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Úvod 

Vyhnout se nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech s výskytem hořlavého 

prachu je obtížný úkol. Nikterak tomu není ani v případě dřevozpracujícího průmyslu, kde 

manipulací se dřevem vznikají prachové částice, které se usazují na rovných plochách.  

V případě rozvíření onoho prachu může dojít ke vzniku výbušné směsi. 

Avšak nevědomost nebo nezájem ze strany provozovatelů řešit tento problém může 

vést ke značným škodám na majetku, v horším případě zranění, či dokonce usmrcení osob. 

To ovšem znamená, že se provozovatelé dostávají do konfliktu s platnou legislativou. 

Jelikož podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [37] jsou provozovatelé povinni dbát na to, 

aby bylo riziko výbuchu, které hrozí zaměstnancům vyloučeno nebo alespoň zmírněno  

na přijatelnou úroveň.  

Cílem diplomové práce je vyhodnocení protivýbuchového zabezpečení konkrétní 

technologie odsávání dle platné legislativy a návrh opatření proti výbuchu. Součástí práce 

je určení požárně technických charakteristik odebraného vzorku prachu z technologie 

odsávání, návrh prostředí uvnitř a vně technologie (klasifikace prostorů), včetně 

specifikace potenciálních zdrojů iniciace. Zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení  

a navržení doplňujících technických a organizačních opatření vůči nebezpečí výbuchu 

hořlavého prachu.   
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborné literatury zabývající  

se zabezpečením technologie odsávání a skladování dřevěného prachu se zřetelem  

na nebezpečí výbuchu. Před zahájení psaní této diplomové práce byla uskutečněna 

konzultace s majitelem podniku z důvodů zjištění potřebných informací o provozu.  

A provedeno testování odebraného vzorku prachu z technologie. 

Teoretické základy z oblasti problematiky výbuchu a ochrany proti výbuchu byly 

získány z českých, ale i zahraničních zdrojů. Z českých publikací jsem použil [2], [4], [6], 

[7]. V případě zahraniční literatury jsem čerpal z 2 tištěných publikací [8], [10]  

a 2 publikací [9], [11] dostupných prostřednictvím elektronické databáze Knovel  

 knihovny VŠB -TU Ostrava. 

Velkou část informací jsem získal z právních předpisů [34], [36], [37], [40], [41], 

[42] zabývajících se prostředím s nebezpečím výbuchu a požární ochranou. A technických 

norem [12], [14], [15], [16], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [29] tykajících se prostředí  

s nebezpečím výbuchu a ochranou proti výbuchu. 

V experimentálním měření jsem vycházel z normových postupů dle [13], [17], [18], 

[19], [20], [27], [32] a laboratorního praktika vydaného Sdružením požárního  

a bezpečnostního inženýrství. Všechny technické normy byly dostupné v elektronické 

podobě prostřednictvím knihovny VŠB - TU Ostrava. 

Pro získání informací o průmyslových haváriích, ve kterých figuroval dřevěný 

prach, jsem použil internetové zdroje [43], [44], [45], [46], [47], [48]. A skutečnosti  

o protivýbuchových zařízení použitých ke zvýšení bezpečnosti provozu jsem čerpal  

z [50], [51]. 
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1 Vysvětlení základních pojmů 

Tato kapitola uvádí definice základních pojmů vyskytujících se v diplomové práci. 

Deflagrace: 

 je výbuch šířící se podzvukovou rychlostí [16]. 

Detonace: 

 je výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí se znatelnou rázovou vlnou [16]. 

Dolní mez výbušnosti (LEL): 

 nejnižší koncentrace směsi prachu se vzduchem vyjádřená v g/m
3
, která  

je po iniciaci schopna výbuchu [7]. 

Hodnota Kst:  

 hodnota vypočtená podle kubického zákona, ze kterého je formulován vztah 

mezi rychlostí narůstání tlaku a objemem nádoby [7]. 

                                      

 

 

 

(1)  

 

 

 

 

Podle hodnoty Kst se hořlavé prachy dělí do tříd (tabulka 1). 

                  Tabulka 1 - Třídy výbušnosti hořlavých prachů [7] 

Třída Kst [bar∙m∙s
-1

] 

St 1 ≤ 200 

St 2 200 - 300 

St 3 ˃ 300 

 

Hořlavý prach: 

 prach nebo vlákna, která mohou hořet plamenem nebo žhnout a mohou 

vytvářet ve směsi se vzduchem výbušnou směs [16]. 

Hybridní směs: 

 směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů [16]. 
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Maximální rychlost nárůstu tlaku: 

 nejvyšší hodnota nárůstu tlaku v závislosti na čase - (dp/dt)max dosažená  

v uzavřené nádobě při výbuchu za optimálních koncentračních poměrů 

[bar/s] [7]. 

Maximální výbuchový tlak pmax: 

 nejvyšší hodnota tlaku dosažená v uzavřené nádobě při výbuchu  

za optimálních koncentračních poměrů [bar] [7]. 

Minimální iniciační energie (MIE): 

 nejnižší hodnota jiskry, která je dostačující pro zapálení dané směsi prachu 

se vzduchem [J] [7]. 

Nebezpečný prostor: 

 prostor, ve kterém je nebo může být přítomná výbušná atmosféra v takovém 

množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci, instalaci  

a používaná zařízení [16]. 

Ochranný systém: 

 konstrukční element, který je stanoven pro potlačení výbuchu v počáteční 

fázi nebo omezení rozsahu výbuchových parametrů [16]. 

