shrnutí výsledků měření samovznícení 

V tabulce 17 jsou zaznamenána všechna měření a jejích výsledek. 

Tabulka 17: Souhrn všech měření teploty samovznícení 

Velikost košíčku (cm) Teplota (°C) Samovznícení 

2,5 

250 ano 

210 ano 

205 ano 

200 ne 

5 
185 ano 

180 ne 

10 

170 ano 

170 ano 

165 ne 

160 ne 

Následně v tabulce 18 jsou shrnuty teploty samovznícení v závislosti na objemu 

košíčku, ve kterém probíhalo měření, a následně jsou tyto hodnoty zaznamenány na obrázku 

35, kde lze vidět, že teplota samovznícení se zmenšuje se zvyšujícím se objemem. Také lze 

vidět, že tato závislost není lineární. 

Tabulka 18: Přehled teplot samovznícení při různých objemech 

  
Velikost 

košíčku (cm) 

Objem 

košíčku (cm
3
) 

Objem 

košíčku (l) 

Teplota 

samovznícení (°C) 

v1 2,5 15,625 0,01563 200 

v2 5 125 0,125 180 

v3 10 1000 1 170 

 

Obrázek 35: Závislost teploty samovznícení na objemu dle normy ČSN 15 188 
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Výše jsou uvedeny teploty samovznícení dle [43]. Jinak také lze určit teplotu 

samovznícení dle [49] jak již bylo řečeno a určuje se jako, průměr mezi teplotami kdy došlo 

k samovznícení a kdy nedošlo k samovznícení. Tak určené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 19 

a jejích grafické znázornění na obrázku 36. 

Tabulka 19: Teploty samovznícení dle ADR/RID 

  
Velikost košíčku 

(cm) 

Objem košíčku 

(cm
3
) 

Objem košíčku 

(l) 

Teplota samovznícení 

(°C) 

v1 2,5 15,625 0,015625 202,5 

v2 5 125 0,125 182,5 

v3 10 1000 1 167,5 

 

 

Obrázek 36: Závislost teploty samovznícení na objemu dle [49] 

7.2.1 Určení teploty samovzníceni v závislosti na objemu 

Pro určení teploty samovznícení v závislosti na objemu vzorku, byla použita závislost 

logaritmu V/A na převracené hodnotě T v jednotce v K. Pro usnadnění výpočtu byly použity 

funkce z programu MS Excel. Viz tabulka 20, kde jsou uvedeny potřebné hodnoty 

v patřičných jednotkách.  

Tabulka 20: Hodnoty pro určení závislosti teploty samovznícení na objemu 

a (cm) A (cm
2
) V (m

3
) log V/A t (°C) T (K) 1/T 

2,5 0,00375 0,000015625 -2,380211242 200 473 0,00211 

5 0,015 0,000125 -2,079181246 180 453 0,00221 

10 0,06 0,001 -1,77815125 170 443 0,00226 
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Pak byly použity hodnoty log V/A a 1/T, pro graf (obrázek 37). Hodnotami grafu se 

pak určila lineární spojnice trendů, včetně rovnice grafu a hodnoty spolehlivosti R. Tato 

rovnice grafu slouží k určení přímky na obrázku 37. Za hodnotu x se dosadí hodnota pro 

určení minima a maxima přímky. 

 

Obrázek 37: Závislost logaritmu V/A na teplotě 

Na obrázku 38 je zobrazena teplota samovznícení Tsl
1
 pro různé objemy. Přímka 

procházející hodnotami Tsl odděluje stabilní stavy od nestabilního chování objemu prachu. To 

znamená, že k samovznícení dochází nad přímkou. [23][43] 

 

Obrázek 38: Graf závislosti teploty samovznícení na velkých objemech 
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7.2.2 Určení teploty samovzníceni v závislosti na indukční době 

Stejný postup byl uplatněn pro určení indukční doby pro vytvoření kritického vznícení 

pro různé objemy opět v závislosti na log V/A. S rozdílem, že místo převracené hodnoty 1/T 

se použila hodnota log ti
2

. Potřebné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 21. 

