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ANOTACE  

Bc. Podstawková Monika, Hodnocení rizik bioplynových stanic z hlediska možností 

exploze. Diplomová práce, VŠB-TUO, 2015. 

Diplomová práce se zabývá riziky při výrobě bioplynu se zaměřením na technologie 

výroby bioplynu na bioplynových stanicích. 

Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na identifikaci zdrojů rizik z hlediska 

možnosti exploze a navrhuje opatření technického, ale i organizačního charakteru  

pro minimalizaci těchto rizik v souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb.  

V rámci organizačních opatření minimalizace rizik je zpracován školící modul  

pro sebevzdělávání obsluhy bioplynových stanic na všech stupních řízení, který napomáhá 

obsluze k identifikaci zdrojů rizik a zejména pak napomáhá k minimalizaci rizik výbuchu 

způsobených chováním obsluhy. 

Diplomová práce je v závěru obohacena o praktické zkušenosti se zaváděním těchto 

požadavků na minimalizaci rizika z hlediska výbuchu. 

Klíčová slova: 

Výbuch, bioplyn, bioplynová stanice, hodnocení rizik, školení, modul. 

ANNOTATION 

Bc. Podstawková Monika, Risk Assessment of biogas plants in terms of the possibility 

of an explosion. Thesis, VŠB-TUO, 2015.  

This thesis deals with the risks in biogas production with a focus on production technology 

of biogas at biogas plants.  

The theoretical part of this thesis is focused on the identification sources of risks in terms 

of the possibility of explosion and proposes measures of technical, organizational nature, 

but also to minimize the risks in accordance with the requirements of NV no. 406/2004 Sb.  

Within the organizational measures to minimize the risks is developed training modules for 

self-service biogas plants at all levels of management, which helps users to identify sources 

of risks and especially helps to minimize the risk of explosion due to the behavior of the 

operator.  



 

 

The thesis is enriched at the end of practical experience in the implementation of these 

requirements to minimize the risk of explosion.  

Key word:  

Explosion, biogas, biogas plant, risk assesment, training, modul. 
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BM  Biomasa 

BP   Bioplyn 

BPS  Bioplynová stanice 
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EPL  Úroveň ochrany zařízení (equipment protection level) 

ES  Evropská směrnice 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

KJ  Kogenerační jednotka 

LEL  Dolní mez výbušnosti 

MaR  Měření a regulace 

MOC  Mezní koncentrace kyslíku 

MESG  Maximální experimentální bezpečná spára 

NV  Nařízení vlády 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

PTCH  Požárně-technická charakteristika 

PVC  Polyvinylchlorid 

Sb.  Sbírky 

TSK  Teoretická spotřeba kyslíku 

UEL  Horní mez výbušnosti 
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1 ÚVOD PRÁCE 

Význam obnovitelných zdrojů energií se v posledních letech neustále zvyšuje. Ceny 

všech dostupných paliv rostou, zásoby klesají, a proto se výrobci energií stále častěji 

zamýšlejí nad otázkou, jak nahradit alespoň část spalovaných fosilních paliv ekologicky 

vhodnějším materiálem. Jedna z elegantních možností je využití bioplynu. Bioplynové 

stanice jsou zařízeními, kde se spalováním obnovitelného zdroje energie – bioplynu – 

vyrábí teplo, popř. v kogenerační jednotce elektřina. Tyto energie byly dříve 

spotřebovávány především v místě výroby, dnes se však stále častěji dodává elektrická 

energie do sítě a odtud pak konečným zákazníkům. [33] 

Stále častěji se v dnešní době uvažuje i o čištění a dodávání bioplynu přímo  

do plynových sítí. 

S rozvojem nových technologií pro získávání energie z obnovitelných zdrojů 

vznikají doprovodné problémy, rizika, která jsou opomíjena a zároveň málo ověřená praxí. 

Se stářím technologie, s příchodem oprav a rekonstrukcí se tato rizika zvyšují. 

Diplomová práce se zabývá možnými riziky výbuchu bioplynu v technologii 

bioplynových stanic se zaměřením na identifikaci a odstraňování zdrojů iniciace 

v prostorách s nebezpečím výbuchu bioplynu. 

V teoretické části se klade za cíl přiblížit základní informace o plynovém 

hospodářství bioplynových stanic.  

Diplomová práce shrnuje obecné zdroje pro výrobu bioplynu a dále s ohledem  

na rozsáhlost problematiky již blíže hodnotí rizika při výrobě bioplynu na bioplynových 

stanicích.  

Součástí technických opatření jsou požadavky na zařízení v prostorách s nebezpečím 

výbuchu a to jak elektrických, tak i neelektrických v souladu s požadavky norem. 

Diplomová práce obsahuje praktické zkušenosti se zaváděním těchto požadavků  

na minimalizaci rizika z hlediska nebezpečí výbuchu, zvýšení bezpečnosti technologického 

procesu výroby bioplynu na bioplynových stanicích a bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci zaměstnanců vystavených riziku výbušné atmosféry bioplynu. 
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Jedině včasnou, kvalitní a systematickou identifikací zdrojů iniciace lze navrhnout 

adekvátní a správná preventivní opatření, která minimalizují rizika a můžou zachránit 

v řadě případů i lidské životy. 

Zkušenosti se zaváděním požadavků NV č. 406/2004 Sb. v podmínkách 

bioplynových stanic jsou shrnuty do „školícího“ modulu, jehož hlavním obsahem je 

identifikace a hodnocení zdrojů iniciace a dále pak návrh technických a organizačních 

opatření k minimalizaci rizik. 

Vzdělávání, zejména obsluhy BPS, by mělo nápomoci minimalizovat rizika 

způsobená zejména nevhodným chováním v prostorách s nebezpečím výbuchu BPS.  

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je identifikace zdrojů iniciace a hodnocení rizik z hlediska 

možnosti exploze bioplynu u bioplynových stanic a návrh opatření technického  

a organizačního charakteru pro minimalizaci rizik v souladu s požadavky NV č. 406/2004 

Sb. 

V rámci ilustrace rizika výbuchu vně zařízení BPS byl proveden výpočet úniku 

hořlavého plynu na příkladovém konkrétním zařízení BPS pomocí programu ALOHA 

s grafickým znázorněním do mapy s následným vyhodnocením na okolí. 

Vytvoření „školícího“ modulu pro bioplynové stanice z hlediska rizik exploze, 

který by měl nápomoci jak odborným firmám zabývajícím se touto problematikou (např. 

projekční firmy, realizační firmy, dozorové orgány, …), tak zejména samotným 

zaměstnancům při realizaci požadavků NV č. 406/2004 Sb. v podmínkách BPS. 
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2 POJMY A DEFINICE  

 Acetogeneze ve fermentačním procesu - tvorba kyseliny octové, vodíku a CO2 

z produktů předchozích fází acetogenními bakteriemi produkujícími vodík, dále 

tvorba kyseliny octové a CO2 denitrifikačními a sulfátredukujícími bakteriemi  

a acetogenní respirace vodíku a CO2 homoacetogenními bakteriemi. [33] 

 Acidogeneze - proces enzymatické přeměny organických sloučenin na organické 

kyseliny (rozklad produktů hydrolýzy na jednoduché organické látky, hlavně na nižší 

mastné kyseliny, alkoholy, CO2 a H2 pomocí acidogenních bakterií). [33] 

 Anaerobní proces - metanizace - soubor dějů, při nichž směsná kultura 

mikroorganismů postupně rozkládá bez přístupu vzduchu organické látky (substrát) 

přítomné ve zpracovávaných materiálech - kalech, odpadních vodách a organických 

odpadech. [33] 

 Antistatická obuv - obuv, která zajišťuje, že osoby stojící na vodivé nebo 

elektrostaticky vodivé podlaze mají svodový odpor k zemi větší než 10
5
 Ω avšak 

menší než 10
8
 Ω. [13] 

 Antistatický materiál - vodivý nebo elektrostaticky vodivý materiál, který není 

schopen hromadit ve větším množství elektrostatický náboj, pokud je spojen se zemí. 

[13] 

 Antistatický oděv - oděv vyrobený z materiálů s povrchovou rezistivitou menší  

než 5x10
10

 Ω/čtverec nebo s dobrou charakteristikou svodu náboje. [13] 

 Biomasa - hmota živočišného nebo rostlinného původu, obsahující organické látky. 

[42] 

 Bioplyn - plynná směs vznikající při anaerobní stabilizaci kalu a anaerobním čištění, 

obsahující převážně metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2); složení bioplynu kolísá podle 

složení organických látek, ze kterých vzniká. [15] 

 Bioplynová stanice - pro potřebu se rozumí zemědělská, komunální nebo obdobná 

bioplynová stanice. [26] 

 Dofermentor - sekundární fermentační reaktor (fermentační reaktor, do kterého  

je přiváděn substrát z primárního fermentačního reaktoru). [26] 



15 

 

 Dolní mez výbušnosti LEL - koncentrace hořlavého plynu, par nebo mlhy  

se vzduchem, pod kterou nebude vznikat výbušná plynná atmosféra. [20] 

 Elektrické zařízení – jednotky použité zcela nebo částečně pro využití elektrické 

energie. [21] 

 Fermentor - primární fermentační reaktor. [26] 

 Fléra - stacionární hořák plynu sloužící jako průběžný pojistný prvek ke spálení 

nespotřebovaného bioplynu. [26] 

 Horní mez výbušnosti UEL - koncentrace hořlavého plynu par nebo mlhy  

se vzduchem, nad kterou již nebude vznikat výbušná plynná atmosféra. [20] 

 Hořlavý plyn nebo pára - plyn nebo pára, která po smíchání v určitém poměru  

se vzduchem vytváří výbušnou plynnou atmosféru. [20] 

 Hydrolýza - rozklad makromolekulárních rozpuštěných a nerozpuštěných 

organických látek (polysacharidů, lipidů, proteinů) na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů (hydroláz). [32] 

 Inertní plyn – plyn, který nereaguje se zkoušenou látkou nebo kyslíkem. [18] 

 Kogenerační jednotka - soustrojí s motorem na plynná paliva a pracovním strojem 

na současnou výrobu elektrické energie a využití nebo maření tepla. [26]  

 Maximální experimentální bezpečná spára - maximální spára mezi dvěma částmi 

ve vnitřní komoře zkušebního zařízení, která, je-li plynná směs iniciována  

za stanovených podmínek, zamezí iniciaci vnější plynné směsi 25 mm dlouhou 

spárou pro všechny koncentrace zkušebního plynu nebo páry ve vzduchu; MESG je 

vlastnost příslušné směsi plynu. [28] 

 Maximální povrchová teplota – teplota použitá pro označení zařízení, kterou je 

nejvyšší teplota, která může vzniknout při provozu v nejnepříznivějších jmenovitých 

podmínkách (avšak v rozsahu uznaných tolerancí) na kterékoliv části nebo povrchu 

zařízení, ochranného systému nebo součásti, která by mohla způsobit vznícení okolní 

výbušné atmosféry. [17] 
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 Metanogeneze - tvorba metanu z kyseliny octové acetotrofními metanogenními 

bakteriemi a z jednouhlíkatých substrátů a tvorba metanu z CO2 a H2 

hydrogenotrofními metanogenními bakteriemi. [33] 

 Mezní koncentrace kyslíku LOC – maximální koncentrace kyslíku ve směsi 

hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, ve které nedojde k výbuchu. [18] 

 Nebezpečný prostor - prostor, ve kterém může být přítomna výbušná plynná 

atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci, 

instalaci a používání zařízení. [20] 

 Neelektrické zařízení - zařízení, které může vykonávat svou určenou funkci 

mechanicky. [17] 

 Normální provoz - situace, kdy zařízení pracuje v mezích svých konstrukčních 

parametrů. [20] 

 Plynojem - zařízení určené pro shromažďování plynu a vyrovnávání rozdílů mezi 

objemem plynu vyrobeným a spotřebovaným; rozlišují se plynojemy mokré, suché, 

membránové a kombinované. [15] 

 Primární stupeň úniku - únik, jehož vznik může být očekáván periodicky nebo 

příležitostně během normálního provozu. [20] 

 Prostor bez nebezpečí výbuchu - prostor, ve kterém se neočekává výskyt výbušné 

atmosféry v takovém množství, aby byla nutná speciální opatření pro konstrukci, 

instalaci a používání el. zařízení, v těchto prostorech. [21] 

 Protiexplozní pojistka - zařízení, které je připojeno k otvoru na nádobě nebo 

do propojovacího potrubního systému nádob a jehož stanovenou funkcí je umožnit 

průtok, ale zabránit přenosu plamene. [24]  

 Reaktorový bioplyn - vyrábí se v reaktorech a základní surovinou může být např. 

rostlinný odpad, dřevní biomasa a kaly získané při čištění odpadních vod. [33] 

 Rozsah zóny - vzdálenost v jakémkoliv směru od zdroje úniku do místa, ve kterém 

bude směs plynu se vzduchem rozředěna vzduchem na hodnotu pod dolní mezí 

výbušnosti. [20] 
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 Sekundární stupeň úniku - únik, jehož vznik se za normálního provozu neočekává  

a pokud vznikne, je jeho vznik pravděpodobný pouze zřídka a pouze po krátké 

časové období. [20] 

 Skládkový plyn - bioplyn těžený ze skládek tuhých komunálních odpadů. [33] 

 Stupně úniku - existují tři základní stupně úniků, které jsou dále uvedeny v pořadí  

se snižující se pravděpodobností přítomnosti výbušné plynné atmosféry: 

 a) trvalý stupeň úniku; 

 b) primární stupeň úniku; 

 c) sekundární stupeň úniku. 