Prach: 

 tuhé částice o průměru menším než 500 mikrometrů, které se usazují vlastní 

vahou nebo mohou setrvat rozptýleny ve vzduchu [16]. 

Redukovaný výbuchový tlak pred: 

 výbuchový tlak v nádobě za použití opatření proti výbuchu jako je potlačení 

nebo odlehčení výbuchu [bar] [7]. 

Rozsah výbušnosti: 

 koncentrační rozmezí hořlavé látky ve vzduchu, ve kterém může dojít  

k výbuchu [16]. 
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Statický reakční tlak pstat: 

 tlak, při kterém zareaguje bezpečností odlehčovací prvek [bar] [16]. 

Střední velikost zrna ds: 

 velikost částic prachu, kdy 50 % je větších a 50 % menších než ds [5]. 

Teplota vznícení: 

 nejnižší teplota povrchu horké plochy, při které dochází ke vznícení 

plynných produktů tepelného rozkladu [°C] [7]. 

Výbuch: 

 rychlá oxidace nebo rozkladná reakce, kterou provází nárůst tlaku a teploty 

[2].  

Výbušná atmosféra s prachem: 

 směs hořlavého prachu nebo vláken se vzduchem, ve které se po vznícení 

šíří hoření do celé nespotřebované směsi [16]. 

Zdroj úniku prachu: 

 bod nebo místo, ze kterého může prach unikat do atmosféry [29]. 

Zóny: 

 prostředí s nebezpečím výbuchu se v závislosti na pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné atmosféry dělí na zóny [16]. 
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2 Legislativa 

V této kapitole jsou vypsány právní předpisy a normy, které udávají nároky  

pro zabezpečení provozů s nebezpečím výbuchu. 

2.1 Evropa 

Směrnice EU č. 99/92/EC – o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/EC byla v roce 2004 

implementována do českého právního rámce pomocí nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Více 

viz česká legislativa. 

Směrnice EU č. 2006/42/ES – o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES byla v roce 2008 

implementována do českého právního rámce pomocí nařízení vlády č. 172/2008 Sb. Více 

viz česká legislativa.  

Směrnice EU č. 2014/34/EU – o harmonizaci právních předpisů členských států týkající 

se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU byla v roce 2016 

implementována do českého právního rámce pomocí nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Více 

viz česká legislativa. 

2.2 ČR 

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

Aby bylo možné jednoznačně vyhodnotit rizika spojená s výbuchem, je potřeba 

znát požárně technické charakteristiky látek vyskytujících se v daném provozu. Povinnost 

mít k dispozici tyto charakteristiky ukládá osobám provozujícím činnosti se zvýšeným 

nebo vysokým požárním zatížením zákon o požární ochraně [41]. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 

Podle výše zmíněného zákona je zaměstnavatel povinen zajistit podmínky  

pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Dále je zaměstnavatel povinen 

zjišťovat možná rizika, jejich příčiny a přijímat patřičná opatření k jejich odstranění. Pokud 

není možné určitá rizika přímo odstranit, je alespoň nutné zredukovat jejich působení  

na přijatelnou hranici [42]. 

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích  

na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška udává množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických 

osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostními zařízeními [40]. 

Vyhláška 48/82 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění 

pozdějších předpisů. 

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády klade zaměstnavatelům za povinnost stanovení organizačních  

a technických opatření v provozu s nebezpečím výbuchu. A to především ve smyslu 

předcházení vzniku výbušné atmosféry, zabránění vzniku iniciace a snížení škodlivých 

účinků výbuchu. U posuzování jednotlivých rizik se vychází z pravděpodobnosti 

vyskytujících se jevů. Z čehož následně vyplývá klasifikace prostorů a jejich zařazení  

do zón, označení těchto prostor a vypracování písemné dokumentace o ochraně před 

výbuchem [37]. 
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NV č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených  

k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodání na trh ve znění pozdějších 

předpisů. 

Určuje požadavky na zařízení a ochranné systémy, které se používají v prostředí  

s nebezpečím výbuchu. Zadává podmínky výrobců a dodavatelům těchto zařízení [34].  

NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění pozdějších 

předpisů. 

Určuje základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, aby mohlo být 

uvedeno na trh nebo do provozu. Požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení 

vlády [35]. 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů. 

NV č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., a stanovuje vzhled  

a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

ve znění pozdějších předpisů. 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. 

ČSN EN 12779 + A1 – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a 

prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní požadavky. 

Norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi 

týkající se systémů pro odsávání třísek a prachu s pevnou instalací pro spojení strojů  

na opracování dřeva jako materiálu [15]. 

ČSN EN 1127-1 ed. 2 – Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: 

Základní koncepce a metodika. 

Norma stanovuje způsoby pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací 

vedoucích k výbuchu a odpovídající protivýbuchová řešení pro požadovanou bezpečnost. 

Platí pouze pro zařízení skupiny II, kromě prostorů dolů [14]. 
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ČSN EN 13237 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení  

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

ČSN EN 60079-0 ed. 4 – Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení - Obecné požadavky. 

Norma stanovuje obecné požadavky na konstrukci, zkoušení a značení elektrických 

zařízení a součástí určených k použití ve výbušné atmosféře [28]. 

ČSN EN 60079-10-2 – Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů 

– Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. 

Norma se zabývá určováním a zařazováním prostorů, ve kterých se vyskytují 

výbušné směsi prachu se vzduchem nebo vrstvy prachu [29]. 

ČSN EN 60079-14 ed. 4 – Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování 

elektrických instalací. 

Obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr, zřizování a výchozí revize 

elektrických instalací v prostorech s výbušnou atmosférou [30]. 

ČSN EN 60079-17 ed.4 – Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba 

elektrických instalací. 

ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před 

účinky statické elektřiny. 

ČSN EN ISO 80079-36 – Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné 

atmosféry - Základní metody a požadavky. 

ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 

ČSN 389683 – Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu. 

ČSN 127040 – Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od stroje a technických 

zařízení. Všeobecná ustanovení. 

ČSN EN 14986 – Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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ČSN EN 14491 – Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu. 

Norma popisuje základní požadavky a především výpočty odlehčovacích ploch  

pro nádoby. A také doplňující konstrukční úvahy jako účinky plamenů, tlakové účinky 

nebo zpětné síly. Navazuje na další ze série norem, které utvářejí koncepci ochranných 

systémů proti výbuchu a tvoří je [23]: 

 ČSN EN 14797 – Zařízení pro odlehčení výbuchu; 

 ČSN EN 14460 – Konstrukce odolné proti výbuchu; 

 ČSN EN 15089 – Systémy pro oddělení výbuchu; 

 ČSN EN 14373 – Systémy pro potlačení výbuchu; 

 ČSN EN 16009 – Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu; 

 ČSN EN 16020 – Protiexplozní komíny; 

 ČSN EN 16447 – Zpětné protiexplozní klapky. 

2.3 Laboratorní měření 

Tato podkapitola uvádí normy, podle kterých jsem prováděl laboratorní měření  

na fakultě bezpečnostního inženýrství. 

ČSN EN 933-1 – Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení 

zrnitosti – Sítový rozbor. 

ČSN 441375 – Tuhá paliva – Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody. 

ČSN EN 14034-1 + A1 – Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného  

prachu – Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. 

ČSN EN 14034-2 + A1 – Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného  

prachu – Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchové tlaku (dp/dt)max 

rozvířeného prachu. 

ČSN EN 14034-3 + A1 – Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného  

prachu – Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu. 

ČSN EN 13821 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti  

výbuchu – Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem. 
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ČSN EN 50281-2-1 – Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 2-1: 

Metody zkoušek – Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu. 

Tato norma uvádí dva postupy zkoušek pro stanovení minimálních teplot vznícení 

prachu pro účely výběru elektrického zařízení, které má být použito v prostorech 

s hořlavým prachem [27]. 
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3 Teorie výbuchu prašných směsí 

Výbuch prachové směsi vytváří silné tlakové vlny, které mohou ničit budovy. 

Osoby, které se ocitnou v prostoru výbuchu, jsou často spáleny intenzivním žárem uvnitř 

hořícího mraku prachu nebo zraněny létajícími předměty či padající konstrukcí [43]. Tato 

kapitola popisuje několik základních pojmů o prachu a výbuchu prachu, které jsou 

podstatné pro řešení protivýbuchové ochrany v praxi. 

3.1 Hořlavé prachy 

Většina pevných organických materiálů, ale také kovy a některé nekovové 

anorganické materiály jsou schopny hořet nebo vybuchovat v případě, že jsou jemně 

rozděleny a rozptýleny ve vhodné koncentraci. Výbušný prach může vznikat při výrobě 

(např. kukuřičný škrob, hliníkový prášek) nebo jako odpad při zpracovávání pevných 

hořlavých materiálů jako je dřevo a plast. Manipulací s těmito materiály mohou vznikat 

velmi malé prachové částice, které se snadno dostanou do vznosu a usazují se na površích. 

V případě jejich rozvíření jsou schopny vytvořit potencionálně výbušný mrak. I zdánlivě 

malé množství nahromaděného prachu může způsobit škody [43]. Jedná se o hodnotu 

jednoho milimetru usazeného prachu, která je podle [41] nebezpečná. 

K požáru prachů dochází jako u všech ostatních požárů. A to když je palivo 

(hořlavý prach) vystaveno působení tepla (iniciační zdroj) v přítomnosti kyslíku (oxidační 

prostředek). Odstraněním některého z těchto prvků klasického trojúhelníku hoření (obrázek 

1) eliminuje možnost vzniku požáru.  

 

                                               Obrázek 1 - Trojúhelník hoření 
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                                        Obrázek 2 - Výbuchový pentagon 

Výbuch prachu vyžaduje současnou přítomnost dalších dvou prvků. Tím  

je rozptýlený prach a uzavřený prostor (obrázek 2). Rozptýlený prach hoří rychleji  

a uzavřený prostor umožňuje tlakový nárůst. Odstraněním jedné z těchto podmínek  

a výbuch je vyloučen, avšak možnost hoření stále existuje. Aby ale vůbec mohlo dojít  

k výbuchu, musí být rozptýlený prach v potřebné koncentraci (v mezích výbušnosti) [43]. 

Tyto meze však nejsou konstantou. V reálných provozních podmínkách na ně působí 

mnoho vlivů. A ty jsou [2]: 

 velikost iniciační energie; 

 počáteční tlak a teplota v okamžiku iniciace; 

 vlhkost; 

 obsah kyslíku; 

 vytváření hybridních směsí. 

Koncentrace hořlavé látky 

Podle následujících vztahů (2) - (5) lze vypočítat koncentraci hořlavé látky  

vyskytující se ve vnitřních prostorech zařízení [2]. 