Tabulka 21: Hodnoty pro určení závislosti objemu na indukční době 

V (m3) V (cm³) r (cm) A (cm²) log V/A ti (h) log ti 

0,000015625 15,625 2,5 0,00375 -2,38021 0,5 -0,301 

0,000125 125 5 0,015 -2,07918 0,7 -0,1549 

0,001 1000 10 0,06 -1,77815 1,9 0,27875 

Na obrázku 39 jsou vyneseny hodnoty log V/A v závislosti log ti. Z těchto hodnot se 

sestavil graf, jako u předchozího řešení se těmito hodnotami propojila lineární spojnice trendu 

a program MS Excel vypočítal rovnici grafu a hodnotu spolehlivost R. Z rovnice grafu se pak 

určila přímka z obrázku 40. [23][43] 

 

Obrázek 39: Závislost logaritmu V/A na logaritmu ti 
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Obrázek 40: Závislost objemu na indukční době 

Na obrázku 40 lze odvodit potřebný čas pro samovznícení vzorku, který je uložen při 

teplotě těsně nad Tsl.  

7.2.3 Metoda založená na teorií tepelné exploze 

Tato metoda byla vypracována Frank – Kamenetzkiim a je založená na tvrzení, že je 
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Kritický Frank – Kamenentzkého parametr je závislý na geometrii vzorku prachu. V tabulce 

22 jsou uvedeny hodnoty parametru na geometrii vzorku prachu.  

Tabulka 22: Hodnoty Frank - Kamenetzkého parametru 

Geometrie hromady 
Kritický Frank-Kamenetzkého 

parametr (Bi = ∞) 

Koule 3,32 

Válec (d=h) 2,76 

Krychle 2,52 

Válec (d →∞) 2,00 

Plochá vrstva (d →∞) 0,88 

Jestliže jsou známy veškeré konstanty uvedené v rovnici (8) lze z ní odhadnout 

neznámou hodnotu Tsl pro jakoukoliv hodnotu r nebo naopak.  

Tato metoda je založena na předpokladu nekonečného koeficientu přenosu tepla na 

rozhraní vzorku a okolím. Jenže tento předpoklad lze implementovat jenom na velké objemy 

vzorků. Bohužel v případě této diplomové práce nejde tuto metodu použít pro výpočty, 

protože důležité hodnoty pro tento výpočet nejsou známy. Jedná se o hodnoty hrubé 

výhřevnost H0, tepelné vodivost λ a zdánlivou aktivační energií E.[43] 
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8 Stanovení teploty vznícení a vzplanutí dle ČSN 64 0149 

Neboli nazývaný Setchinův test umožňuje stanovení vznětlivosti nebo zapalitelnosti 

tuhých materiálů. Jedná se o jednu nejrozšířenějších metod tohoto druhy. V normě se 

nacházejí tyto definice: 

 Teplota vzplanutí (FIT – Flame Ignition Temperature) – jedná se o nejnižší teplotu 

proudícího vzduchu kolem zkoumaného vzorku, během které se uvolní ze 

zkoumaného materiálu takové množství rozkladných zplodin, že se vytvoří směs 

schopnou zapálení pomocí plamenného zdroje. 

 Teplota vznícení (SIT – Spontaneous Ignition Temperature) – definice je podobná 

jako u teploty vzplanutí, akorát s tím rozdílem, že zplodiny jsou samozápalné a není 

třeba použít vnější zápalný zdroj. 

 Vznětlivost -  jedná se o schopnost materiálů se zapálit při zvýšených teplotách a je 

vyjádřená teplotou vzplanutí a teplotou vznícení.  

 Teplota žhnutí (GT – Glowing Temperature) – stanovuje se v případech, když do 

750 °C nelze naměřit teplotu vzplanutí nebo vznícení. Je definována jako nejnižší 

teplota vzduchu, při které se iniciuje bezplamenné hoření. Teplota žhnutí není pří 

v definicích této normy, ale v metodice postupu se s ní lze setkat. Jedná se spíš o 

odchylku od normy. [10] 

8.1 Podstata a postup zkoušky 

U této zkoušky je sledováno, zdali během 15 minut dojde ke vznícení nebo vzplanutí 

materiálu, kdy dochází zahřívání vzorku materiálu proudem vzduchu o konstantní rychlosti 

proudění a konstantní teplotě. Průběh zkoušky je sledován díky zapojeného termoelektrického 

článku na vstup liniového zapisovače. Zdali došlo ke vzplanutí nebo vznícení se zjišťuje 

vizuálně.  

1. Zkouška probíhá o konstantní rychlosti proudění vzduchu vnitřním válcem 

pece 25 mm·s
-1

. 

2. Teplota pece se zvolí blízké předpokládané teplotě vzníceni nebo vzplanutí 

zkoušeného materiálu. Jestliže není známá, začíná se u nastavené teplotě. 