Zdroje úniku mohou vytvářet kterýkoliv z těchto stupňů úniku nebo kombinaci 

několika stupňů úniku. [20] 

 Teplota vznícení výbušné plynné atmosféry - nejnižší teplota horkého povrchu,  

při které dojde za stanovených podmínek ke vznícení hořlavé látky ve formě plynu 

nebo par ve směsi se vzduchem. [20]  

 Trvalý stupeň úniku - únik, který je trvalý nebo jehož vznik je očekáván často nebo 

po dlouhá časová období. [20] 

 Ukazatel výbuchu pmax - nejvyšší hodnota ukazatele výbuchu pm určená zkouškami 

pro velký rozsah koncentrací reagujících složek. [31] 

 Ukazatel výbuchu (dp/dt)m - maximální rychlost vzestupu tlaku, dosažená  

v uzavřené nádobě po iniciaci reagujících složek. [31] 

 Ukazatel výbuchu (dp/dt)max - nejvyšší hodnota ukazatele výbuchu (dp/dt)m určená 

zkouškami pro velký rozsah koncentrací reagujících složek.[31] 

 Uskladňovací nádrž - otevřená nádrž s volnou hladinou kalu, ve které se uskladňuje 

anaerobně stabilizovaný kal a vývin bioplynu je zanedbatelný. [15] 

 Větrání - pohyb vzduchu a jeho výměna za čerstvý vzduch vlivem účinku větru, 

teplotních rozdílů nebo technických prostředků (například ventilátorů nebo 

odsávání). [20] 
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 Výbuch – prudká oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, 

tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. [24] 

 Výbušná plynná atmosféra - směs hořlavých látek ve formě plynu nebo par  

se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení rozšíří hoření  

do nespotřebované směsi. [20] 

 Vyhnívací nádrž; anaerobní reaktor - nádrž anaerobní stabilizace kalu. [15] 

 Zařízení - stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací součásti a jejich 

přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou 

samostatně nebo společně určeny pro výrobu, přenos, uskladnění, měření, regulaci  

a přeměnu energie anebo pro zpracování materiálů, a které jsou schopny způsobit 

výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních iniciačních zdrojů. [17] 

 Zbytkový bioplyn - přebytečný bioplyn, pro který není jiné využití a který je nutno 

zneškodňovat. [15]  

 Zdroj úniku - bod nebo místo, ze kterého mohou unikat do atmosféry hořlavé plyny, 

páry nebo kapaliny a může tak vznikat výbušná plynná atmosféra. [20] 

 Zóny - nebezpečné prostory se rozdělují na základě četnosti vzniku a doby 

přítomnosti výbušné plynné atmosféry dále uvedeným způsobem: 

 Zóna 0 – prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo 

po dlouhá časová období nebo často. 

 Zóna 1 – prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné atmosféry 

pravděpodobný za normálního provozu. 

 Zóna 2 – prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, 

pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, 

bude přetrvávat pouze po krátké časové období. [20] 
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3 CHARAKTERISTIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC 

3.1 Bioplyn   

Názvem „bioplyn“ je obecně míněna plynná směs metanu a oxidu uhličitého.  

V plynném produktu dobře prosperujících metanogenních mikroorganismů představuje 

suma CH4 a CO2 hodnoty velmi blízké 100 % obj., většinou s výraznou převahou obsahu 

metanu. Protože se však v technické praxi nemusíme vždy potkat s takovýmto „ideálním“ 

bioplynem, je zde ještě celá škála dalších plynů, které může bioplyn obsahovat. Mohou to 

být zbytky vzdušných plynů (N2, O2, Ar), neúplně spotřebované produkty acidogeneze (H2, 

přebytek CO2) anebo další minoritní a stopové příměsi z předcházejících anebo 

simultánních reakcí organické hmoty (H2S, N2O, HCN, uhlovodíky i jejich deriváty 

většinou kyslíkaté i sirné). [35] 

3.1 Vznik bioplynu 

Bioplyn je směsný plyn, který vzniká anaerobní metanovou fermentací organických 

materiálů. Tento proces lze nazývat i jako anaerobní digesci, biogasifikaci, vyhnívání, 

anaerobní stabilizace kalů – obecně metanizace. Metanizace (biometanizace) je soubor 

procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá biologicky 

rozložitelnou hmotu bez přístupu vzduchu.  

Konečnými produkty jsou stabilizovaná organická hmota (zbytková biomasa) a plyn 

- bioplyn, který je tvořen převážně metanem a oxidem uhličitým. Metanová fermentace je 

soubor řady na sebe navazujících procesů, na kterých se podílí několik základních skupin 

anaerobních mikroorganismů. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem 

skupiny druhé, a proto výpadek jedné skupiny může způsobovat poruchy v celém systému. 

V prvním stadiu rozkladu – hydrolýze – jsou rozkládány makromolekulární 

rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky (polysacharidy, lipidy, proteiny)  

na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických 

enzymů. Tyto enzymy jsou produkovány hlavně fermentačními bakteriemi. Vznikající 

nízkomolekulární látky jsou na rozdíl od vysokomolekulárních schopny transportu dovnitř 

buňky. 
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Produkty hydrolýzy jsou uvnitř buňky během druhé fáze – acidogeneze – rozkládány 

dále na jednodušší organické látky (kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík). Fermentací 

těchto látek se tvoří řada konečných redukovaných produktů, které jsou závislé  

na charakteru počátečního substrátu a na podmínkách prostředí. 

V dalším stadiu rozkladu – acetogenezi – probíhá další štěpení substrátu až na vodík, 

oxid uhličitý a kyselinu octovou. Zároveň probíhá také acetogenní respirace oxidu 

uhličitého a vodíku homoacetogenními mikroorganismy. Účast acetogenních 

mikroorganismů produkujících vodík na rozkladu je nezbytná, protože katabolizují 

propionovou kyselinu a ostatní organické kyseliny vyšší než octovou, alkoholy a některé 

aromatické sloučeniny. 

V posledním stadiu – metanogenezi – dochází pomocí metanogenních 

mikroorganismů k vlastní tvorbě bioplynu ze substrátů, kterými jsou jednouhlíkaté látky, 

např. metanol, kyselina mravenčí, methylaminy, oxid uhličitý a kyselina octová. 

Metanogenní mikroorganismy jsou nejdůležitější trofickou skupinou, mají vysoce 

specifické požadavky na substrát i životní podmínky a vedle acetogenů zpracovávajících 

kyselinu propionovou se často stávají limitujícím faktorem celého procesu. Podle 

substrátové specificity je možno je rozdělit na pouze hydrogenotrofní, pouze acetotrofní  

a obojetné. 

Všechny fáze procesu anaerobní metanové fermentace jsou následné,  

při kontinuálním provozu probíhají současně. 

Tvorba bioplynu je složitým procesem, který závisí na mnoha faktorech. Jaká bude 

výtěžnost metanu ze zpracovávaného materiálu je jednou z hlavních otázek provozovatele 

bioplynové stanice. 

Obecně lze konstatovat, že výtěžnost metanu závisí na třech skupinách faktorů: 

- na chemickém složení a chemické struktuře daného materiálu 

- na biologické rozložitelnosti zpracovávaného materiálu 

- na technologických podmínkách procesu (teplota, pH, zatížení, doba zdržení, 

míchání, přítomnost toxických nebo inhibujících látek, jedno nebo dvoustupňová 

fermentace a dalších. [30, 35, 36] 
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3.1.1 Vliv chemického složení substrátu na výtěžnost metanu  

Anaerobní rozklad čistých organických látek je z hlediska převodu hmoty a energie 

ze substrátu do produktů dobře znám a definován; v praxi se však málokdy setkáváme  

se substrátem s přesně definovaným složením, většinou je nutné anaerobně zpracovávat 

komplexní substrát, navíc s proměnlivým počtem i poměrem jeho složek. Při provádění 

bilance anaerobního mikrobiálního systému s komplexním substrátem je třeba postihnout 

nejen stechiometrické, ale i energetické vztahy mezi substrátem a produkty. 

Pro popis kvality substrátu z hlediska jeho energetického obsahu je používáno 

několik kritérií. K tomuto účelu může sloužit ekvivalent dostupných elektronů obsažených 

v substrátu. Další možnost zjištění energetické účinnosti procesu je porovnání spalných 

tepel substrátu a produktů. 

Množství kyslíku potřebné pro oxidaci komplexního substrátu lze odhadnout  

na základě stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK). V anaerobním systému, kde jsou 

jiné finální akceptory elektronů než kyslík, lze použít vztah ekvivalentu dostupných 

elektronů a jednoho molu kyslíku a používat pro míru energetického obsahu substrátu 

kyslíkové jednotky ve formě CHSK (nebo TSK, TSK je teoretická spotřeba kyslíku  

na úplnou oxidaci dané organické látky vypočítaná z elementárního složení). 

Pro celkovou hmotově energetickou bilanci anaerobního procesu lze použít 

elementární složení substrátu. Stejné jako u dříve uvedených kritérií není tento údaj vždy 

snadno dostupný. Stanovení CHSK proti tomu je jednou z nejčastěji prováděných analýz 

ve vodohospodářských i dalších laboratořích, používá se pro návrh, řízení i kontrolu 

technologie procesu a u většiny hodnocených substrátů bývá tento údaj k dispozici. [35, 36] 

3.1.2 Biologická rozložitelnost 

Teoretická výtěžnost metanu, jak bylo prokázáno, závisí především na oxidačním 

stupni daného substrátu vyjádřenému jako průměrné oxidační číslo uhlíkového atomu  

v molekule substrátu nebo jako CHSK. Skutečná výtěžnost je poměrně nižší, protože část 

substrátu je za daných podmínek biologicky nerozložitelná. Skutečná výtěžnost metanu 

závisí tedy na druhu substrátu, jeho biologické rozložitelnosti a na technologických 

podmínkách procesu, nelze jí vypočítat a musí se stanovit experimentálně. [35, 36] 
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3.1.3 Technologické aspekty biologické rozložitelnosti a výtěžnosti metanu. 

Hlavními technologickými parametry každé suroviny důležitými pro anaerobní 

stabilizaci jsou: 

 Koncentrace celkové sušiny (odparek vysušen při 105 °C), 

 obsah organických látek v sušině (nejčastěji jako ztráta žíháním při 550 °C,  

nebo CHSK), 

 obsah celkového dusíku, 

 CHSK homogenizovaného vzorku, 

 obsah organického uhlíku, 

 výtěžnost metanu nebo bioplynu (laboratorní test). 

První tři parametry jsou nezbytné pro použití dané suroviny, další jsou pomocné  

a umožňují stanovit teoretickou i skutečnou výtěžnost metanu nebo bioplynu. CHSK 

umožňuje dále provádět bilanci anaerobní stabilizace – tvorby metanu respektive bioplynu. 

[35, 36] 
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3.2 Výroba bioplynu 

Bioplynová stanice je technologické zařízení (viz obrázek 1), s pomocí kterého  

z materiálů organického původu vyrábíme elektrickou energii, tepelnou energii a hnojiva. 

 

Obrázek 1 - Technologické schéma výroby bioplynu [37]  

Z hlediska reakčních teplot rozdělujeme anaerobní procesy, podle optimální teploty 

pro mikroorganismy na psychrofilní (5 – 30 °C), mezofilní (30 – 40 °C), termofilní  

(45 – 60 °C) a extrémně termofilní (nad 60 °C).  

Výhodou procesů prováděných za vyšších teplot je hlavně vyšší účinnost 

hygienizace materiálu. Nejběžnější aplikací jsou zatím procesy mezofilní při teplotě  

cca 38 °C. 

Fermentace je obvykle prováděna ve velkých vyhřívaných a míchaných nádržích – 

fermentorech. Jedná se o kontinuální nebo semikontinuální proces. Pracovní sušina 

suspenze se dle materiálu a použitého míchacího systému pohybuje mezi 4 – 12 %.  
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Ve fermentorech dochází k odbourání cca 50 – 70 % organické sušiny materiálu. Velikost 

nádrží je dána množstvím a kvalitou materiálu, množstvím aktivní biomasy v reaktoru  

a požadovanou dobou zdržení. Tyto parametry významně ovlivňují produkci bioplynu  

i kvalitu výstupního materiálu. 

Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je 

bezbarvý plyn skládající se hlavně z metanu (cca 60 %) a oxidu uhličitého (cca 40 %). 

Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O, ethanu a nižších 

uhlovodíků. Následující tabulka 1 umožňuje udělat si představu o složení a vlastnostech 

vybraných druhů bioplynů. Hodnoty je potřeba brát jako informativní, skutečné vlastnosti 

BP vždy závisí na mnoha faktorech, zejména na fermentovaném materiálu. [44] 

Tabulka 1 - Srovnání základních vlastností různých bioplynů [44] 

Parametr Skládkový plyn Bioplyn (BP) 
Bioplyn  

(prasečí kejda) 

1)
Výhřevnost (MJ/m

3
) 16,9 21,1 24,0 

H2 (%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2 (%) 3 - - 

N2 (%) - - - 

Cl, F
-
 (mg/m

3
) - - - 

NH3 (mg/m
3
) - - 40 

CO2 (%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m
3
) 350 1 000 

2)
2 300 

1)
 vztaženo na 15°C, 101 325 Pa 

2)
 na vstupu do odsiřovacího zařízen. 

Příjmový systém: Slouží pro přípravu čerstvého substrátu před jeho vstupem  

do fermentoru (úprava velikosti částic, míchání, homogenizace, ředění, apod.) a jeho 

optimální dávkování do anaerobního procesu. Podle druhu zpracovávané BM sestává  

z příjmového zásobníku tuhé BM a příjmové jímky kapalné BM. 
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Fermentační systém: Zde probíhá vlastní anaerobní vyhnívání v čistě anaerobním 

prostředí. Běžně se využívá několik základních koncepcí fermentačního systému, např.: 

- fermentor s integrovaným plynojemem, 

- fermentor + samostatný plynojem, 

- fermentor typu "kruh v kruhu" + samostatný plynojem, 

- fermentor + dohnívací nádrž s integrovaným plynojemem, apod. 

Navíc lze fermentory koncipovat jako nadzemní, podzemní či částečně zapuštěné  

do terénu. Fermentor je vybaven odpovídajícím příslušenstvím podle konstrukce a druhu 

substrátu. Běžně jde o topný a míchací systém, v případě potřeby je možné provádět 

odsíření BP – např. dávkováním (malého) množství vzduchu do BP, apod. 

Bioplynová koncovka: Tento soubor technologických zařízení zahrnuje potrubí  

pro přepravu bioplynu, soubor bezpečnostních zařízení pro zabránění požáru a výbuchu, 

dmychadla, plynojem a regulační a kontrolní prvky, zařízení na úpravu a čistění bioplynu.  

Kalová koncovka: Tento soubor zahrnuje podle charakteristických vlastností 

materiálu po fermentaci potřebné armatury, čerpadla, sklady, separační zařízení a podobně. 

V případě, že je fermentační zbytek separován na tuhou frakci (sušina ≈ 25 až 35 %)  

a kapalnou fázi/fugát (sušina < 1 %), je nutné koncipovat uskladňovací systém pro obě 

frakce. Tuhá frakce se běžně uskladňuje na stávajících hnojištích nebo vodohospodářsky 

zabezpečených plochách. [43, 44] 

Skladování bioplynu: Velkou výhodou bioplynu oproti jiným nosičům energie je ta 

skutečnost, že ho lze skladovat a podle potřeby využívat v době, kdy je potřeba zapojit 

špičkové zdroje pro výrobu elektrické energie nebo tepla. Při jeho skladování nedochází  

na rozdíl od "skladování" solární elektrické a tepelné energie nebo tepla a energie z větru 

ke ztrátám (tepelné ztráty, vybíjení akumulátorů). Pro beztlakové skladování jsou potřeba 

větší objemy zásobníkových plynojemů.  

Bioplynové zásobníky lze rozdělit podle typu konstrukce a velikosti na: 

Nízkotlaké zásobníky - nejvíce rozšířený druh zásobníků plynu, zastoupený 

především ocelovými zásobníky s vodním uzávěrem, který je výhodný také tím,  

že ve skladovaném plynu udržuje relativně stálý tlak, který je dostatečný pro přímé 

spalování v kotlích s atmosférickými hořáky a pohon plynových motorů. V poslední době  
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se vzhledem k úspoře nákladů začínají prosazovat foliové plynojemy, jejichž pořizovací 

náklady jsou nižší a i jejich realizace je z hlediska pracnosti a náročnosti na provedení 

podstatně výhodnější.  