            (2)  

 

           (3)  
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                          (4)  

 

             (5)  

kde: 

cSKUT - skutečná koncentrace prachu [g∙m
-3

]; 

cNEB - nebezpečná koncentrace prachu [g∙m
-3

]; 

m - hmotnost prachu [g]; 

V - objem zařízení [m
3
]; 

S - průřez potrubí [m
2
]; 

w - rychlost proudění vzduchu [m∙s
-1

]; 

kB - bezpečnostní koeficient (pro vnitřní prostory se uvažuje hodnota 0,5); 

LEL - dolní mez výbušnosti prachu [g∙m
-3

]. 

3.2 Primární a sekundární výbuch prachů 

Výbuch může být buď primární, nebo sekundární. Primární výbuch nastane, když 

se směs prachu se vzduchem v prostoru nebo zařízení iniciuje a vybouchne. Sekundární 

výbuch nastává, když se usazený prach z podlahy nebo jiných povrchů rozvíří a iniciuje 

primárním výbuchem. Tlaková vlna sekundárního výbuchu může rozvířit nahromaděný 

prach v ostatních částech prostoru, což může generovat další výbuchy prachů. Po slabém 

primárním výbuchu může dojít k velmi silnému sekundárnímu výbuchu. A to v závislosti 

na tom, kolik usazeného prachu se v prostoru nachází [43]. 

Nejlepším způsobem, jak zabránit sekundárnímu výbuchu prachů je minimalizovat 

usazování prachu. Zajištění správného návrhu a údržby zařízení pro odsávání, aby se 

zabránilo prachovým únikům. Eliminace rovných a nedostupných ploch, kde se může 

prach akumulovat. A především provádění pravidelného úklidu v provozech. To jsou 

podmínky účinného zabránění sekundárních výbuchů [7]. 
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3.3 Iniciační zdroje 

Zdroj iniciace je vždy porovnáván s určitou látkou, a udává, jak velkou energii 

musí dodat této látce nebo souboru, aby došlo k zahájení procesu hoření nebo výbuchu.  

Podle normy ČSN EN 1127-1 existuje 13 typů iniciačních zdrojů [14]: 

 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; 

 vysokofrekvenční elektromagnetické vlny od 10
4 

Hz do 3∙10
12 

Hz; 

 elektromagnetické vlny od 3∙10
11 

Hz do 3∙10
15 

Hz; 

 ionizující záření; 

 ultrazvuk; 

 adiabatická komprese a rázové vlny; 

 exotermické reakce včetně samovznícení prachů. 

Zajištění toho, aby byl iniciační zdroj úplně vyloučen, je velice obtížné, jelikož i při 

vhodně použitých elektrických zařízení se mohou v některých případech vyskytovat 

iniciační zdroje jako horké povrchy, mechanické jiskry, statická elektřina, neodborná 

údržba a opravy. 

Podle pravděpodobnosti výskytu můžeme iniciační zdroje rozdělit na [14]: 

 vyskytující se trvale nebo často - odpovídá výskytu při běžných provozních 

podmínkách; 

 vyskytující se zřídka - odpovídá výskytu při selhání; 

 vyskytující se velmi zřídka - odpovídá výskytu při ojedinělých selhání. 
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3.4 Klasifikace prostorů s výbušnou atmosférou 

Zatřídění jednotlivých provozů a zařízení, které pracují s hořlavým prachem, 

podléhá normě ČSN EN 1127-1. Tyto prostory se rozdělují do zón podle četnosti a trvání 

výbušné atmosféry.  

Prostory, ve kterých se neočekává výskyt výbušné atmosféry, jsou považovány  

za prostory bez nebezpečí výbuchu [14].  

Pro prachy platí toto rozdělení [14]: 

 zóna 20 - je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena mrakem 

rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo 

dlouhou dobu nebo často (např. vnitřní prostor nádob a potrubí). Výskyt této 

atmosféry je v technologii více než 1000 hodin za rok. 

 zóna 21 - je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena mrakem 

rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, vyskytujícího se při běžném 

provozu příležitostně (např. prostory v blízkosti vyprazdňovacích míst). 

Výskyt této atmosféry je v technologii do 1000 hodin za rok. 

 zóna 22 - je prostor, ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné 

atmosféry vytvořené mrakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu  

při běžném provozu a pokud se objeví, tak jen krátkodobě (např. v místech 

úniku prachu netěsnostmi v zařízení). Výskyt této atmosféry je v technologii 

do 10 hodin za rok.  

Obdobné rozdělení platí i pro hořlavé plny a páry hořlavých kapalin (zóna 0,  

zóna 1 a zóna 2). 

3.5 Kategorie zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu 

Dle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. [34], a ČSN EN 60079-0 ed. 4 [28] jsou 

rozlišeny dvě základní skupiny zařízení: 

 Skupina I (pro podzemní části dolů). 

o Kategorie M1 - velmi vysoká úroveň ochrany. 

o Kategorie M2 - vysoká úroveň ochrany. 
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 Skupina II (pro ostatní případy). 

o Kategorie 1 - velmi vysoká úroveň ochrany. 

o Kategorie 2 - vysoká úroveň ochrany. 

o Kategorie 3 - běžná úroveň ochrany. 

 

Vztah mezi zónami a kategoriemi zařízení, které mohou být použity (tabulka 2). 

 Tabulka 2 - Vztah mezi zónami a kategoriemi [14] 

Kategorie Druh výbušné atmosféry Zóna 

1 směs prachu a vzduchu (D) 20, 21, 22 

2 směs prachu a vzduchu (D) 21, 22 

3 směs prachu a vzduchu (D) 22 

Příklad značení elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu 

můžeme vidět na obrázku 3. Podle nařízení vlády č. 405/2004 Sb. [36] musí být místa s 

nebezpečím výbuchu označena značkou EX (obrázek 4).  