3. Vzduch se vpustí do pece o odpovídající konstantní rychlosti, která se musí 

korigovat vzhledem ke zvolené teplotě pece podle v grafu vynesené závislosti. 
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4. Do čisté a vyhřáté misky se vloží zkoušený materiál. 

5. Jakmile se držák s miskou spustí do pece, začíná se měřit čas od vložení. 

Nutno čas vkládání zkrátit na co nejkratší čas, aby se zabránilo zbytečnému 

poklesu teploty v peci.  

6. Jestliže se stanovuje teplota vzplanutí, uvádí se do chodu pomocný zápalný 

zdroj, který je umístěn nad otvorem ve víku pece. 

7. Pokud dojde ke vzplanutí nebo vznícení, dojde k rychlému růstu teploty, což je 

zaznamenáno na záznamu zapisovače.  

8. Dojde-li ke vzplanutí nebo ke vznícení do 15 minut od začátku zkoušky, 

teplota v peci se sníží o 10°C až do teploty, při které nedojde do 15 minut ke 

vzplanutí nebo ke vznícení.  

Výsledná teplota vznícení nebo vzplanutí je nejnižší teplota vzorku, při které ještě 

dochází ke vznícení nebo ke vzplanutí. Tato teplota se zaokrouhluje na nejbližších 10 °C.[51] 

8.2 Výsledky měření 

Tabulka 23: Výsledky měření dle ČSN 64 0149 

Teplota (°C) Vzplanutí Vznícení 

150 ne ne 

200 ne ne 

250 ne ne 

300 ne ne 

350 ne ne 

400 ne ne 

450 ne ne 

500 ne ne 

550 ne ne 

600 ne ne 

Při této zkoušce byl použit vzorek o hmotnosti 3 g. Při měřeních nedošlo ke vzplanutí ani 

ke vznícení vzorku. Od 200 °C bylo pozorováno žhnutí vzorku. Pro toto měření je 

vyhodnocení vzorku následovné: 

 Teplota vznícení prachu – negativní. 

 Teplota vzplanutí prachu – negativní. 

 Teplota žhnutí prachu – 200 °C. 

  



68 

 

9 Souhrn výsledků a vyhodnocení 

9.1 Shrnutí naměřených hodnot 

Pro tuto diplomovou práci byly vybrány následující PTCH: 

 teplota vznícení/žhnutí v usazeném a v rozvířeném stavu 

 teplota vzplanutí, 

 stanovení náchylnosti k samovznícení pro zařazení do tříd dle [49] 

Hodnoty PTCH jsou shrnuty v tabulce 24. 

Tabulka 24: Naměřené PTCH 

PTCH Hodnota (°C) Vyhodnocení 

Teplota vznícení/žhnutí usazeného prachu 310 Obtížně vznětlivý 

Teplota vznícení rozvířeného prachu 400 Obtížně vznětlivý 

Teplota vzplanutí negativní Nelze definovat 

Teplota žhnutí dle ČSN 64 0149 200 - 

 

Tabulka 25: Naměřené teploty samovznícení 

Velikost 

košíčku (cm) 

Teplota samovznícení (°C) 

ČSN EN 15 188 ADR 

2,5 200 202,5 

5 180 182,5 

10 170 172,5 

Vzorek nesplňuje dle [49] podmínky pro zařazení do třídy 4.2, proto nepředstavuje 

nebezpečí při transportu po železnici nebo po silnici. Při skladování s rostoucím objemem 

klesá teplota samovznícení. Když dojde k vyhodnocení podle obrázku 39, kde jde vyčíst 

závislost objemu na teplotě samovznícení, lze zjistit, že při skladování látky o objemu 1 m
3
 

(velikost skladovací nádoby v provoze), je předpokládaná teplota samovznícení zhruba 120 

°C a indukční doba by byla přibližně 3 dny při této teplotě. Tudíž z reálného hlediska za 

běžných podmínek nehrozí nebezpečí samovznícení. Pokud nedojde k chemické reakci mezi 

materiálem a jinými látkami, protože jak už bylo řečeno, materiál má sklon k oxidaci.  
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9.2 Vyhodnocení provozu 

Další cílem je navržení preventivního opatření na základě vyhodnocení nebezpečných 

vlastností daného materiálu a konkrétního provozu. V tomto případě byla stanovena 

nebezpečná koncentrace na základě zjištěných informací od provozovatele na hodnotě 125,5 

g·m
-3

. [52] 

Jak je uvedeno ve vztahu (2) musí být skutečná koncentrace větší než nebezpečná, aby 

došlo k tvorbě výbušné koncentrace. Jelikož nádoba má objem 1 m
3
 a je uzavřená 

 Tudíž při objemu 1 m
3
 výskyt nebezpečné koncentrace je téměř nepřetržitý. Z důvodu 

objemu uzavřené nádoby hrozí nepřetržité nebezpečí výbuchu, protože  

Vně zařízení, jedná se okolí tryskacího zařízení ve výrobní hale, kde se vyskytuje 

značné množství prachu, byla vypočítaná koncentrace 95,136 g·m
-3

. Ze vztahu (4) vyplývá, že 

skutečná koncentrace je vyšší než nebezpečná a tudíž vzniká nebezpečí výbuchu.  