Středotlaké a vysokotlaké zásobníky - ocelové zásobníky s tlakem 5 až 20 bar. 

Používají-li se ke stlačení jednostupňové kompresory, lze na rozdíl od nízkotlakých 

zásobníků při tlaku 10 bar dosáhnout desetinásobku skladovaného množství. Toto 

technické řešení ale již vyžaduje regulaci tlaku. [43] 

3.3 Zdroje bioplynu 

Produkovanou biomasu lze z hlediska jejího získávání rozdělit na dvě základní 

skupiny – záměrně pěstovanou a odpadní. 

 Biomasa záměrně pěstovaná 

- energetické plodiny (šťovík, vrby, topoly, olše, akáty a podobně) 

- olejniny (nejznámější je řepka olejná) 

- cukrovka, obilí, brambory  

 Biomasa odpadní 

- rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny (sláma kukuřice  

a obilovin, řepková sláma, zbytky z lučních areálů a nedopasky, zbytky  

po likvidaci náletových dřevin a odpady ze sadů a vinic) 

- odpady z živočišné výroby (exkrementy z chovů hospodářských zvířat, zbytky 

krmiv, odpady z mléčnic a přidružených zpracovatelských kapacit) 

- biologicky rozložitelné komunální odpady (separovaný sběrový papír, kuchyňské 

odpady, organické zbytky z údržby zeleně a podobně) 

- organické odpady z průmyslových a potravinářských výrob (odpady z provozů  

na zpracování a skladování produktů rostlinné výroby, jateční a mlékárenské 

odpady, odpady z lihovarů a konzerváren, vinařských a dřevařských provozoven) 

- lesní odpady (dřevní hmota z probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny po těžbě dřeva, 

palivové dřevo, klestí, odřezky atd.)  
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Fyzikálně-chemické vlastnosti biomasy přímo ovlivňují technické řešení resp. 

potřebnou technologickou výbavu BPS (výše investice, technologická spotřeba elektřiny  

a tepla) a mají vliv na průběh a stabilitu anaerobního procesu (obsah dusíku - inhibiční 

vlivy, pufrační kapacita, jiné vlivy – např. nadměrný obsah písku/hlíny, soli, saponátů, …).  

Hlavní chemické vlastnosti jsou obsah síry a dusíku. Síra se v různých formách 

dostává do produkovaného BP, kde následně ovlivňuje životnost plynových zařízení  

a spotřebičů (zvláště spalinové trakty kogeneračních jednotek, spalinovody a komíny) a má 

další negativní vlivy (např. urychluje degradaci oleje a opotřebení elektrod zapalovacích 

svíček spalovacích motorů, apod.). Obsah síry v BP je legislativně limitován (Zákon  

o ochraně ovzduší) a musí se pravidelně sledovat (např. z důvodů platby poplatků  

za znečišťování ovzduší plynnými emisemi škodlivin). 

S příjmem biomasy dochází ke vnosu dusíku – N do anaerobního procesu. Jeho 

nadměrný obsah může mít negativní vliv na stabilitu anaerobního procesu (inhibiční vliv). 

U procesů, kde se využívá recirkulace fugátu pro ředění substrátů se vnos N může cyklicky 

zvyšovat. Inhibiční vliv se může významně projevit už při koncentracích 

volné/amoniakální formy dusíku (N-NH4) ve fermentoru ≈ 3 g/l. [42] 

3.4 Využití bioplynu 

Bioplyn z bioplynových stanic je převážně využíván k: 

 výrobě tepla v teplovodních (horkovodních) resp. parních kotlích,  

 kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách (různé principy),  

 čištění a jeho prodeji do plynárenské sítě resp. provozovatelům jiných 

energetických systémů,   

 čištění a jeho využití pro pohon dopravní techniky, automobilů, apod.  

Využití bioplynu je schematicky znázorněno na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Schéma výroby a využití bioplynu [44] 

Z hlediska aktuálních podmínek na trhu s energiemi v ČR se bioplyn nejčastěji 

využívá pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v tzv. kogeneračních jednotkách (KJ) 

na bázi pístových spalovacích motorů – princip je naznačen na obrázku 3. [44] 

 
 

Obrázek 3 - Princip kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem [44] 
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3.5 Složení bioplynu 

Složení bioplynu (viz tabulka 2) se mění a závisí na původu anaerobního trávení 

procesu. Bioplyn typicky obsahuje metan o koncentraci asi 50 % obj. Pokročilé odpadní 

technologie mohou produkovat bioplyn s obsahem metanu 50 - 75 % obj. 

Energeticky hodnotný je v bioplynu metan a vodík. Problematickými jsou sulfan  

a čpavek, které je často nutné před energetickým využitím bioplynu odstranit,  

aby nepůsobily agresivně na strojní zařízení BPS. [44] 

Tabulka 2 - Průměrné složení bioplynu [42, 43, 44] 

Metan CH4 50 - 75 % 

Oxid uhličitý CO2 25 - 55 % 

Vodní pára 0 - 10 % 

Dusík N2 0 - 5 % 

Kyslík 02 0 - 2 % 

Vodík H2 0 - 1 % 

Čpavek NH3 0 - 1 % 

Sulfan H2S 0 - 3 % 

Hodnoty je potřeba brát jako informativní, skutečné vlastnosti bioplynu závisí vždy 

na mnoha faktorech. To co je podstatné pro další hodnocení rizik je, že BP vytváří  

ve směsi se vzduchem výbušné atmosféry, které jsou charakterizovány PTCH viz kap. 

3.5.2 této práce. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_bioplynu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cpavek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan
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3.5.1 Kvalita bioplynu 

Obsah metanu v bioplynu ovlivňují především následující kritéria: 

- Průběh procesu 

 Velmi záleží na tom, zda fermentace probíhá v jednom fermentoru, tedy 

jednom stupni, nebo ve dvou fermentorech, dvou stupních.  

 Podíl metanu v jednotlivých stupních fermentace se potom podstatně liší, plyn 

z prvého stupně obsahuje velký podíl oxidu uhličitého, zatímco plyn z druhého 

stupně obsahuje velký podíl metanu, který může dosahovat až podílu 80 %. 

- Skladba živin v substrátu 

 Obsahuje-li substrát látky bohaté na bílkoviny a uhlovodíky, vyrobí se méně 

bioplynu než z látek obsahujících tuky a proteiny. 

- Teplota substrátu 

 Obsah metanu je podle zkušeností z praxe při teplé a horké fermentaci menší 

než při fermentaci za nižších teplot. [42, 43, 44] 

3.5.2 Požárně technické charakteristiky bioplynu 

Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se používají hodnoty 

požárně technických charakteristik včetně technicko-bezpečnostních parametrů, které 

jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo distributora BPS.  

Neexistuje-li tato dokumentace, lze vycházet z jiného uznávaného zdroje  

(např. normativní požadavky – viz ČSN EN 60079-20-1).  

Požárně technické charakteristiky (PTCH) hlavních hořlavých složek bioplynu jsou 

uvedeny v tabulce 3. 
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Tabulka 3 - Požárně technické charakteristiky vybraných komponent bioplynu [23] 

 

Hodnoty 
Komponenty BP 

CH4 H2 H2S 

% obj. 50 - 75 0 - 1 0 - 3 

LEL [% obj.] 4,4 4,0 4,0 

UEL [% obj.] 17 77 45,5 

Relativní hustota (vzduch = 1) 0,55 0,07 1,19 

Teplota vznícení [°C] 600 560 260 

MESG [mm] 1,12 0,29 0,83 

Teplotní třída T1 T1 T3 

Skupina výbušnosti IIA IIC IIB 

Poznámka: Průmyslový metan, tak jako přírodní plyn, je zařazen do skupiny IIA, pokud 

neobsahuje více než 25 % obj. vodíku. [15] 
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4 HODNOCENÍ RIZIK Z HLEDISKA MOŽNOSTI 

EXPLOZE  

4.1 Obecná rizika bioplynových stanic 

 Ohrožení života a zdraví udušením nebo otrávením v šachtách a zásobnících, 

např. H2S, CH4, CO2 

 Nebezpečí pádu ze žebříku nebo do nekrytých jímek 

 Úrazy elektrickým proudem v případě elektrických zařízení 

 Exploze hořlavých směsí plynu/vzduchu 

 Vznik požáru v důsledku externích nebo interních vlivů 

 Škody na potrubí, které vede látky [38] 

4.2 Případy havárií na BPS v ČR  

1) Havárie na BPS v Chotětově (okr. Mladá Boleslav) 

Dne 19.1.2013 kolem 13 hodiny došlo na BPS k výbuchu v areálu zemědělského 

družstva v Chotětově. Došlo ke zranění dvou mužů, kteří utrpěli vážné popáleniny.  

Dle prvotních informací došlo pravděpodobně k výbuchu metanu, který unikl 

z technologie. Škoda na zařízení je minimální. [47] 

Výsledek šetření: Nejpravděpodobnější příčinou bylo nedodržení technologické 

kázně při spouštění bioplynové stanice. Proces spouštění jakéhokoliv průmyslového 

provozu je totiž vždy rizikový, neboť nejsou dosaženy ustálené provozní podmínky  

a významnou roli pak hraje lidský faktor. [48] 
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2) Výbuch bioplynové stanice na Domažlicku 

Na Domažlicku 30.5.2009 krátce před půl desátou zaburácel bioplynovou stanicí 

ohlušující výbuch. V Poběžovicích explodovala jímací nádrž na vyhořelé biopalivo.  

V nádrži zřejmě explodoval zbytek metanu. 

Ke vší smůle na plachtě, která zakrývá obří nádrž, právě dělal úpravy jeden  

ze zaměstnanců. Oheň, který okamžitě na plachtě chytl, muže zranil. Zraněný utrpěl 

popáleniny prvního a druhého stupně na maximálně deseti procentech těla.  

Hlavní výrobní jednotku, která byla asi dvacet metrů od jímky, výbuch ani požár 

nezasáhl a technologie funguje dál. Oheň zničil hlavně speciální plachtu nádrže, škoda byla 

podle prvního sčítání kolem 750 tisíc korun českých. [49] 

3) Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích 

Dne 22. června 2011 postupovala podle ČHMI ve večerních hodinách přes Čechy  

od západu zvlněná studená fronta. Podle pozorování okolních radarových odrazů  

a registrace blesků bylo zaznamenáno v okolí obce Malšice přibližně deset záporných 

blesků do země s vrcholovou hodnotou do 18 kA. Při bouřce spadlo asi 14 mm srážek. 

Pravděpodobně po 20:00 hod udeřil blesk do horního dílu fermentoru bioplynové stanice  

v Malšicích. Vlivem fyzikálních účinků blesku vznikl požár a následně nastal dílčí výbuch 

na technologických částech fermentoru. Čtyři pracovníci montážní firmy měli velké štěstí, 

protože deset minut před úderem blesku opustili kvůli dešti pracoviště fermentoru. Blesk 

způsobil škodu na zařízení BPS, která byla odhadnuta na 5 000 000 Kč. 

Výsledek šetření: Zařízení ochrany před bleskem (hromosvod) a zpráva o revizi 

nebyla v souladu s platnou českou legislativou, byla v souladu s francouzskou normou, 

která nebyla platná na území ČR. [50] 

Poznámka: Výše uvedené případy havárii byly získány zejména z internetových rešerší. 
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4.3 Hodnocení rizik z hlediska možnosti exploze dle NV č. 406/2004 

Sb. 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v souladu s právem Evropských společenství 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/92/ES, o minimálních požadavcích  

na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím 

výbuchu) stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

vystavených riziku výbušného prostředí. 

Zaměstnavatel, který zpracovává, skladuje a dopravuje hořlavé látky, mezi které 

bioplyn bezesporu patří, je povinen v souladu s NV č. 406/2004 Sb. hodnotit rizika  

a přijímat technická a organizační opatření v prostorách s nebezpečím výbuchu. 

O rizikovosti technologie, ve které se vyskytuje hořlavý plyn (bioplyn) a který může 

se vzduchem vytvářet výbušnou směs v nebezpečném množství - rozhoduje dosažení resp. 

překročení nebezpečné koncentrace bioplynu a přítomnost iniciačních zdrojů. 

Hodnoty koncentrace v technologiích (Cskut) se z důvodu bezpečnosti porovnávají 

s hodnotou nebezpečné koncentrace (Cneb), která se stanoví takto:  

Cneb = KB * LEL              (1) 

KB  bezpečnostní koeficient, pro vnitřní prostory zařízení se volí KB = 0,25  

Jsou-li koncentrace směsi uvnitř technologie (zařízení) pod hodnotou nebezpečné 

koncentrace (Cskut < Cneb) je technologie z hlediska výbuchu hořlavých plynů bezpečná. 

Jsou-li koncentrace směsi uvnitř technologie (zařízení) nad hodnotou nebezpečné 

koncentrace (Cskut ≥ Cneb), pak je technologie z hlediska výbuchu hořlavých plynů 

nebezpečná. 

V případě, že lze s jistotou vyloučit všechny iniciační zdroje, je možné  

i technologii, ve které se vyskytuje koncentrace směsi nad hodnotou nebezpečné 

koncentrace, považovat za bezpečnou, neboť se zde jedná o zamezení výbuchu. 

Při výbuchu dochází k nekontrolovatelným účinkům ohně a tlaku na lidský 

organismus, ke vzniku škodlivin a ke snížení obsahu kyslíku ve vzduchu vdechovaného 

zaměstnanci.  
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Výbuch nastane, pokud je přítomno palivo ve směsi se vzduchem (tj. dostatek 

kyslíku) v mezích výbušnosti, společně se zdrojem iniciace. [32] 

4.3.1 Identifikace nebezpečí výbuchu 

Nebezpečí výbuchu je spojeno s materiály a látkami, které jsou zpracovávány, 

používány nebo uvolňovány ze zařízení, ochranných systémů a součástí a materiálů, 

použitých pro konstrukci zařízení, ochranných systémů a součástí. Některé tyto materiály 

a látky mohou vytvářet hořlavé reakce se vzduchem. Tyto reakce jsou často doprovázeny 

uvolňováním značného množství tepla a mohou být spojeny s nárůstem tlaku  

a uvolňováním nebezpečných látek. Na rozdíl od hoření je výbuch samovolné šíření 

reakční zóny (plamene) do výbušné atmosféry. Toto potenciální riziko, spojené 

s výbušnou atmosférou se aktivuje, dojde-li ke vznícení účinným zdrojem iniciace. [16] 

Hořlavé vlastnosti 

BP sám o sobě není představitelem potencionálního nebezpečí, ale nebezpečí vzniká 

pouze při styku nebo ve směsi se vzduchem (oxidačním činidlem). Musí být stanoveny 

vlastnosti hořlavého plynu ve směsi se vzduchem. Tyto charakteristiky uvádějí informace 

o chování BP při hoření a určují, zda může vznikat hoření nebo výbuch. Důležité údaje 

jsou např.:  

- meze výbušnosti (LEL, UEL) 

- mezní koncentrace kyslíku (MOC) [16] 

Chování při výbuchu 

Chování výbušné atmosféry po vznícení (viz obrázek 4) musí být charakterizováno 

takovými parametry, jako:  

- maximální výbuchový tlak (pmax), 

- maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku ((dp/dt)max). [16] 
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Obrázek 4 - Ukazatelé výbuchu – odečtení ze závislosti průběhu tlaku na čase  

při typickém výbuchu hořlavé látky v uzavřeném prostoru [31] 

4.3.2 Pravděpodobnost vzniku nebezpečné výbušné atmosféry 

Pravděpodobnost vzniku nebezpečné výbušné atmosféry závisí na těchto faktorech:  

- přítomnosti BP, 

- stupni rozptýlení (BP se velmi dobře mísí se vzduchem), 

- koncentraci hořlavých látek ve vzduchu ve výbušném rozsahu, 

- množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění  

nebo poškození v případě vznícení. 