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3 - Příklad značení el. zařízení             Obrázek 4 - Značka EX [36] 
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4 Ochranná opatření pro zamezení výbuchu 

Nebezpečí výbuchu může nastat, jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, pokud 

se v určitém prostoru vyskytuje hořlavá látka ve vhodném koncentračním rozmezí, 

oxidační prostředek a účinný zdroj iniciace. Za předpokladu vyloučení jedné z výše 

uvedených podmínek můžeme zabezpečit dané prostředí proti výbuchu [2]. Tento způsob 

ochrany se nazývá aktivní protivýbuchová ochrana, která se dělí na primární (kapitola 4.1  

a 4.2) a sekundární ochranu (kapitola 4.3). 

4.1 Odstranění výbušné koncentrace 

V případě hořlavých prachů je prakticky nemožné nahradit výbušný prach za méně 

výbušný nebo dokonce za nevýbušný. To platí i pro zajištění toho, aby se koncentrace 

směsi pohybovala mimo meze výbušnosti, což ovlivňuje především usazování  

a rozvířitelnost prachu. Použití tohoto opatření je možné pouze v případech kdy [2]: 

 je v zařízení docíleno stále koncentrace pod spodní mezí výbušnosti; 

 je zabráněno usazování prachu.  

4.2 Inertizace 

Postup, při kterém se prvotně výbušná směs přemění v nevýbušnou, a to přidáním 

inertního (netečného) plynu: dusíku, oxidu uhličitého, vodní páry, halogenů a vzácných 

plynů do původní atmosféry. Tyto plyny naředí výbušnou atmosféru, to jest, vytěsní 

vzdušný kyslík z prostoru. Po přidání netečného plynu k výbušné směsi se zvyšuje 

minimální iniciační energie a snižují maximální výbuchové parametry. Za předpokladu 

dosažení limitní hodnoty kyslíku ve vzduchu je výbuch nadále nemožný [2]. 
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4.3 Vyloučení iniciačních zdrojů 

Neboli takzvaná sekundární protivýbuchová ochrana mající za úkol eliminovat 

možnou iniciaci výbušné směsi, a to za normálních provozních podmínek, ale i v případě 

poruchových stavů a nepředvídatelných situací [7]. Principem sekundární ochrany  

je rozdělení nebezpečných prostorů do příslušných zón a formulování požadavků na výběr 

vhodných typu zařízení instalovaných do určitých prostor. Klasifikace prostorů a kategorie 

zařízení jsou uvedeny v předchozím textu (kapitole 3.4 a 3.5). 

K řešení problematiky protivýbuchové ochrany můžeme přistupovat tedy dvěma 

způsoby. Prvotně aplikovat takzvanou aktivní ochranu. V případě, že tato cesta nevede  

k zajištění bezpečnosti v provozu, je třeba použít pasivní ochranu (kapitola 5). Anebo 

zvolit kombinovaný postup těchto opatření. 
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5 Ochranná opatření pro snížení účinků výbuchu 

Tyto ochranná opatření můžeme nazývat též pasivní, či konstrukční ochranou. To 

jsou opatření, která eliminují účinky výbuchu na přijatelnou mez. To ovšem neznamená, že 

je vznik výbuchu vyloučen. Výbuch je pouze vhodným technickým postupem držen pod 

kontrolou. Mezi tyto postupy patří odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu, zabránění 

přenosu výbuchu a konstrukce odolné proti výbuchu [7]. 

5.1 Konstrukce odolná výbuchu 

Zařízení nebo nádoby odolné proti výbuchu vydrží působení maximálního 

výbuchového tlaku bez porušení. Můžeme je rozdělit na konstrukce odolné výbuchovým 

tlakům a konstrukce odolné výbuchovým rázům [8]. 

 Konstrukce odolná výbuchovému tlaku musí odolat předpokládaným tlakovým 

účinkům bez vzniku trvalých deformací a netěsností [4]. 

Konstrukce odolné výbuchovému rázu jsou konstruovány tak, aby odolaly 

tlakovému působení s možností plastických deformací, avšak bez porušení těsnosti 

zařízení. Pro návrh těchto za zařízení se postupuje podle normy ČSN EN 14460 [22], [4]. 

5.2 Odlehčení výbuchu 

Odlehčení výbuchu [7] je princip ochrany, při kterém se prvotně uzavřená zařízení 

nebo nádoby krátkodobě nebo trvale otevřou. K otevření dojde v zeslabených místech 

stěny konstrukce. Hořící materiál a spaliny jsou uvolněny (obrázek 7) a tlak je redukován. 

Tímto se zabrání dosažení vysokých výbuchových tlaků, které by jinak poškodily zařízení 

(obrázek 8). 

Zařízení a nádoby, na nichž jsou instalovány prky odlehčení musí být navrženy  

s odolností proti redukovanému výbuchovému tlaku. Jelikož je výbuch uvolněn  

do okolního prostoru, je nutno dbát na orientaci odlehčovacích ploch, aby nezasahovaly  

do budov a komunikací [7]. 

Pro odlehčení výbuchu se využívají zejména membrány, klapky, ventily a dveře. 

Membrány (obrázek 5) jsou schopny uvolnit explozi pouze jednou, pak musí být prvek 
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vyměněn za nový. Naopak klapky, ventily i dveře mohou podstoupit explozi několikrát. 