Z dalšího vztahu (5) je zřejmé, že nebezpečná vrstva zkoumaného prachu je od 

0,92 mm. Jak zle vidět na obrázcích 8, 10, 11 a 41 je pravděpodobnost tvorby silných vrstev 

prachu vysoká.  

 

Obrázek 41: Usazená vrstva prachu na zařízení (viz příloha C) 
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 Při vizuální prohlídce provozu bylo vidět silné znečištění usazeným prachem, jak již 

bylo zmíněno v předchozím odstavci. Proto by bylo vhodné vypracování směrnice, která by 

udávala četnost úklidu pro zabránění tvorby nánosu prachu.  

 Pro zabránění tvorby nánosu je proto třeba zvýšit úroveň úklidu a vypracovat 

pravidelný plán, protože současný stav je evidentně nedostačující. Z toho důvodu třeba 

vyhotovit směrnici na úklid, ve které by byly vypracovány pravomoci a zodpovědnosti za 

úklid, četnost a způsob úklidu. Díky této směrnici by se pak zvýšila úroveň úklidu dle normy 

ČSN EN 61 241-10 na dobrou nebo výbornou. Potom by se snížilo nebezpečí výbuchu 

v provozu v okolí tryskacích zařízení, a tudíž by bylo možné předejít ztrátám na majetku, 

zdraví a životech zaměstnanců.  

 Stanovení směrnic pro úklid a dalších náležitosti toho směru nejsou cílem této 

diplomové práce, z tohoto důvodu není téma více rozváděno. Problematika úklidu 

v posuzovaném provozu je podrobně řešená v jiné diplomové práci.  
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo hodnocení nebezpečnosti brusného prachu vznikajícího 

při obrábění kovů. V teoretické části jsou uvedeny základní vlastnosti prachů s obsahem 

železa, přehled základních PTCH a teoretický úvod o samovznícení. V další části je popsán 

provoz, ve kterém byl posuzovaný prach odebrán. Poslední část je věnována stanovování 

vybraným PTCH.  

 Veškerá laboratorní měření byla prováděna na FBI dle příslušných norem a daných 

postupů. Nejdříve byl proveden základní rozbor prachu, byla stanovena jeho sypná hustota a 

střední velikost zrna. V dalším měření se jednalo o stanovení teploty vznícení v rozvířeném a 

v usazeném stavu dle ČSN EN 50281-2-1 a určení vznětlivosti materiálu pomocí normy ČSN 

64 0149 neboli Setchinova testu. Teplota samovznícení se stanovovala dle normy ČSN EN 

15 188. Na základě získaných hodnot teploty samovznícení se pak určila teplota samovznícení 

v závislosti na větších objemech a zároveň velikosti objemu na indukční době samovznícení. 

Další možnosti použití naměřené teploty samovznícení je posouzení, zdali je látka nebezpečná 

pro transport po železnici a silnici dle [49].  

 Při posuzování provozu bylo zjištěno, že v blízkosti strojů se vyskytují značné vrstvy 

usazeného prachu, proto byly provedeny výpočty pro tvorbu nebezpečných koncentrací uvnitř 

a vně zařízení. Posledním provedeným výpočtem bylo stanovení nebezpečné vrstvy. Z těchto 

výsledků vyplývá, že množství prachu vyskytující se v provozu je neadekvátní. Tento fakt je 

dán nízkou úrovní úklidu. Z toho důvodu je nezbytně nutné, jak již bylo zmíněno výše, 

vypracovat směrnici, která by určovala frekvenci a způsob úklidu.  

 Závěrem lze říct, že cíl diplomové práce byl splněn. Vybrané PTCH byly určeny. 

Navrhnutí preventivního opatření na základě vyhodnocení hlavních nebezpečných vlastnosti 

byly navrženy. Tato práce může dále sloužit jako podklad pro analýzu v podobných 

provozech v ČR, potažmo v celé EU.  
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Příloha B – Identifikace nebezpečí  

Nebezpečí Ohrožení Opatření 

Zachycení osob 

Zachycení 

pohyblivými časti 

dopravníku, 

vtažení a sevření 

končetin.  