Pokud není možné odhadnout pravděpodobnost vzniku nebezpečné výbušné 

atmosféry, musí se předpokládat, že takováto atmosféra je přítomna vždy. [16] 
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Obrázek 5 - Výbuchový šestiúhelník [32] 

Přítomnost hořlavé látky 

BP se musí považovat za látku, která může vytvářet výbušné atmosféry, pokud 

průzkum jejich vlastností neprokáže, že ve směsi se vzduchem nejsou schopny 

samovolného šíření výbuchu. Při hodnocení pravděpodobnosti přítomnosti nebezpečné 

výbušné atmosféry musí být zohledněna možnost vzniku výbušné atmosféry v důsledku 

chemických reakcí, pyrolýzy a biologických procesů z přítomných materiálů. [16] 

Stupeň rozptýlení hořlavých látek 

Je přirozenou vlastností BP, že má dostatečně vysoký stupeň rozptýlení pro vytvoření 

výbušné atmosféry. [16] 
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Koncentrace hořlavých látek 

Výbuch je možný tehdy, pokud koncentrace BP ve vzduchu dosáhne minimální 

hodnoty (dolní mez výbušnosti). K výbuchu nedojde, pokud koncentrace překročí 

maximální hodnotu (horní mez výbušnosti). 

Meze výbušnosti se mění s tlakem a teplotou. Je pravidlem, že se rozsah koncentrací 

mezi mezemi výbušnosti rozšiřuje se zvyšujícím se tlakem a teplotou. V případě směsí 

s kyslíkem jsou horní meze výbušnosti mnohem vyšší, než jsou směsi se vzduchem. [16] 

4.3.3 Návrhy opatření na zabezpečení technologie z hlediska rizik exploze 

Ochranná opatření proti výbuchu jsou všechna opatření, která: 

 zabrání vzniku nebezpečné výbušné atmosféry – primární protivýbuchová 

ochrana, 

 vyloučí vznícení nebezpečné výbušné atmosféry – sekundární 

protivýbuchová ochrana, 

 zmírní účinky výbuchu tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost 

pracovníků – terciární protivýbuchová ochrana. 

4.3.3.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Nebezpečí výbuchu hrozí, jsou-li splněny tyto základní předpoklady: 

 Je k dispozici prostor, v němž se může vytvářet nebezpečná koncentrace plynů. 

 Je k dispozici hořlavá látka (BP). 

 V posuzovaném prostoru se vyskytuje oxidační prostředek. 

 Množství hořlavé látky a oxidačního prostředku jsou taková, že se může tvořit 

nebezpečná koncentrace. 

Vyloučíme-li jeden z těchto čtyř základních předpokladů vytváření nebezpečné 

koncentrace, pak vyloučíme nebezpečí výbuchu. [29] 
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Příklady primární protivýbuchové ochrany 

1. Omezení koncentrace 

2. Výstražná signalizace plynů 

3. Inertizace 

4. Zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry v okolí technologie [29] 

1. Omezení koncentrace 

Není-li možné se vyhnout manipulaci s plyny, které jsou schopné vytvářet výbušné 

atmosféry, může být zamezeno nebo omezeno vytváření nebezpečného množství výbušné 

atmosféry uvnitř zařízení, ochranných systémů a součástí, opatřeními regulujícími 

množství anebo koncentraci. Pokud nejsou koncentrace v procesu dostatečně daleko  

od rozsahu výbušnosti, musí být tato opatření monitorována. [16] 

2. Výstražná signalizace plynů 

Každá BPS se doporučuje vybavit zařízením na měření a sledování následujících 

parametrů vyráběného bioplynu: 

- koncentrace metanu, 

- koncentrace sulfanu, 

- koncentrace kyslíku. 

Tyto parametry se zpravidla měří v místě technologie úpravy plynu. Doporučuje se, 

aby řídicí systém tyto hodnoty archivoval. Mezní hodnoty obsahu metanu a sulfanu jsou 

dány požadavky následného zařízení pro využití bioplynu.  

Doporučuje se vybavit obsluhu detektorem metanu (sulfanu, oxidu uhličitého). [26] 
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3. Inertizace  

 Náhrada kyslíku ve směsi inertním materiálem (dusík, oxid uhličitý, vodní pára, 

zplodiny hoření, …): 

- průtočná 

- vakuová 

- tlaková 

- další 

 Udržování koncentrace kyslíku pod limitním (minimálním) obsahem kyslíku  

pro danou hořlavou látku. 

Poznámka: MOC pro většinu plynů ~ 10 % obj. O2 

 Inertizace tlakováním  

- zvýší se tlak inertním plynem a pak se uvolní zpět na atmosférický 

- pouze pro systémy, kde je možné zvýšení tlaku 

 Inertizace vakuováním 

- snižuje se tlak v systému a vyrovnání na atmosférický tlak se provádí inertem 

- pouze pro systémy odolávající podtlaku 

 Inertizace proplachováním 

- v jednom místě se přivádí inertní plyn a zároveň v jiném místě plyn vypouští 

- vhodné pro systémy, které neodolají přetlaku ani podtlaku a pro dlouhé úzké 

nádoby, potrubí 

 Inertizace vytlačováním 

- založeno na rozdílu hustot inertního a nahrazovaného plynu. 

Obvykle jen pro speciální případy, kdy je velký rozdíl hustot a předpokládá se špatné 

míchání. [14] 
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4. Zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry v okolí technologie 

K minimalizaci rizika výbuchu mimo zařízení, způsobené unikáním BP, musí být 

takové zařízení, které jsou v podstatě bez úniku.  

U fermentorů, dofermentorů, uzavřených koncových skladů a potrubí s BP  

se provádí zkoušky plynotěsnosti v souladu s TDG 983 02. 

Vzniku nebezpečné výbušné atmosféry v blízkosti míst úniku může být zabráněno 

pomocí vhodných prostředků, např. závěrů a odvedením unikajících plynů do prostoru,  

ve kterém není žádné nebezpečí vznícení. 

 Nucené větrání 

Požadovaná minimální hodinová výměna vzduchu ve vnitřních prostorech 

technologií úpravy BP a ve vnitřních prostorech KJ je trojnásobná. [26] 
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4.3.3.2 Sekundární protivýbuchová ochrana  

Sekundární protivýbuchová ochrana (prevence) zahrnuje opatření, která mají zabránit 

iniciaci resp. omezit možnost iniciace nebezpečné výbušné atmosféry. 

Základem sekundární prevence, tj. opatření nezbytných k vyloučení zdrojů iniciace, 

je klasifikace nebezpečných prostor do zón, které jsou založeny na četnosti a trvání 

nebezpečné výbušné atmosféry. 

Prostor, ve kterém není očekáván výskyt výbušné atmosféry v takovém rozsahu,  

že by musela být požadována zvláštní bezpečnostní opatření, je považován za prostor  

bez nebezpečí výbuchu. [29] 

4.3.3.2.1 Klasifikace nebezpečných prostor 

Zaměstnavatel po provedení technických nebo organizačních opatření podle § 2 NV 

č. 406/2004 Sb. a posouzení rizika výbuchu podle § 3 NV č. 406/2004 Sb. klasifikuje 

prostory na „prostory s nebezpečím výbuchu“ a „prostory bez nebezpečí výbuchu“ podle 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

Dle ČSN EN 60079-10-1 se nebezpečné prostory zařazují do zón:  

Zóna 0 – prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhá 

časová období nebo často. 

Zóna 1 – prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné atmosféry 

pravděpodobný za normálního provozu. 

Zóna 2 – prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry pravděpodobný  

za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze  

po krátké časové období. 
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4.3.3.2.2 Zdroje iniciace 

Zdroje iniciace dodávají energii potřebnou pro přípravu hořlavé látky a aktivaci 

výbušného nebo hořlavého souboru. 

Zdrojem iniciace daného hořlavého systému se může stát předmět nebo látka, které 

mají určitou teplotu a jsou schopny po určitou dobu odevzdávat potřebné množství energie 

příslušnému druhu. 

Zdroj iniciace je vztažen k určitému výbušnému nebo hořlavému souboru, k určité 

látce. Výjimku tvoří zdroje iniciace, které jsou schopny iniciovat prakticky všechny 

hořlavé soubory, jako např. plamen nebo žhnoucí povrch. [29] 

Typy zdrojů iniciace 

Norma ČSN EN 1127-1 ed. 2 uvádí třináct typů zdrojů iniciace: 

 horké povrchy 

 plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

 mechanicky vznikající jiskry 

 elektrická zařízení 

 rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi 

 statická elektřina 

 úder blesku 

 rádiofrekvenční (RF) elektromagnetické vlny od 10 
4
 Hz do 3 x 10 

11
 Hz 

 elektromagnetické vlny od 3 x 10 
11

 Hz do 3 x 10 
15

 Hz 

 ionizující záření 

 ultrazvuk 

 adiabatická komprese a rázové vlny 

 exotermické reakce včetně samovznícení prachů 
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Výběr zařízení  

Výběr zařízení je jedním z nejdůležitějších typů zdrojů iniciace. Pro zařízení, jejich 

součástí i pro ochranné systémy, které mají být používány v prostorech s nebezpečím 

výbuchu, v závislosti na druhu zóny (zóna 0, zóna 1, zóna 2), platí určitá kritéria viz 

tabulka 4. Musí být provedeny kontroly, zda může vznikat nebezpečí vznícení 

s přihlédnutím k průběhu iniciace. Je-li nebezpečí vznícení možné, musí být snaha 

odstranit zdroje iniciace z nebezpečného prostoru. 

 Zařízení, ochranné systémy a součásti pro použití ve výbušných atmosférách 

plynu/vzduchu, páry/vzduchu a mlhy/vzduchu 

Kategorie 3: Zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat trvale nebo často  

(např. při běžném provozu zařízení, ochranných systémů a součástí) musí být vyloučeny. 

Kategorie 2: Vedle vyloučení zdrojů iniciace specifikovaných pro kategorii 3, musí být 

vyloučeny také zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat ve výjimečných situacích  

(např. při selhání zařízení, ochranných systémů a součástí). 

Kategorie 1: Vedle vyloučení zdrojů iniciace specifikovaných pro kategorii 2, musí být 

vyloučeny také zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat pouze ve velmi výjimečných 

situacích (např. při výjimečných selháních zařízení, ochranných systémů a součástí). [16] 

Tabulka 4 - Vztah mezi kategoriemi a zónami [29] 

Kategorie Zóna Použitelná také v zóně 

1 G 0 1 a 2 

2 G 1 2 

3 G 2 _ 

Pokud jsou v dokumentaci o zařazení prostorů uvedeny pouze zóny, pak musí být použit 

vztah mezi EPL a zónami podle tabulky 5. Pokud jsou v dokumentaci o zařazení prostorů 

uvedeny EPL, musí být dodrženy tyto požadavky při výběru zařízení. 
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Tabulka 5 - Úrovně ochrany zařízení (EPL), pokud jsou stanoveny pouze zóny [21] 

Zóna Úrovně ochrany zařízení (EPL) 

0 „Ga“ 

1 „Ga“ nebo „Gb“ 

2 „Ga“, „Gb“ nebo „Gc“ 

Tabulka 6 - Výběr elektrického zařízení podle zón [21] 

Typ zóny Elektrická zařízení 

zóna 0 II 1G Ex ia 

zóna 1 II 2G Ex (d,e,i,p,m,o,q) 

zóna 2 II 3G Ex (d,e,i,p,m,o,q,n) 

 

Typy ochrany: [21] 

e zajištěné provedení    

q pískový závěr    

d pevný závěr    

p závěr s vnitřním přetlakem   

i jiskrová bezpečnost   

o olejový závěr 

m zalití zalévací hmotou 

n ochrana typu „n“ 
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Tabulka 7 - Výběr neelektrického zařízení podle zón [17] 

Typ zóny Neelektrická zařízení 

zóna 0 II 1G (k, d, b, c) 

zóna 1 II 2G  (k, d, b, c) 

zóna 2 II 3G (k, fr, b) 

 

Typy ochrany: [8] 

k  kapalinový závěr 

fr ochrana závěrem omezujícím průtok 

d pevný závěr  

b ochrana hlídáním zdrojů 

c ochrana bezpečnou konstrukcí 

p závěr s vnitřním přetlakem   

g pro vnitřní (vlastní) bezpečnost 

Tabulka 8 - Vztah mezi teplotou vznícení plynu nebo páry a teplotní třídou zařízení [21] 

Teplotní třída  

el. zařízení 

Teplota vznícení 

plynu 

nebo páry 

Dovolená teplotní 

třída zařízení 

T1 > 450 °C T1 až T6 

T2 > 300 °C T2 až T6 

T3 > 200 °C T3 až T6 

T4 > 135 °C T4 až T6 

T5 > 100 °C T5 až T6 

T6 > 85 °C T6 

Poznámka: Elektrické zařízení musí být voleno tak, aby jeho maximální povrchová teplota 

nedosáhla teploty vznícení, kteréhokoliv plynu, páry, které mohou být přítomny. 
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Tabulka 9 - Vztah mezi rozdělením plynů/par do podskupin a skupinami zařízení [21] 

Zařazení do 

podskupiny 

plynu / páry 

Dovolená skupina zařízení 

IIA IIA, IIB nebo IIC 

IIB IIB nebo IIC 

IIC IIC 

Poznámka: Má-li zařízení uvedeno označení uvádějící vhodnost pro určitý plyn nebo páry, 

nesmí být použito pro jiné plyny nebo páry bez provedení dalšího hodnocení. 

Pro zařízení, které obsahuje protiexplozní pojistky, je klasifikace rozšířena podle 

tabulky 10. 