Pro situaci, kdy není žádoucí vyšlehnutí plamene, je možné použít ventil  

s tlumičem plamene (obrázek 6). Navrhování a konstrukce systémů na odlehčení výbuchu 

se řídí normami ČSN EN 14797 [24] a ČSN EN 14491 [23], [4]. 

 

 

                                            Obrázek 7 - Odlehčení výbuchu [11] 

 
 

Obrázek 5 - Nepoužitá odlehčovací membrána, 

membrána po odlehčení výbuchu [9] 

 

Obrázek 6 - Bezplamenné zařízení na 

odlehčení výbuchu [49] 
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       Obrázek 8 - Průběh odlehčeného a neodlehčeného výbuchu [11] 

 

5.2.1 Výpočet odlehčovací plochy 

Podle rovnic (6) - (10) je možno postupovat v případě výpočtu odlehčovací plochy 

pro nádoby [23]. 

a) je-li přetlak 0,1 bar  ≤  pred,max  ˂  přetlak 1,5 bar 

                  (6)  

kde: 

                                 
           

                     
            

(7)  
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                               (8)  

 

          (9)  

b) je-li přetlak 1,5 bar  ≤  pred,max  ˂  přetlak 2,0 bar 

      (10)  

kde: 

L/D - poměr délky k průměru [m]; 

V - objem nádoby [m
3
]; 

pmax - maximální výbuchový tlak [bar]; 

pred,max - maximální redukovaný výbuchový tlak [bar]; 

pstat - statický otevírací tlak [bar]; 

Kst - kubická konstanta [bar∙m∙s
-1

]; 

A - geometrická odlehčovací plocha [m
2
]; 

Av - požadovaná odlehčovací plocha [m
2
]; 

Ef  - odlehčovací účinnost. 

 

5.2.2 Účinky výbuchu vně odlehčovacích otvorů 

Z důvodů plamenných a tlakových účinků po odlehčení výbuchu je třeba dbát  

na dostatečnou vzdálenost od ostatní zařízení a budov. Taktéž i na omezený vstup osob  

do tohoto prostoru [23]. 

Účinky plamenů 

Délka a šířka plamenů po odlehčení exploze může být počítána podle  

rovnic (11) - (13) [23]. 

             (11)  

 

            (12)  
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Rovnice (11) platí pro horizontální směr odlehčení výbuchu a rovnice (12)  

pro vertikální směr. 

                  (13)  

kde: 

LF - délka plamenů [m]; 

WF - šířka plamenů [m]. 

Tlakové účinky 

Pro výpočet maximálního vnějšího špičkového tlaku a vzdálenosti, ve které může 

být očekáván, slouží rovnice (14) a (15) [23]. 

                               (14)  

kde: 

pext - maximální vnější tlak [bar]. 

             (15)  

kde: 

Rs - vzdálenost [m]. 

Deformace odlehčené nádoby 

Zpětné síly, které působí na odlehčovanou nádobu při výbuchu lze vypočítat  

z rovnice (16) [23]. 

                      (16)  

kde: 

FRmax - zpětná síla [kN]. 

5.3 Potlačení výbuchu 

Vznikající výbuch obvykle trvá 30–100 milisekund než dosáhne destruktivního 

tlaku v uzavřeném prostoru [11]. Systém potlačení (HRD systém) indikuje výbuch  

v brzkém stádiu po iniciaci a rozptýlí hasební látku do rostoucí ohnivé koule v zařízení.  
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To má za následek uhašení vznikajících plamenů dříve, než dosáhnou destruktivního 

přetlaku. Zařízení s takovouto ochranou musí bezpodmínečně odolávat redukovanému 

výbuchovému tlaku. 

Tento systém ochrany je často používám tam, kde není možné chránit zařízení 

pomocí odlehčení z důvodů nemožnosti odvedení plamene a výbuchového tlaku  

do bezpečného prostoru. Nebo také v případech, kdy zařízení obsahuje látky, které jsou 

toxické nebo jinak škodlivé pro člověka a okolí [8]. 

Navrhování a konstrukce systémů na potlačení výbuchu se řídí normami ČSN EN 

14373 [21]. 

5.4 Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu 

Ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém se vyskytují hořlavé a výbušné prachy,  

je třeba zabránit přenosu výbuchu z jednoho zařízení do ostatních přes potrubní rozvody. 

Hlavní nebezpečí spočívá ve zrychlování plamene v potrubí v důsledku styku s turbulentní 

stlačenou směsí prachu nacházející se před plamennou frontou. V případě dostatečně 

dlouhého potrubí to může vyústit v prudké vznícení a generování vysokých výbuchových 

tlaků, a to i za předpokladu, že je zařízení dobře odvětráno [9]. 

V zásadě existují dvě kategorie metod pro oddělení výbuchu. Pasivní, která  

je aktivována přímo vznikem výbuchu. A aktivní, jenž vyžaduje samostatný plamenný 

nebo tlakový senzor, který spustí samostatně napájený systém řídící izolační mechanismus 

[9]. 

Existuje několik zařízení poskytující ochranu před přenosem výbuchu [7]: 

 HRD bariéry; 

 klapky; 

 rychlouzavírací ventily; 

 šoupátka; 

 odlehčovací komíny; 

 rotační podavače. 
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V následující podkapitole jsou blíže popsány ty zařízení, která jsem použil pro 

zabezpečení centrálního odsávacího zařízení (dále jen „COZ“) v truhlářském provozu 

(kapitola 10). 