Údržbě a opravy 

strojů a zařízení 

Ohrazení, zakrytování, bezpečnostní 

dveře, vypnutí při ohrožení. 

Ovládací prvek nouzového zastavení 

Spouštět zařízení smí pouze 

oprávněný pracovník 

Nouzové tlačítka po použití vrátit do 

původního stavu 

Před zapnutím zkontrolovat zda v 

ohroženém prostoru nikdo není 

Dodržovat minimální průchozí šířky 

Kontrolu, seřizování, údržbu, mazání 

a čištění se musí provádět za klidu 

zařízení 

Jestliže nejde jinak, mohou být tyto 

činnosti prováděny za chodu, ale musí 

být splněny bezpečnostní předpisy a 

opatření 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

Při obsluze 

elektrického 

zařízení 

Údržba a opravy 

strojů a zařízení 

Znemožnění přístupu k částem pod 

napětím osobám bez elektrotechnické 

kvalifikace 

Otevírání elektrických rozvaděčů 

pouze speciálním nástrojem 

Popálení 

Popálení o horké 

konstrukce u 

kalící lázně 

Výstražné značení, OOPP 

Pád na rovině 

Při pohybu po 

pracovišti 

Údržba a opravy 

strojů a zařízení 

Udržování komunikací v čistém stavu, 

odstranění všech překážek a nečistot. 

U neodstranitelných překážek použít 

náběhové klíny nebo označit 

bezpečnostními značkami 

Komunikace musí být tvrdý a rovný 

povrch bez nerovnosti a výmolů, 

všechna poškození musí být okamžitě 

odstraněna 

Pracovník musí použít vhodnou 

pracovní obuv 

Podlaha musí mít vyspárování pro 

odvádění vody 
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Výbuch 

Při úniku a 

vytvoření výbušné 

směsi, při hašení 

plamene. 

Při nesprávné 

obsluze 

Údržba a opravy 

strojů a zařízení 

Zajištění těsnosti všech rozvodů a 

plynových spotřebičů a kontroly 

těsnosti. Zkoušky a revize. 

Dodržování návodu výrobce a 

předpisů. Detekce úniku. Odborné 

provádění odplynění a odvzdušnění. 

Správný postup při zapalování. 

Dostatečné větrání. 

Otrava plynem 

Otrava člověka 

při pohybu po 

pracovišti. 

Údržba a opravy 

strojů a zařízení 

Zajištění těsnosti všech rozvodů a 

plynových spotřebičů a kontroly 

těsnosti. Zkoušky a revize. 

Dodržování návodu výrobce a 

předpisů. Detekce úniku. Odborné 

provádění odplynění a odvzdušnění. 

Správný postup při zapalování. 

Dostatečné větrání. 

Výbuch, únik 

látky 

Výbuch tlakové 

nádoby 

Údržba a opravy 

strojů a zařízení 

Použít v provozu pouze nádoby, které 

nemůže ohrozit bezpečnost osob a 

majetku.  

Provádět pravidelné revize, zkoušky, 

čištění a údržbu 

Pád z výšky nebo 

na šikmé ploše 

Pád při vstupu 

nebo sestupu ze 

stroje nebo z 

pracovní plošiny 

stroje 

Zajištění bezpečného přístupu ke 

zvýšeným místům na stroji, nutným 

pro výkon práce či údržby. 

Pracovní plošiny musí mít volné 

okraje opatřeny zábradlím s 

ochrannými lištami, schodiště 

zábradlím nebo madlem 

Zachycení a 

vtažení končetiny, 

protlačení osob ke 

konstrukci 

Údržba a oprava 

strojů a zařízení 

během prací 

prováděnými za 

chodu (seřizování, 

mazání, kontroly, 

čištění) 

Provádět kontrolu, seřizování, údržbu, 

mazání a čištění pohyblivých části 

pokud je to možné za klidu a po jejich 

zajištění proti nežádoucímu spuštění. 

U činnosti, které nejdou provádět za 

klidu a je povoleno je provádět za 

chodu výrobcem či provozovatelem a 

jsou jednoznačně popsány, jak je 

provádět za chodu zařízení bezpečně, 

musí být přítomná další osoba 

obeznámena s postupem prací a 

připravena použít ovládací prvek 

nouzového zastavení v případě 

nebezpečí.  

 