Tabulka 10 - Skupiny výbušnosti pro zařízení obsahující protiexplozní pojistky 

(podskupiny) [17] 

Skupina výbušnosti 
Maximální bezpečná experimentální spára (MESG) směsi 

plyn /vzduch [mm] 

IIA1* ≥ 1,14 

IIA ≥ 0,90 

IIB1 ≥ 0,85 

IIB2 ≥ 0,75 

IIB3 ≥ 0,65 

IIB ≥ 0,50 

IIC < 0,50 

*IIA1 nezahrnuje důlní plyn a není použitelná pro detonační pojistné armatury 
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4.3.3.3 Konstrukční (terciální) protivýbuchová ochrana 

Není-li možno pravděpodobnost nebezpečné výbušné atmosféry řádně vyhodnotit, 

vychází se pak z toho, že taková atmosféra existuje. Obdobně platí, že není-li možno řádně 

vyhodnotit pravděpodobnost vzniku účinného zdroje iniciace, vychází se z toho,  

že iniciace je možná. 

Nelze-li zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit nebezpečí 

výbuchu opatřeními aktivní protivýbuchové prevence, nebo nejsou-li taková opatření 

vhodná, zařízení, ochranné systémy a součástí musí být konstruovány tak, aby byly 

omezeny účinky výbuchu na bezpečnou míru. Opatření konstrukční protivýbuchové 

ochrany tedy nezabrání výbuchu, ale zajistí, že nedojde k poškození zařízení ani k ohrožení 

osob a po krátké době je zařízení opět schopno provozu.  

Konstrukční opatření rozdělujeme takto:  

• konstrukce odolné výbuchu 

• odlehčení výbuchu 

• potlačení výbuchu 

• zabránění přenosu plamene a výbuchu 

 

 Konstrukce odolné výbuchu 

- konstrukce odolné pmax použité látky stanovené za atmosférických podmínek, 

příklad: potrubí, kontejnery, … 

- konstrukce odolné pred ve spojení s odlehčením nebo potlačením výbuchu, příklad: 

zásobníky, filtry  

 Odlehčení výbuchu 

- průtržné membrány 

- uvolňovací klapy, ventily 

- komíny 
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 Potlačení výbuchu 

Příklady, kde potlačení výbuchu bude preferováno: 

- zařízení je umístěno uvnitř  

- výbušná atmosféra má vysoké Kst nebo hybridní směs 

- není dostatek místa pro zařízení na uvolnění exploze 

- látka je toxická a uvolnění exploze ohrožuje okolí 

- není bezpečné místo pro uvolnění exploze 

- plamen se může přenést do jiného zařízení 

 Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

- protiexplozní pojistky 

- zařízení pro oddělení výbuchu prachu 

Protiexplozní pojistky 

Plyny a páry jsou rozděleny do několika tzv. skupin výbušnosti (viz tabulka 11) 

podle parametru MESG (maximální experimentální bezpečná spára), která je definována 

jako maximální šířka štěrbiny o délce 25 mm, oddělující dvě komory s optimální 

koncentrací plynu (páry), která nepřenese výbuch z jedné komory do druhé.  

MESG je klíčovou hodnotou, podle které se plyny a páry dělí do skupin výbušnosti  

a která má přímý vliv na konstrukci ochranných systémů na zabránění přenosu výbuchu 

plynů a par. Podle MESG se plyny a páry dělí do skupin výbušnosti viz tabulka 11. [9, 12] 
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Tabulka 11 - Specifikace směsí plynů se vzduchem pro deflagrační a detonační zkoušky 

[24] 

Skupina výbušnosti MESG směsi 

(mm) 

Druh plynu  

IIA1 ≥ 1,14 metan  

IIA > 0,90 propan 

IIB1 ≥ 0,85 ethylen 

IIB2 ≥ 0,75 

IIB3 ≥ 0,65 

IIB ≥ 0,50 vodík 

IIC < 0,5 

 

K zabezpečení technologických celků proti výbuchu plynů a par slouží 

protiexplozivní pojistky. Jedná se o bezpečnostní zařízení, která umožňují normální průtok 

potrubím, ale spolehlivě zabrání přenosu plamene. Dělí se podle provedení, použití, místa 

instalace a doby hoření.  

Podle způsobu provedení dělíme pojistky na statické, kapalinové, dynamické  

a hydraulické.  

Použití pojistek je dáno skupinou výbušnosti (IIA1, IIA, IIB1, IIB2, IIB3, IIB a IIC), 

pro kterou jsou schváleny.  

Použití pojistek je dále omezeno použitím pro deflagraci (šíření výbuchu 

podzvukovou rychlostí), detonaci (šíření výbuchu nadzvukovou rychlostí bez významných 

změn rychlosti a tlaku) anebo nestabilní detonaci (přechod od deflagrace ke stabilní 

detonaci). Dále mohou být pojistky oboustranné (pro daný typ šíření zabraňují přenosu 

plamene oběma směry) nebo jednostranné (pro daný typ šíření zabraňují přenosu plamene 

pouze jedním směrem).  
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Podle místa instalace se pojistky dělí na potrubní pro instalaci do potrubí, koncové 

pro instalaci na konec potrubí, které mohou být zakončeny ventilem pro vyrovnávání tlaku, 

a objemové, které zabraňují přenosu plamene zevnitř nádrže do připojeného potrubí nebo 

do okolí.  

Podle doby hoření se pojistky dělí na pojistky pro dlouhodobé hoření a na pojistky 

pro krátkodobé hoření. [24, 29] 

Každý fermentor, dofermentor a uzavřený koncový sklad BP musí být zabezpečen 

pojistkami proti přetlaku a podtlaku. [26] 
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4.4 Hodnocení následků úniku nebezpečné látky pomocí programu 

ALOHA 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je nástrojem pro zjišťování 

následků úniku nebezpečné látky. Obsahuje databázi nejčastěji používaných chemických 

látek a jejich fyzikálně chemických vlastností.  

Výsledkem je jednoduchý průmět předpokládané hranice zraňující či smrtelné koncentrace 

v terénu. 

Program umožňuje modelovat rozptyl látek v ovzduší po jejich úniku, a to jak plynů, 

tak kapalin. [39] 

ALOHA je počítačový program speciálně vytvořený pro: 

• podporu složek zasahujících při haváriích spojených s únikem nebezpečných 

chemických látek 

• účely krizového a havarijního plánování 

ALOHA umožňuje modelování klíčových nebezpečí: 

• toxicity 

• tvorby výbušné koncentrace 

• tepelné radiace 

• tlakové vlny 

Výsledky výpočtu programu ALOHA mohou být nevěrohodné za následujících 

podmínek: 

• velmi nízké rychlosti větru   

• (<1 m/s v 10 m); 

• velmi stabilní atmosférické podmínky 

• (pozvolný rozptyl, efekt - „smetana do kávy“); 

• v blízkosti zdroje - náhodný charakter proudění 

• (efekt – „ať sedíš u ohně kdekoliv, kouř jde na tebe“) 



53 

 

• při poryvech či změnách směru větru  

• při nerovnostech terénu (zejména pro těžký plyn) 

• v uzavřených budovách a složité městské zástavbě  

Výpočet programu ALOHA neuvažuje: 

• zplodiny hoření při požáru nebo explozi 

• rozptyl částic (prachy, aerosoly) 

• směsi chemických látek (koksárenský plyn) 

• vliv terénu 

• rozlet trosek při explozi  

Při použití programu ALOHA je potřeba provést několik kroků:  

• zadání lokality (města), případně charakteru budov a data i čas úniku 

• zadání chemické látky z knihovny ALOHA 

• zadání meteorologických (atmosférických) podmínek a parametrů okolního terénu 

(z0) 

• zadání typu zdroje, resp. havarijního scénáře 

• určení prahových hodnot nebezpečných účinků - Levels of Concern (LOCs) 

• ALOHA zobrazí dosahy nebezpečných účinků pro zvolené prahové úrovně LOC  

[39] 
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5 VÝSLEDKY HODNOCENÍ RIZIK Z HLEDISKA 

MOŽNOSTI EXPLOZE  

V této praktické části jsou vyhodnoceny rizika dle NV č. 406/2004 Sb. při výrobě 

bioplynu na BPS.  

Pro hodnocení rizik byla vybrána BPS Zemědělského družstva Kunžak, kterou jsem 

osobně navštívila. 

Závěry hodnocení byly využity pro ověření obecných rizik BPS a stanovení návrhů 

obecných bezpečnostních požadavků na tyto technologie v souladu s požadavky NV  

č. 406/2004 Sb. 

5.1 Popis technologie posuzované BPS 

Provozní jednotka 1 

a) Příjmová jímka / vstupní substrát - kejda 

Příjmová jímka slouží k přijetí vstupního substrátu - kejdy. Doprava kejdy  

je realizována pomocí příjmového potrubí, případně přes vstupní otvor příjmové jímky, 

který je ihned po skončení navážení uzavírán.  

b) Dávkovač pevného substrátu 

Dávkovací zařízení umožňuje automatizovaně dávkovat různé typy „pevných“ 

substrátů s vysokým obsahem sušiny. Dávkování je prováděno v požadovaných intervalech 

a množství dle provozních parametrů BPS. Zařízení dávkovače se skládá z mísícího  

a vážícího zařízení, násypky a šnekového dopravníku.  

Pomocí šnekového dopravníku je pevný substrát přímo dodáván do hlavního 

fermentoru, se kterým je tímto způsobem přímo propojený. 

c) Čerpací centrum 

Jedná se o propojený centrální čerpací systém, který spojuje a zároveň umožňuje 

čerpat substrát ze všech nádrží BPS. Jeho koncepce dovoluje tzv. recyklaci provozní 

kapaliny, kdy je část substrátové kapaliny (fugátu) zpětně použita k ředění vstupního 

substrátu. 
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Vyprázdnění fermentorů v případě jeho aplikace na ornou půdu (jen v případě 

potřeby) se provádí také pomocí čerpacího centra. Také v případě možných revizních prací 

v hlavním fermentoru je možno pomocí čerpacího centra materiál přečerpat.  

V běžném případě je předtím nejprve vyprázdněn dofermentor a do toho se přečerpá 

kejda z hlavního fermentoru, aby se zamezilo co nejmenším ztrátám energie substrátu. 

Přepad vedoucí z hlavního fermentoru do dofermentoru a odvod plynu musí být přitom 

utěsněn. Po ukončení prací či oprav je obsah z dofermentoru přečerpán zpět do hlavního 

fermentoru. 

Toto řešení umožňuje také lépe řídit stabilitu fermentačního procesu pomocí 

vzájemného promíchávání substrátů ve fermentorech v případě potřeby. 

Čerpací centrum je řešeno formou kontejnerové jednotky. Ta jako celek, již se všemi 

komponenty (pneumatické ventily, čerpadlo, lapač kamenů, dmychadlo pro odsiřování)  

je instalována v prostoru vedle fermentoru. 

Možnosti čerpání: 

- z příjmové jímky do: hlavního fermentoru, dofermentoru, koncové skladovací jímky 

- z hlavního fermentoru do: dofermentoru, koncové skladovací jímky 

- z dofermentoru do: hlavního fermentoru, koncové skladovací jímky 

- z koncové jímky do: dle provedení (do příjmové jímky) 

Provozní jednotka 2 

a) Hlavní fermentor 

Hlavní fermentor je tvořen prstencovou železobetonovou fermentační nádrží, která je 

zastropena. Obsahuje zařízení, které umožňuje temperování a míchání substrátů. 

Do fermentoru je zavedeno dávkování „tekutého“ a „pevného“ substrátu. Pomocí 3 

šikmých míchadel, kterými je vybaven, dochází k promíchávání substrátu a k jeho ukládání 

při procesu dávkování po celém obvodu prstence – (cirkulace po obvodu). Fermentor 

obsahuje sedimentační sběrný kanál, který slouží k zachycení pevných příměsí či usazenin. 
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Dávkování fermentoru začíná dávkováním substrátu dopravním šnekem umístěným 

1 m pod úrovní hladiny. Aby byly substráty homogenizované, a aby teplota substrátu byla 

rovnoměrně rozložena, je nutno substrát pravidelně promíchávat.  

Vyhřívání fermentorů obstarává teplovodní potrubí u stěny hlavního fermentoru. 

Teplotní optimum je nastaveno na mezofilní oblast vyhřívání (39 – 40 °C). Vyhřívání 

zaručuje mikroorganismům ideální podmínky pro správné uvolňování organických 

substancí. Tento fermentační proces v hlavním fermentoru trvá přibližně 40 dní.  

Fermentor je vybaven mechanickou a kapalinovou přetlakovou pojistkou.  

Pro případné opravy je ve střeše fermentoru k dispozici plynotěsný revizní otvor. 

Průchodka pro dopravní šnek se nachází ve stěně, revizní otvory pro všechna míchadla  

se nachází taktéž na střeše fermentoru. 

b) Odběr vzorků 

Na fermentační jednotce se nachází místo pro odběr vzorků. Před odběrem vzorků by 

měla být míchadla v provozu po dobu alespoň 10 minut. 

Vzorek může být odebrán pomocí výpustného ventilu, který je umístěn na vnější 

straně fermentoru.  

c) Dofermentor 

Dofermentor slouží ke dvěma účelům. Svou funkcí je určen jako dofermentor – 

druhý stupeň fermentace, pro tzv. druhotnou fermentaci substrátu z hlavního fermentoru, 

přičemž zde můžeme počítat s asi 10 – 30 % z celkové produkce bioplynu. Dále může 

dofermentor být využit jako sklad fermentačních zbytků (variabilní stav hladiny). 

Dofermentor je tvořen vnitřním prstencem fermentační nádrže. Přívod substrátu  

do fermentoru je umožněn samovolným přepadem z hlavního fermentoru nebo nuceně 

pomocí centrálního čerpadla. 

Dofermentor standardně neobsahuje vlastní vyhřívání ani tepelnou izolaci. Jeho 

ohřev je realizován přes jeho neizolovanou prstencovou stěnu, přes kterou prochází 

dostatečné velké množství tepla z hlavního fermentoru a tudíž je zde stejná teplota jako 

v hlavním fermentoru . 
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Zahřátím na teplotní optimum 40 °C (pro mezofilní oblast) a pravidelným 

promícháváním substrátové směsi stejně jako uzavřením přívodu vzduchu (anaerobní 

podmínky) dochází během doby uskladnění substrátu v dofermentoru k fermentaci. 

Vzniklý bioplyn se odsiřuje a je přiváděn ke kogenerační jednotce.  

Prostředí v dofermentoru se částečně odlišuje od prostředí hlavního fermentoru - 

vlastnostmi substrátu (pH, chemické složení) a jiným poměrným zastoupením anaerobních 

mikroorganismů.  

Provozní jednotka 3 

a) Koncový sklad 

Jedná se o železobetonovou otevřenou jímku, která slouží ke skladování digestátu. 