5.4.1 HRD bariéra 

HRD bariéra (obrázek 9) je zařízení s rychlým vpuštěním hasební látky do potrubí 

technologie. Při výbuchu se potrubím nejprve rozšiřují tlakové účinky a poté postupuje 

plamenná fronta. Obě tyto veličiny lze sledovat pomocí optických nebo tlakových 

detektorů. Optické či tlakové detektory předají signál řídící ústředně, která aktivuje HRD 

členy. Ty jsou osazeny rychlo-otevíracími ventily, schopnými okamžitě uvolnit hasební 

látku do chráněného prostoru a vytvořit tak spolehlivou bariéru, která zabrání dalšímu 

šíření výbuchu [50]. 

Požadavky pro tento systém ochrany uvádí norma ČSN EN 15089 [25]. 

 

 

                                                     Obrázek 9 - HRD bariéra [9] 
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                                         Obrázek 10 - Aplikace HRD bariéry [50] 

 

5.4.2 Zpětná protiexplozní klapka 

Zpětná protiexplozní klapka je uzavírací armatura vhodná pro zabránění přenosu 

výbuchu ze vstupního potrubí u filtrů, zásobníků, cyklonů a ostatních zařízení, kde existuje 

riziko výbuchu. V případě běžného provozu je zpětná protiexplozní klapka udržována 

otevřená průtokem vzdušiny v potrubí. Pokud dojde k výbuchu v technologickém zařízení, 

je tato klapka uzavřena tlakovou vlnou, a tím je zabráněno přenesení výbuchu do jiných 

částí zařízení nebo technologie. Typ zpětné protiexplozní klapky B-FLAP (obrázek 11) je 

nezávislý  

na proudění vzdušiny v potrubí. Při uzavření klapky dojde k mechanickému uzamčení, což 

odpovídá normě ČSN EN 16447 [26], podle které se tyto zařízení navrhují [51]. 

Všechny části zpětné protiexplozní klapky musí odolávat tlakům vyvolaných 

výbuchem v souladu s normou ČSN EN 14460 [26]. 
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                                 Obrázek 11 - Aplikace zpětné klapky B-FLAP [51] 

 

5.4.3 Rotační podavač 

Rotační podavač (obrázek 12) je zařízení sloužící k plynulému vyprazdňování 

určitých zařízení. Aby splňovalo požadavky na zařízení zabraňující přenesení výbuchu, 

musí mít dostatečné malou mezeru mezi otáčejícími lopatkami a tělem podavače. A také 

musí být opatřen blokováním při vzniku exploze. Taktéž musí být celé zařízení odolné vůči 

přetlaku exploze, pro kterou je navrženo. V případě, že jsou parametry jako minimální 

iniciační energie (MIE), minimální teplota vznícení (MIT), délka mezery (ls) a počet 

lopatek rotoru známy, je možno vypočítat potřebnou šířku mezery (w) [4]. 

 

                                           Obrázek 12 - Rotační podavač [7] 
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6 Výbuchy prachů v dřevozpracujícím průmyslu 

Riziko výbuchu hořlavého prachu je spojeno s velkou škálou průmyslových 

procesů, souvisejících s výrobou nebo zpracováním hořlavých látek v pevném skupenství. 

Mezi ty patří dřevo, obiloviny, kovy (např. hliník), plasty a uhlí. Prach je v provozech 

přítomný jako surovina, meziprodukt nebo jako odpadní látka [4]. 

Při obrábění dřeva vzniká prach, který může ve směsi se vzduchem vytvářet 

atmosféru schopnou výbušné reakce. Tato směs byla nejčastější příčinou výbuchů  

v průmyslových provozech (obrázek 13). Nejvyšší náchylnost k výbuchu mají prvky 

centrálního odsávaní (např. filtrační jednotky, odlučovače a skladovací sila) [4]. 

 

     Obrázek 13 - Procentuální zastoupení materiálů, spojených s výbuchem prachu [4] 

Zkušenosti ukázaly, že učení z vlastních zkušeností je účinný způsob, jak získat 

nové poznatky. Bohužel, toto platí i pro poznatky o výbuchu prachu. Ti, kteří zažili výbuch 

prachu v jejich vlastním závodě, ať už z pohledu zaměstnanců nebo vedení, přistupují  

k tomuto nebezpečí zodpovědněji. Na rozdíl od těch, kteří o výbuchu prachu jen slyšeli 

nebo četli. Skutečné porozumění následně vytváří správnou motivaci pro minimalizaci 

pravděpodobnosti výskytu takových událostí v budoucnosti [9]. 
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Je zřejmé, že náhodný výbuch prachu je vysoce nežádoucí v každém závodě.  

A proto je snaha o předávání znalostí a motivace méně dramatickými způsoby. Jedním  

ze způsobů je použití případů z minulosti, ve kterých figuruje výbuch prachu [9]. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny události, které se událi ve světě. 

6.1 Bosley, Velká Británie 

Dne 17. 7. 2015 otřásly tři výbuchy britským městečkem Bosley poblíž 

Macclefieldu (Obrázek 14). K incidentu došlo v zařízení na výrobu dřevní moučky. 

Výbuch dřevěného prachu způsobil kolaps čtyřpodlažní budovy a poškození okolní 

zástavby. Při události přišli o život 4 osoby a 4 další byli těžce zraněni [44]. 

 

                            Obrázek 14 - Snímek zařízení v Bosley po výbuchu [44] 
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6.2 Burns Lake, Kanada 

To, že výbuch hořlavého prachu je jedním z nejzávažnějších problémů požární 

bezpečnosti se přesvědčili také v kanadském městě Burns Lake (Obrázek 15). Výbuch pily 

s následným požárem se stal 20. 1. 2012. Při výbuchu byli zabiti 2 zaměstnanci a 20 jich 

bylo zraněno [45].  