Za běžného provozu je plněna pouze samovolným plynotěsným přepadem z koncového 

fermentoru nebo nuceně pomocí centrálního čerpadla. V případě potřeby ji lze plnit 

materiálem z jakékoliv nádrže v BPS. 

Skladovací kapacita jímky je projektována minimálně na skladování po dobu 180 

dní. 

Veškerý vyprodukovaný digestát je skladován v koncové jímce a to až do té doby, 

než je provedena jeho aplikace na ornou půdu jako organické hnojivo. 

Provozní jednotka 4 

a) Cesta plynu 

Tvořící se bioplyn je za běžného provozu odváděn z hlavního fermentoru  

do dofermentoru zejména z důvodu zkvalitnění bioplynu (zvýšení obsahu CH4). Protože 

stanice je koncipována převážně na energeticky bohaté rostliny a kejdu, počítá se  

s produkovaným bioplynem o obsahu cca 47 – 56 % metanu (CH4). 

Při normálním provozu BPS je plyn potrubím přepravován z hlavního fermentoru  

do dofermentoru. Do dofermentoru je v závislosti na produkci bioplynu odsiřovacím 

zařízením vháněno asi 3 – 5 % vzduchu, z důvodu jeho odsíření.  
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Nejvyšší objem vyprodukovaného plynu se tvoří v hlavním fermentoru.  

Vyprodukovaný bioplyn je odváděn z fermentoru soustavou plynových potrubí  

přes plynové šachty s pře-podtlakovými pojistkami primárně do externího plynojemu, 

v němž se ukládá množství vyprodukovaného plynu asi za 1 - 2 hodiny. Odtud je následně 

veden ke kompresoru plynu do kogenerační jednotky. V šachtě před plynojemem je možné 

pomocí uzavíracích armatur (šoupátek) nastavit přímý přívod plynu k plynovému 

kompresoru a tím odstavit plynojem z provozu. Plynovým kompresorem je bioplyn vháněn 

do kogenerační jednotky, kde je spalován. Jako výsledný produkt je elektrická energie 

dodávana do sítě a teplo. 

b) Plynojem (plynový zásobník) 

Plynojem slouží jako vyrovnávací zařízení, které kompenzuje kolísání množství 

produkovaného bioplynu. Tímto se zabraňuje opětovnému vypínání a zapínání kogenerační 

jednotky popř. tak mohou být prováděny údržby bez nutnosti zastavování fermentačního 

procesu. Zároveň může být využíván jako vyrovnávací zásobník při kolísání tlaku 

v plynovém systému. Jeho kapacita a vlastnosti se liší dle provedení. Objem plynojemu je 

cca 400 m
3
. Materiál – polyesterová tkanina s PVC-PU vložkou. 

c) KJ (kogenerační jednotka) 

Elektrická energie je dodávána do veřejné rozvodné sítě. 

Pro zásobování kogenerační jednotky, potažmo hořáku plynem je použit plynový 

kompresor. 

Za kompresorem jsou v plynovém potrubí v provozní budově umístěny zařízení  

na analýzu plynu a nízkotlaký průtokoměr plynu. 

Vznikající spaliny při spalovacím procesu kogenerační jednotky jsou odváděny  

přes tepelný výměník spalin a tlumič výfuku do volné atmosféry.  
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d) Hořák plynu 

Nutným bezpečnostním vybavením technologického zařízení je bezpečnostní 

plynový hořák. Toto zařízení slouží k zabránění úniku produkovaného bioplynu do volné 

atmosféry v případě nemožnosti jeho běžného spalování v kogenerační jednotce (KJ).  

Bezpečnostní plynový hořák je konstruován jako zařízení s otevřeným hořením  

s vysokonapěťovým zapalováním. Vysoká účinnost hořáku zajišťuje nízkou produkci 

emisí. 

Plynový hořák je po aktivaci přetlakových pojistek uveden do provozu, jakmile je  

po výpadku KJ dosažen v systému přetlak více než 2 mbar. 

[45] 
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5.2 Kategorizace prostor - příklad stanovení nebezpečných zón 

Hlavní soubory posuzované BPS z pohledu nebezpečných zón: 

• Systém dávkování vstupních surovin 

• Fermentor  

• Dofermentor  

• Skladovací nádrž bioplynu 

• Rozvody bioplynu 

• Fléra (hořák zbytkového plynu) 

 Systém dávkování - dávkovač pevného substrátu  

zóna 2 IIA T1 

- uvnitř šnekového dopravníku (viz obrázek 6) 

 

Obrázek 6 - Dávkovač pevného substrátu 

Zdůvodnění: Šnekový dopravník je přímo propojený s fermentorem. Za neobvyklých 

provozních stavů se může do šnekového dopravníku dostávat bioplyn a vznikat výbušná 

atmosféra bioplynu v tomto prostoru. Tato atmosféra zde bude přetrvávat pouze po krátké 

časové období.  
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 Hlavní fermentor, dofermentor 

zóna 2 IIA T1 

- v celém prostoru pod střechou fermentoru, dofermentoru 

- obálka plynového prostoru a = 1,5 m  

- kolem přetlakové pojistky do vzdálenosti 1,5 m všemi směry  

(viz obrázek 7 a 8) 
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Obrázek 7 a 8 - Příklady zobrazení stanovených zón fermentorů, dofermentoru [32] 

Zdůvodnění: Zahřátím na teplotní optimum 38°C a pravidelným promícháváním 

substrátové směsi stejně jako uzavřením přívodu vzduchu (anaerobní podmínky) dochází 

ke vzniku bioplynu. I přesto, že proces probíhá bez přístupu vzduchu, je vzduch v malém 

množství do technologie vháněn z důvodu odsiřování. Z tohoto důvodu a z důvodu 

najíždění a odstavování technologie je možný vznik výbušné atmosféry v tomto prostoru. 

Tato atmosféra zde bude přetrvávat pouze po krátké časové období.  

Přetlaková pojistka je zdroj vytvářející sekundární stupeň úniku ve smyslu ČSN EN 

60079-10-1. 
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 Rozvody plynu  

zóna 2 IIA T1 

- uvnitř potrubí s bioplynem, které není trvale zaplyněno 

- uvnitř a kolem vyústění odvzdušňovacího potrubí do vzdálenosti 1,5 m všemi 

směry 

- kolem přetlakové pojistky do vzdálenosti 1,5 m všemi směry 

- uvnitř ventilátoru bioplynu  

(viz obrázek 9 a 10) 

 

Obrázek 9 a 10 - Rozvody plynu 

Zdůvodnění: Uvnitř potrubí se při najíždění, odstavování, uvádění do provozu  

po opravách může vytvořit výbušná atmosféra. Tato atmosféra zde bude přetrvávat pouze 

po krátké časové období.  

Odvzdušnění potrubí s bioplynem je zdroj vytvářející sekundární stupeň úniku ve smyslu 

ČSN EN 60079-10-1. Jedná se o venkovní prostor s přirozeným větráním. Spolehlivost 

přirozeného větrání se považuje za výbornou ve smyslu ČSN EN 60079-10-1. 
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Přetlaková pojistka potrubí s bioplynem je zdroj vytvářející sekundární stupeň úniku  

ve smyslu ČSN EN 60079-10-1. Jedná se o venkovní prostor s přirozeným větráním. 

Spolehlivost přirozeného větrání se považuje za výbornou ve smyslu ČSN EN 60079-10-1. 

 Plynojem (plynový zásobník) 

zóna 2 IIA T1 

- uvnitř plynojemu (plynového zásobníku) 

(viz obrázek 11) 

 

Obrázek 11 - Plynojem (plynový zásobník) 

Zdůvodnění: Při najíždění a odstavování nelze vyloučit přítomnost vzduchu uvnitř 

plynového zásobníku. Z tohoto důvodu se uvnitř plynového zásobníku může vyskytovat 

před napuštěním lokálně po krátké časové období výbušná koncentrace. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 Fléra (hořák zbytkového plynu) 

zóna 2 IIA T1 

- uvnitř fléry v době zapalování a od ústí fléry do vzdálenosti 5 m všemi směry 

(viz obrázek č. 12) 

 

Obrázek 12 - Fléra (hořák zbytkového plynu) 

Zdůvodnění: Při zapalování se uvnitř a vně fléry může vyskytovat po krátké časové 

období výbušná koncentrace. Jedná se o venkovní prostor s přirozeným větráním. 

Spolehlivost přirozeného větrání se považuje za výbornou ve smyslu ČSN EN 60079-10-1. 
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5.3 Hodnocení rizik z hlediska možnosti exploze dle NV č. 406/2004 

Sb. 

5.3.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Plynová zařízení BPS musí být navrhována jako zařízení těsná. 

Vnitřní prostory s technologií úpravy bioplynu a prostory s plynovými motory musí 

být vybaveny systémem trvalé detekce úniku bioplynu pomocí detektorů metanu. 

Systém detekce se doporučuje zvolit jednostupňový, který při dosažení 0,44 % obj. 

metanu odstaví zařízení úpravy bioplynu a současně odstaví zařízení pro spotřebu (např. 

motor KJ) z provozu. Výstupy z trvalé detekce jsou staženy do místa trvalého stanoviště 

obsluhy BPS. 

Pokud jsou použita zařízení nuceného větrání, musí tato zařízení zůstat v chodu  

po celou dobu signalizace úniku kromě případů, kdy je zajištěna dostatečná přirozená 

výměna vzduchu pro odvětrávání úniku plynu nebo uzavřen přívod plynu. Za dostatečnou 

výměnu vzduchu se považuje trojnásobná výměna vzduchu za hodinu. 

Požadovaná minimální hodinová výměna vzduchu ve vnitřních prostorech 

s technologií úpravy bioplynu je trojnásobná. Požadovaná minimální hodinová výměna 

vzduchu ve vnitřních prostorech KJ je trojnásobná, resp. musí být zajištěn přívod 

spalovacího vzduchu. 

5.3.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Jelikož nebylo možné zabránit vzniku výbušné atmosféry, musí být vyloučeno její 

vznícení. Toho je dosaženo pomocí preventivních opatření, která vyloučí pravděpodobnost 

zdrojů iniciace.  

V posuzované technologii BPS byly na základě provedené identifikace zdrojů rizik 

určeny jako aktivní tyto možné zdroje iniciace ze zdrojů uvedených v kap. 4.3.3.2.2 této 

práce: 
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 horké povrchy 

 plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

 mechanicky vznikající jiskry 

 elektrická zařízení 

 statická elektřina 

 úder blesku 

 exotermické reakce   

 Horké povrchy 

K iniciaci může dojít tehdy, jestliže výbušná atmosféra (metan/vzduch) přijde  

do styku s horkým povrchem.  

Teploty všech povrchů zařízení, ochranných systémů a součástí kategorie 3, které 

mohou přijít do styku s výbušnou atmosférou (zóna 2), nesmí při běžném provozu 

překročit teplotu vznícení metanu (600 °C). 

Elektrická zařízení musí být navržena, konstruována, instalována a udržována 

s odpovídajícím ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 60079-14 ed. 4 a NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

Neelektrická zařízení musí být navržena, konstruována, instalována a udržována 

s odpovídajícím ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 13463-1 a NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

 Plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

Plameny a žhnoucí pevné částice mohou vznítit výbušnou atmosféru 

(metan/vzduch). Dokonce i malé plameny patří mezi nejúčinnější zdroje iniciace a proto 

musí být obecně vyloučeny z nebezpečných prostorů.  

Musí být zabráněno vzniku otevřených plamenů od svařování nebo kouření pomocí 

organizačních opatření (vystavování Příkazu V v souladu s NV č. 406/2004 Sb.). 
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Odlétající jiskry vznikající při svařování a řezání jsou jiskry, které mají velmi velký 

povrch, a proto patří mezi nejúčinnější zdroje vznícení. 

 Mechanicky vznikající jiskry 

Tření, nárazy mohou způsobit vznik jisker. Tyto jiskry mohou vznítit výbušnou 

atmosféru (metan/vzduch). 

Vnikání cizích těles, např. kamenů nebo kovových kusů do zařízení nebo částí 

technologie musí být považováno za zdroj jiskření. 

Zápalné jiskry při tření a úderech mohou být omezeny vhodným výběrem kombinace 

materiálů (např. ve ventilátorech). Kombinace lehkých kovů a oceli (s výjimkou nerezové 

oceli) musí být vždy vyloučena v místech, kde může docházet k úderům nebo tření 

v zařízení, které má v normálním provozu pohybující se části. 

Neelektrická zařízení musí být navržena, konstruována, instalována a udržována 

s odpovídajícím ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 13463-1 a NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

 Elektrická zařízení 

V případě elektrických zařízení, mohou působit elektrické jiskry a horké povrchy 

jako zdroje iniciace. 

Dokonce i malá napětí, elektrické jiskry a horké povrchy mohou v elektrických 

zařízeních vznikat jako zdroje iniciace (např. obvody pro spínání a rozpínání a v důsledku 

rozptylových elektrických proudů). 

Elektrická zařízení mohou proto být použity v nebezpečných prostorech pouze pokud 

splňují požadavky NV č. 23/2003 Sb. (1994/9/ES). Pracovní zařízení musí být, včetně 

výstražných přístrojů, navržena, konstruována, instalována a udržována s odpovídajícím 

ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 60079-14 ed. 4.  
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 Statická elektřina 

Jsou-li dvě látky ve vzájemném styku a nejméně jedna z nich je schopna se 

elektrostaticky nabíjet, pak při jejich oddělování se za určitých podmínek mohou vytvářet 

elektrostatické náboje schopné iniciace.  

V normálních provozních podmínkách mohou vznikat dále uvedené formy výbojů: 

- jiskrové výboje - mohou vznikat z akumulovaného náboje na neuzemněných 

vodivých částech. 

- trsové výboje - mohou vznikat na nabitých částech, vyrobených z nevodivých 

materiálů, mezi které patří většina plastů. 

 Úder blesku 

Pokud dojde k úderu blesku do výbušné atmosféry (metan/vzduch), dojde vždy  

ke vznícení. Při úderu blesku dochází k značnému toku proudů a tyto proudy mohou 

vyvolat jiskry v blízkosti místa úderu. 

Zařízení musí být chráněna před účinky atmosférické elektřiny pomocí hromosvodů, 

uzemněním v souladu s platnou legislativou a kontrolovány pravidelnými revizemi. 

 Exotermické reakce 

Exotermické reakce mohou působit jako zdroj iniciace, pokud je produkce tepla větší 

než tepelné ztráty do okolí. Většina chemických reakcí je exotermická. 

Ve všech zónách mají být proto vyloučeny látky náchylné exotermické reakci 

(samovznícení). 
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5.3.2.1 Odstraňování aktivních iniciačních zdrojů 

 Horké povrchy 

Šnekový dopravník pro příjem suroviny, míchadla ve fermentoru a dofermentoru  

a rotor ventilátoru musí odpovídat kategorii zařízení II 3G IIA TI dle NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

 Plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

Proti zpětnému prošlehnutí plamene do potrubí bioplynu z fléry nebo kotle je 

zajištěno automatikou hořáků, která při poklesu tlaku nebo při uhasnutí plamene 

automaticky uzavře přívod plynu. 

V případě absence tohoto automatického hořáku je nutno před hořák na potrubí 

instalovat protiexplozní pojistky zabraňující prošlehnutí plamene do potrubí. 

Toto je zejména nutno aplikovat v případě absence odvzdušňovacího potrubí u fléry, 

kdy dochází k najíždění fléry odvzdušněním přes vlastní fléru.  

Práce se zdroji iniciace (svařování, pájení, …) provádět pouze na základě písemného 

příkazu k provedení prací - příkazu V dle NV č. 406/2004 Sb. 

 Mechanicky vznikající jiskry 

Vznik mechanicky generovaných jisker se v technologii BPS vztahuje zejména 

k neelektrickým zařízením (rotor ventilátoru, šnekový dopravník, míchadlo). Vznik těchto 

jisker je dán zejména materiálovým složením prvků umístněných v zónách s nebezpečím 

výbuchu BP.  

Vznik zápalných mechanických jisker ve všech provozních a poruchových stavech je 

vyloučen složením materiálu – obsah méně než 10 % hm. Al, Mg, Ti, Zr celkem a méně 

než 7,5 % hm. Mg, Ti, Zr celkem dle ČSN EN 13463-1. 

Pro neelektrická zařízení platí požadavky na vystavení ES prohlášení o shodě totožné 

s elektrickými zařízeními, s tím rozdílem, že u „starších“ zařízeních je nutno provést 

inspekci zařízení dle ČSN EN 1127-1 ed. 2 a ČSN EN 13463-1.  
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Pro zařízení a jejich, které mají být používány v prostorech s nebezpečím výbuchu 

BP, v závislosti na druhu zóny, platí určitá kritéria, viz tabulka 7 této práce. 

Příklad označení neelektrických zařízení v zóně 2 [17] 

C  xxx             II 3G IIA T1 

xxx – číslo notifikované osoby 

Šnekový dopravník pro příjem suroviny, míchadla ve fermentoru, dofermentoru  

a rotor ventilátoru musí odpovídat kategorii zařízení II 3G IIA TI dle NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

Používání nástrojů a nářadí v zóně 2 musí být předmětem systému „povolování 

práce“ - příkazu V dle NV č. 406/2004 Sb. 

 Elektrická zařízení 

Veškerá elektrická zařízení umístněná v prostředí s nebezpečím výbuchu BP musí 

být vybavena ES prohlášením o shodě s uvedením příslušné kategorie zařízení dle NV  

č. 23/2003 Sb. (1994/9/ES). 

Jako stěžejní lze v tomto případě považovat datum 30.6.2003. Po tomto datu musí 

být všechna zařízení uvedena do provozu vybavena tímto prohlášením o shodě. Toto  

ES prohlášení o shodě musí být vyhotoveno v jazyce země, v které je uvedeno na trh  

a musí obsahovat kategorii zařízení dle NV č. 23/2003 Sb. (1994/9/ES). 

Pro elektrická zařízení uvedená do provozu před 30.6.2003 je možno provést detailní 

revizi dle ČSN EN 60079-17 ed. 3, revizní technik pak na základě této revize může 

rozhodnout o vhodnosti použití daného elektrického zařízení v daném prostředí. 

Pro zařízení, jejich součástí i pro ochranné systémy, které mají být používány 

v prostorech s nebezpečím výbuchu BP, v závislosti na druhu zóny, platí určitá kritéria,  

viz tabulky 4, 5, 6, 8 a 9 této práce. 

Příklad označení elektrických zařízení v zóně 2 [19] 

C  xxx               II 3G Ex (d, e, i, p, m, o, q, n) IIA T1 

xxx – číslo notifikované osoby 
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Obsluha je vybavena detektorem metanu (sulfanu, oxidu uhličitého) a svítilnou, která 

je v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. [26] 

Na mobilní elektrická zařízení se vztahují stejné požadavky na kategorii zařízení, 

jako jsou uvedeny výše. 

Požadavky na odbornou způsobilost, zkoušení a uvádění do provozu plynových  

a elektrických zařízení je dána Technickým doporučením TDG 983 02. 

 Statická elektřina  

Pokud budou v zónách s nebezpečím výbuchu umístněny nevodivé plasty, hrozí 

vznik elektrostatického náboje schopného iniciovat výbušnou plynnou směs BP. 

Proto je nutno u všech plastových prvků umístněných v zónách s nebezpečím 

výbuchu vyžadovat doklad o antistatických vlastnostech těchto plastů. Dále všechny 

vodivé části použité v technologii musí být vodivě propojeny a uzemněny.  

Mezi organizační opatření, která je nutno dodržovat v zóně 2 patří požadavky  

na antistatické OOPP obsluhy. S ohledem na nebezpečí iniciace výbušné atmosféry BP 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům zdržujícím se na pracovišti v prostorech 

s nebezpečím výbuchu BP osobní ochranné pracovní prostředky, resp. ochranný oděv  

a obuv navržené a vyrobené tak, aby se nemohly stát zdrojem elektrostatického, 

elektrického výboje, nebo nárazem způsobeného oblouku nebo jiskry, jenž mohou způsobit 

vznícení výbušné směsi či jsou schopné zažehnout výbušnou atmosféru. Tento pracovní 

oděv a pracovní obuv musí být deklarovány prohlášením o shodě dle Nařízení vlády 

č. 21/2003 Sb., přílohy č. 4. Ochranný oděv musí mít patřičnou technickou dokumentaci 

dodávanou výrobcem – viz Příloha č. 3 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a musí být označen 

známkou CE. Zaměstnavatel zajistí, aby jiné osoby, pokud vstupují na pracoviště 

v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo se na něm zdržují, byly vybaveny oděvem  

a obuví stejných vlastností.  

Uzemnění přírub, armatur potrubí a pravidelné kontroly provádět dle platné 

legislativy. 
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Šnekový dopravník pro příjem suroviny, míchadla ve fermentoru, dofermentoru  

a rotor ventilátoru musí odpovídat kategorii zařízení II 3G IIA TI dle NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

 Úder blesku 

Zařízení je nutno uzemnit a provádět pravidelné revize dle platné legislativy. 

Při odfuku přebytku bioplynu je zařízení chráněno před účinky atmosférické 

elektřiny, případně jiných zdrojů, protiexplozní pojistkou schváleného typu dle ČSN EN 

ISO 16852 a NV č. 23/2003 Sb. (1994/9/ES) a to skupiny výbušnosti IIA. 

 Exotermické reakce  

Největším nebezpečím v technologii BPS je vznik sulfidů kovů. Tyto sulfidy 

vznikají v rámci chemických reakcí, které probíhají v technologii, nebo jsou přímou 

součástí technologie BPS. 

SO4
2-

 + CH3COOH + 2 H
+
 → HS

-
 + 2 HCO3

- 
+ 3 H

+
 

Tento sulfid může reagovat s rozptýlenými kovovými prvky za vzniku sulfidů 

kovů: 

HS
-
  + Me2

+
 → MeS + H+ 

Me … kovový prvek 

Většina těchto sulfidů kovů má pyroforické vlastnosti, tzn. schopnost  

se samovznítit i bez přístupu kyslíku. Toto samovznícení může být příčinou dalšího 

iniciačního zdroje plamenů resp. žhavých částic, které mohou iniciovat případnou vzniklou 

nebezpečnou koncentraci BP vznikajících v technologii BSP. 

Z tohoto důvodu je důležitá pravidelná kontrola všech potrubí a zařízení z hlediska 

tvorby nánosů a jejich pravidelné odstraňování (např. propařování parou, atd.). 
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5.3.3 Terciární protivýbuchová ochrana 

Před kogenerační jednotkou a před bezpečnostním plynovým hořákem (flérou) jsou 

umístěny pojistky, které zabraňují zpětnému prošlehnutí plamene. 

Fermentor a dofermentor jsou vybaveny kapalinovou přetlakovou pojistkou 

nastavenou na ±15 mbar. 

Celý systém technologického zařízení je chráněn několika nezávislými systémy 

bezpečnostních přetlakových a podtlakových ochran.  

Pojistky jsou schváleného typu dle ČSN EN ISO 16852 a NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES) a to skupiny výbušnosti IIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

6 VÝSLEDKY HODNOCENÍ NÁSLEDKŮ ÚNIKU 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY POMOCÍ PROGRAMU 

ALOHA 

Výsledkem hodnocení následků úniku nebezpečné látky (BP) pomocí programu 

ALOHA je jednoduchý průmět předpokládané hranice zraňující koncentrace v terénu.  

Výsledky hodnocení programu ALOHA jsou uvedeny v příloze 1 této práce. 

Pro hodnocení následků úniku BP byl vybrán fermentor posuzované BPS 

Zemědělského družstva Kunžak. Popis zařízení je uveden v kap. 5.1 této práce. 

Jako příklad havárie úniku BP byla zvolena porucha (ulomení) míchadla fermentoru 

a tím vznik zdroje úniku (díry) ve střeše samotného fermentoru.  

Jako nejhorší závažný scénář byla namodelována díra o velikosti 1 metr při tlaku 

v zařízení 200 000 Pa a při inverzních podmínkách.  

Zakreslení dosahu nebezpečných účinků pro tento scénář (scénář F)) je znázorněno 

na obrázku 13. 

Scénář F je podrobně popsán v příloze 1 této práce. 

Legenda obrázku 13: 

 Červená barva (50000 ppm = LEL) znázorňuje dosah úniku 298 m.  

 Oranžová barva (30000 ppm = 60% LEL) znázorňuje dosah úniku 363 m.  

 Žlutá barva (5000 ppm = 10% LEL) znázorňuje dosah úniku 715 m. 
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Obrázek 13 - Zakreslení dosahu nebezpečných účinků scénáře F) 
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7 DISKUZE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

První část diplomové práce je věnována popisu technologie BPS a výrobě BP. Jsou 

zde popsány vlastnosti BP a jeho požárně technická charakteristika. 

Další část diplomové práce je zaměřena na identifikaci zdrojů iniciace 

a hodnocení rizik BPS z hlediska možnosti exploze.  

V rámci klasifikace prostor posuzované BPS lze konstatovat, že stanovení 

jednotlivých nebezpečných zón (četnost výskytu nebezpečných koncentrací) je do značné 

míry ovlivněno vlastní technologií (instalace odsávání, intenzita odsávání, povaha 

vstupního materiálu, technologický proces, atd.).  

Z tohoto důvodu nelze obecně a striktně v těchto prostorách stanovit jednotlivé 

stupně nebezpečí výbuchu. S ohledem na tuto skutečnost se doporučuje u těchto 

technologií před vlastním započetím odstraňování zdrojů iniciace provést ověření 

stanoveného prostředí měřením koncentrací metanu a dle výsledků měření provést 

příslušná opatření.  

U nových technologií je nutno prostředí stanovené v rámci projektu ověřit během 

zkušebního provozu. Teprve na základě těchto výsledků a přijatých opatření komisionálně 

zatřídit jednotlivé prostory v souladu s NV č. 406/2004 Sb. a pro tyto prostory pak činit 

opatření k předcházení vznícení výbušné atmosféry. 

Špatným zatříděním prostor může dojít k podcenění účinnosti zdrojů iniciace, 

instalací nevhodných kategorii zařízení a posléze i k iniciaci výbušné směsi BP 

s následnými projevy výbuchu. 

Na základě provedeného hodnocení zdrojů iniciace posuzované BPS byly  

po konzultaci s provozovatelem a dodavatelem posuzované BPS učiněna opatření a to 

výměna zařízení nevhodné kategorie za zařízení vhodné kategorie s ES prohlášením  

o shodě, čímž došlo k odstranění potenciálních zdrojů iniciace a k naplnění požadavků NV 

č. 406/2004 Sb. 
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Na základě zkušeností s touto konkrétní BPS, ale i mých dosavadních zkušeností  

v dané problematice a v neposlední řadě i legislativních požadavků je mým přínosem 

„školící“ modul, který je zpracován formou prezentace v programu POWER POINT a je 

přílohou 2 této diplomové práce. 

Školící modul se skládá z části, která si klade za cíl ukázat schematicky výrobu BP  

a technologii BPS a z části, kde se identifikují zdroje iniciace a hodnotí rizika BPS 

z hlediska možnosti exploze.  

Školící modul je určen především pro provozovatele a pracovníky BPS a dále  

ho mohou využít projekční nebo realizační firmy BPS. 

Klade si za cíl seznámit s možnými riziky BPS a s řešením konkrétních rizik, které 

mohou vzniknout. 

V další částí diplomové práce bylo provedeno hodnocení následků úniku nebezpečné 

látky (BP) pomocí programu ALOHA jehož výsledkem je jednoduchý průmět 

předpokládané hranice zraňující koncentrace v terénu.  

Bylo provedeno hodnocení několika závažných scénářů a výsledkem je modelování 

rozptylu BP v ovzduší po jeho úniku viz příloha 1. 

Jako nejhorší závažný scénář byla namodelována díra o velikosti 1 metr při tlaku 

v zařízení 200 000 Pa, při inverzních podmínkách a z výsledků modelování vyplývá,  

že jsou největší dosahy. Zakreslení dosahu nebezpečných účinků pro tento scénář je 

znázorněno na obrázku 13. 

Dosah 298 m LEL (červená barva) neohrožuje obytnou část obce Kunžák, pouze 

budovy zemědělského družstva Kunžák.  

Dosah 363 m 60% LEL (oranžová barva) ohrožuje několik obydlí v blízkosti 

zemědělského družstva obce Kunžák. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se hodnotil ten nejhorší scénář a zadané tlaky v zařízení 

neodpovídají skutečným provozním tlakům (omezení programu) lze konstatovat,  

že obyvatelé v okolí zemědělského družstva Kunžák nejsou v dosahu nebezpečných 

účinků. 
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8 ZÁVĚR 

Na základě rozboru rizik teoretické části a legislativních požadavků byla provedena 

identifikace a hodnocení zdrojů iniciace a následně i hodnocení rizik z hlediska možností 

exploze bioplynu pro bioplynovou stanici Kunžák.  

Z třinácti dnes známých zdrojů iniciace byly vybrány a dále podrobeny hodnocení 

pouze aktivní a účinné zdroje iniciace, které se mohou při výrobě bioplynu obecně 

vyskytnout. Při aplikaci tohoto postupu na konkrétní technologii může dojít k redukci 

aktivních zdrojů iniciace na základě kvalifikovaného a systematického hodnocení rizik. 

Jsou zde navrženy způsoby odstranění aktivních zdrojů iniciace. Odstraněním zdrojů 

iniciace dojde k zabránění možnosti vznícení výbušné směsí bioplynu a tím i k naplnění 

požadavků NV č. 406/2004 Sb.  

Systematickým přístupem, identifikací nebezpečných prostor, identifikací účinných 

zdrojů iniciace a návrhem opatření k odstranění zdrojů iniciace byl zpracován „obecný 

postup“ pro hodnocení rizik v souladu s NV č. 406/2004 Sb. pro technologie na výrobu 

bioplynu čímž došlo k naplnění hlavního cíle této diplomové práce. 

Tento obecný postup lze využít provozovateli (zaměstnavateli) zařízení pro naplnění 

požadavků legislativy vyplývající se zákoníku práce a NV č. 406/2004 Sb. mít 

zpracovanou a v pravidelných intervalech revidovanou „Dokumentaci o ochraně  

před výbuchem“. 

Vytvořený školící modul pro bioplynové stanice z hlediska rizik exploze bioplynu by 

měl nápomoci jak odborným firmám zabývajícím se touto problematikou (např. projekční 

firmy, realizační firmy, dozorové orgány, …), tak zejména samotným zaměstnancům, 

provozovatelům při realizaci požadavků NV č. 406/2004 Sb. v podmínkách BPS. 

 

 

 



80 

 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 

předpisů, Sbírka zákonů Česká republika, Částka 6, Praha, 1997 

2. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Sbírka 

zákonů Česká republika, Částka 34, Praha, 1985 

3. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, Sbírka zákonů Česká republika, Částka 71, Praha, 2001 

4. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Sbírka zákonů 

Česká republika, Částka 84, Praha, 2006 

5. Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích  

a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů, Sbírka 

zákonů Česká republika, Částka 122, Praha, 2011  

6. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, Sbírka zákonů Česká republika, Částka 131, Praha, 2003 

7. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení  

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí nebezpečí výbuchu, Sbírka zákonů 

Česká republika, Částka 131, Praha, 2003 

8. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Sbírka zákonů 

Česká republika, Částka 144, Praha, 2001 

9. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, Sbírka zákonů Česká 

republika, Částka 131, Praha, 2004  

10. Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích  

na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných 

prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS), Úřední věstník Evropské Unie, 2000  



81 

 

11. Směrnice Evropského parlamentu a rady 1994/9/ES o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití  

v prostředí s nebezpečím výbuchu, Úřední věstník Evropské Unie, 1994  

12. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, Sbírka zákonů Česká republika, Částka 95, Praha, 2001  

13. ČSN 33 2030 Bezpečnost strojních zařízení - Návod a doporučení pro vyloučení 

nebezpečí od statické elektřiny, Praha: Český normalizační institut, 2004, 72 stran 

14. ČSN 38 9683 Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu, Praha: Český 

normalizační institut, 2007, 52 stran 

15. ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod, Praha: Český 

normalizační institut, 2001, 20 stran 

16. ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti 

výbuchu. Část 1: Základní koncepce a metodika, Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012, 40 stran 

17. ČSN EN 13463-1 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 

výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky, Praha Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 64 stran 

18. ČSN EN 14756 (38 9668) Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé 

plyny a páry, Praha: Český normalizační institut, 2007, 16 stran 

19. ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 0: Obecné požadavky, 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013, 100 

stran 

20. ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování 

nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry, Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 60 stran 

21. ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr  

a zřizování elektrických instalací, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 122 stran 



82 

 

22. ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 17: Revize  

a preventivní údržba elektrických instalací, Praha: Český normalizační institut, 2008, 

36 stran 

23. ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové 

vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data, Praha: Úřad  

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 76 stran 

24. ČSN EN ISO 16852 (38 9671) Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky, zkušební 

metody a vymezení použití, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii  

a státní zkušebnictví, 2010, 48 stran 

25. TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích 

s nebezpečím výbuchu, Český plynárenský svaz, 2009, ISBN 978-80-7328-108-3,  

29 stran 

26. TDG 983 02 Bioplyn, skládkový a kalový plyn, Praha: Český plynárenský svaz, 2013, 

ISBN 978-80-7328-258-5, 24 stran 

27. Bártlová I., Pešák M., Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II.  

1. vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum č. 33, 2003. ISBN 80-86634-30-2 

28. DAMEC, J., Protivýbuchová prevence. 1. vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum  

č. 8, 1998. ISBN 80-86111-21-0 

29. DAMEC, J., Bártlová I., Prevence technologických zařízení. 1. vydání. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum č. 30, 2002. ISBN 80-86634-10-8 

30. Myczko, A., Budowa i eksploatacja bogazowni rolniczych. Instytut Technologiczno-

przyrodniczy w falentach Oddział w Poznaniu, 2011 

31. Podstawka, T., Vliv fyzikálních a chemických vlastností prachů na jejich výbuchové 

parametry-hybridní směsi. Doktorská disertační práce, VŠB-TUO, 2006 

32. Podstawka T., Prostory s nebezpečím výbuchu, požadavky na zařízení a instalace 

Konference Budoucnost bioplynu, 7. Března 2013, Praha 9  

33. Brandejsová, E., Přibyla. Z., Bioplynové stanice, (zásady zřizování a provozu 

plynového hospodářství), GAS s.r.o. 2010, 2. CD-ROM, ISBN 978-80-7328-228-8 

34. BIOMASA, Ogólnopolski miesięcznik klasy biznes NR 1, máj 2014  



83 

 

35. Straka, F.: BIOPLYN, II. vydání, Příručka pro výuku, projekci a provoz 

bioplynových systémů, GAS s.r.o. Říčany, 2006  

36. Pastorek Z., Kára J., Jevič P.: Biomasa obnovitelný zdroj energie, FCC PUBLIC, 

2004 

37. BPS Projekt CZ s.r.o., Ostrava, Bioplynové stanice [CD-ROM] 

38. Weiß, A., Základy bezpečnosti zařízení - protipožární ochrana/ochrana proti 

výbuchu u bioplynových stanic, Eutec ingenieure GbR, Drážďany, 2007 [CD-ROM] 

39. Růžičková, P., Základy ALOHA 5.4 [CD-ROM] 

40. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění 

Zemědělská bioplynová stanice Kunžák, Zemědělské družstvo Kunžák, FARMTEC 

a.s. Tábor, 2009 [CD-ROM] 

41. Energie z bioplynu [online], dostupné z http://www.envitec-biogas.cz/bioplyn [cit. 

2015-03-03 ] 

42. Biomasa vhodná pro výrobu bioplynu [online], dostupné  

z http://www.bioplyn.cz/at_suroviny.htm [cit. 2015-03-03 ] 

43. Michal, P., Bioplyn – Energie ze zemědělství, Praha 2005 [online], dostupné  

z http://www.3zemi.cz/docs/studie-bioplyn.pdf [cit. 2015-03-04 ] 

44. Anaerobní technologie [online], dostupné z http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm  

[cit. 2015-03-04 ] 

45. BIOGEST Energie - und Wassertechnik GmbH, Rakousko, Návod k používání 

technologického zařízení – Kunžák, [CD-ROM], 57 stran [cit. 2015-03-16 ] 

46. Beránek, D., Bioplynové stanice, Středoškolská technika 2012, Setkání a prezentace 

prací středoškolských studentů na ČVUT, ISŠ Nová Paka, 19 stran [online], 

dostupné z http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/68.pdf [cit. 2015-03-16 ] 

47. Na Mladoboleslavsku explodovala plynová stanice, dvě osoby utrpěly těžká zranění 

[online], dostupné z http://www.pozary.cz/clanek/61996 [cit. 2015-03-17 ] 

48. Bioplyn nesmí být nebezpečný - stanovisko k havárii v Chotětově [online], dostupné  

z http://www.czba.cz/aktuality [cit. 2015-03-17 ] 

http://www.envitec-biogas.cz/bioplyn
http://www.bioplyn.cz/at_suroviny.htm
http://www.3zemi.cz/docs/studie-bioplyn.pdf
http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm
http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2012/sbornik/68.pdf
http://www.pozary.cz/clanek/61996
http://www.czba.cz/aktuality/


84 

 

49. Výbuch bioplynové stanice na Domažlicku popálil dělníka, TN CZ Domácí 

zpravodajství [online], dostupné z http://tv.nova.cz/bin/article [cit. 2015-03-17 ] 

50. Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích [online], dostupné  

z http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44958 [cit. 2015-03-17 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.nova.cz/bin/article
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44958


85 

 

10 SEZNAMY OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Technologické schéma výroby bioplynu 

Obrázek 2 - Schéma výroby a využití bioplynu 

Obrázek 3 - Princip kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem 

Obrázek 4 - Ukazatelé výbuchu – odečtení ze závislosti průběhu tlaku na čase  

při typickém výbuchu hořlavé látky v uzavřeném prostoru  

Obrázek 5 - Výbuchový šestiúhelník 

Obrázek 6 - Dávkovač pevného substrátu 

Obrázek 7 a 8 - Příklady zobrazení stanovených zón fermentorů, dofermentoru 

Obrázek 9 a 10 - Rozvody plynu 

Obrázek 11 - Plynojem (plynový zásobník) 

Obrázek 12 - Fléra (hořák zbytkového plynu) 

Obrázek 13 - Zakreslení dosahu nebezpečných účinků scénáře F) 

 

Seznam tabulek  

Tabulka 1 - Srovnání základních vlastností různých bioplynů  

Tabulka 2 - Průměrné složení bioplynu  

Tabulka 3 - Požárně technické charakteristiky vybraných komponent bioplynu 

Tabulka 4 - Vztah mezi kategoriemi a zónami  

Tabulka 5 - Úrovně ochrany zařízení (EPL), pokud jsou stanoveny pouze zóny 

Tabulka 6 - Výběr elektrického zařízení podle zón 

Tabulka 7 - Výběr neelektrického zařízení podle zón 

Tabulka 8 - Vztah mezi teplotou vznícení plynu nebo páry a teplotní třídou zařízení  

Tabulka 9 - Vztah mezi rozdělením plynů/par do podskupin a skupinami zařízení  



86 

 

Tabulka 10 - Skupiny výbušnosti pro zařízení obsahující protiexplozní pojistky 

(podskupiny)  

Tabulka 11 - Specifikace směsí plynů se vzduchem pro deflagrační a detonační zkoušky 

Seznam příloh  

Příloha 1 - Výsledky programu ALOHA     (12 stran) 

Příloha 2 - Školící modul       (20 stran) + CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha 1 - Výsledky programu ALOHA  

A. Normální atmosférické podmínky, tlak v zařízení 112 000 Pa,  

díra v zařízení velikosti 20 cm 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 0.86 (unsheltered single storied) 

Time: March 30, 2015  1013 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 5 meters/second from N at 5 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38°C                 Stability Class: D 

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38°C 

Chemical Mass in Tank: 2.15 tons       Internal Press: 112000 pascals 

Circular Opening Diameter: 20 centimeters 

Release Duration: 3 minutes 

Max Average Sustained Release Rate: 125 kilograms/min 
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(averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 195 kilograms 

THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 29 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 

make dispersion predictions less reliable for short distances. 

Orange: 38 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 

make dispersion predictions less reliable for short distances. 

Yellow: 93 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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B. Inverze, tlak v zařízení 112 000 Pa, díra v zařízení velikosti 20 cm 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 0.47 (unsheltered single storied) 

Time: March 30, 2015  1022 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 1.7 meters/second from N at 5 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38° C                  

Stability Class: F (user override) 

Inversion Height: 200 feet             Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38° C 

Chemical Mass in Tank: 2.15 tons       Internal Press: 112000 pascals 

Circular Opening Diameter: 20 centimeters 

Release Duration: 3 minutes 

Max Average Sustained Release Rate: 125 kilograms/min 

(averaged over a minute or more)  
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Total Amount Released: 195 kilograms 

THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 100 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Orange: 129 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Yellow: 287 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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C. Normální atmosférické podmínky, tlak v zařízení 200 000 Pa,  

díra v zařízení velikosti 20 cm 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 0.86 (unsheltered single storied) 

Time: March 30, 2015  1029 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 5 meters/second from N at 5 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38°C                 Stability Class: D 

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38°C 

Chemical Mass in Tank: 3.90 tons       Internal Press: 2 atmospheres 

Circular Opening Diameter: 20 centimeters 

Release Duration: 7 minutes 

Max Average Sustained Release Rate: 381 kilograms/min 

(averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 1,559 kilograms 
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THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 52 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Orange: 66 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Yellow: 164 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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D. Inverze, tlak v zařízení 200 000 Pa, díra v zařízení velikosti 20 cm 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 0.47 (unsheltered single storied) 

Time: March 30, 2015  1025 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 1.7 meters/second from N at 5 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38°C                  

Stability Class: F (user override) 

Inversion Height: 200 feet             Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38°C 

Chemical Mass in Tank: 3.90 tons       Internal Press: 2 atmospheres 

Circular Opening Diameter: 20 centimeters 

Release Duration: 7 minutes 

Max Average Sustained Release Rate: 381 kilograms/min 

(averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 1,559 kilograms 
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THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 178 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Orange: 230 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Yellow: 566 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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E. Normální atmosférické podmínky, tlak v zařízení 200 000 Pa., díra 

v zařízení velikosti 1 m – závažný scénář 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 1.07 (unsheltered single storied) 

Time: March 25, 2015  1842 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 5 meters/second from N at 3 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38° C                 Stability Class: D 

No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in vertical cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38° C 

Chemical Mass in Tank: 3.46 tons       Internal Press: 2 atmospheres 

Circular Opening Diameter: 1 meters 

Release Duration: 1 minute 

Max Average Sustained Release Rate: 23.4 kilograms/sec 

(averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 1,404 kilograms 
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THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 92 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Orange: 119 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Yellow: 298 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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F. Inverze, tlak v zařízení 200 000 Pa, díra v zařízení velikosti 1 m – závažný 

scénář 

SITE DATA: 

Location: KUNZAK, CZECH REPUBLIC 

Building Air Exchanges Per Hour: 0.49 (unsheltered single storied) 

Time: March 25, 2015  1906 hours ST (using computer's clock) 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 

PAC-1: 2900 ppm    PAC-2: 2900 ppm     PAC-3: 17000 ppm 

LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 

Ambient Boiling Point: -161.8° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 1.7 meters/second from N at 5 meters 

Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

Air Temperature: 38°C                 Stability Class: F 

Inversion Height: 200 meters           Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

Leak from hole in vertical cylindrical tank  

Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

Tank Diameter: 23 meters               Tank Length: 6 meters 

Tank Volume: 2,493 cubic meters 

Tank contains gas only                 Internal Temperature: 38°C 

Chemical Mass in Tank: 3.46 tons       Internal Press: 2 atmospheres 

Circular Opening Diameter: 1 meters 

Release Duration: 1 minute 

Max Average Sustained Release Rate: 23.4 kilograms/sec 

(averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 1,404 kilograms 
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THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Gaussian 

Red: 298 meters --- (50000 ppm = LEL) 

Orange: 363 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Yellow: 715 meters --- (5000 ppm = 10% LEL) 

Dosah nebezpečných účinků:  
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Příloha 2 - Školící modul  
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