 

                                     Obrázek 15 - Fotografie místa události [48] 

Příčin nehody bylo hned několik. V posledních měsících před výbuchem provoz 

zpracovával velké množství stromů napadených kůrovcem. Díky tomu bylo zpracovávané 

dřevo sušší než obvykle, ale to nebyl jediný zjištěný problém. Dramaticky nízké teploty 

způsobily ucpání COZ. Nahromaděný prach se následně inicioval horkým povrchem od 

motoru dopravníku, což vedlo k primárnímu výbuchu. Po hlavním výbuchu následovalo 

několik sekundárních výbuchů [45]. 

Majitelům dřevařské společnosti Babine Forest byla udělena pokuta ve výši  

1 milionu dolarů [48]. 

6.3 Prince George, Kanada 

Obrovský výbuch a požár zasáhl dřevařský provoz (obrázek 16) v kanadském 

městě Prince George 22. 4. 2012. Incident nepřežili 2 dělníci a dalších 22 osob bylo 
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zraněno. Výbuch byl viditelný kilometry daleko a plameny dosahovaly výšky až 60 metrů 

[47]. 

V návaznosti na druhou pilařskou tragédii za poslední 3 měsíce vydala organizace 

pro inspekci a prevenci Work Safe BC rozkazy všem dřevozpracujícím podnikům  

v Britské Kolubii provést identifikaci nebezpečí, posouzení rizik a přezkoumání 

bezpečnosti, se zvláštním důrazem na hořlavý prach, hromadění prachu a potenciální 

zdroje vznícení [47]. 

 

                    Obrázek 16 - Letecký záběr podniku po výbuchu dřevěného prachu [46] 
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7 Praktická část 

V následující kapitole bude popsána vybraná technologie centrálního odsávání  

v truhlářské dílně a uvedeny provozní podmínky. V dalších částech se práce věnuje 

experimentálnímu měření, díky kterému byla získána potřebná data. Ta byla podkladem 

pro navržení technických a organizačním opatření pro snížení nebezpečí výbuchu 

hořlavého prachu v posuzovaném provozu. 

7.1 Truhlářský provoz 

Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru 17 x 46 m a světlé výšce  

8 m. Základy jsou z monolitické betonové konstrukce. Železobetonová deska podlahy  

je tl. 200 mm. Obvodový plášť je ze železobetonových sloupů s vyzdívkou z tvárnic. 

Zastřešení je z ocelové příhradové konstrukce skryté pod podhledem z profilovaného 

plechu. Střešní plášť je rovněž z profilovaného plechu. Prostor haly je rozdělen na strojní 

dílnu, brusírnu nástrojů s osazeným kotlem na pevná paliva, ruční dílnu, kancelář, šatnu  

a WC. 

V provozovně se zpracovává rostlé dřevo, především buk a smrk. Surovina  

je dodávána ve formě nehraněných fošen. Ty jsou skladovány pod otevřenými přístřešky 

při obvodové stěně haly. Ve strojní dílně se surovina zpracovává na různé typy hranolů,  

ze kterých se dále montují kostry čalouněného nábytku. Ty jsou pak dokončované v ruční 

dílně. Kostry nábytku nejsou lakovány a zůstávají bez povrchové úpravy. Jako polotovar se 

odvážejí do jiné firmy k čalounění. Ve strojní dílně jsou rozmístěny dřevoobráběcí stroje 

napojené na COZ. Zásobník, hlavní ventilátor a filtrační zařízení jsou umístěny vně 

budovy. Schéma provozu je uvedeno na obrázku 17. 
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                                      Obrázek 17 - Schéma truhlářského provozu 

7.2 Posuzovaná technologie centrálního odsávání 

Centrální odsávací zařízení je neznámého původu a bez doložené technické 

dokumentace.  

Odpad od dřevozpracujících strojů je odváděn potrubím o průměru 150 mm a 250 

mm, které se napojuje na hlavní potrubí o průměru 630 mm umístěné pod stropem haly. 

Zde se nachází přídavný radiální středotlaký ventilátor OS 400 poháněný elektromotorem 

přes řemenový převod. Ten slouží pouze pro čtyřstranný rovnací, hoblovací, protahovací  

a tvarovací stroj. Ventilátor pracuje jako podtlakově/přetlakový systém a je určený pro 

prostředí bez nebezpečí výbuchu. Více viz tabulka 3 a obrázek 18.  
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 Tabulka 3 - Parametry ventilátoru OS 400 

P [kW] Qv [m
3
/s] ρ [kg/m

3
] ∆Pov [kPa] 

5 1,1 1,2 2,3 

kde: 

P - výkon ventilátoru [kW]; 

Qv - množství přenesené vzdušiny [m
3
/s]; 

ρ - hustota média [kg/m
3
]; 

∆Pov  - celkový tlak [kPa]; 

 

 

                                              Obrázek 18 - Ventilátor OS 400 

Hlavní radiální středotlaký ventilátor OS 630 poháněný elektromotorem přes 

řemenový převod je umístěn vně budovy. Ten slouží pro ostatní dřevozpracující stroje. 

Ventilátor pracuje jako podtlakově/přetlakový systém a je určený pro prostředí bez 

nebezpečí výbuchu. Více viz tabulka 4 a obrázek 19. 

 Tabulka 4 - Parametry ventilátoru OS 630 

P [kW] Qv [m
3
/s] ρ [kg/m

3
] ∆Pov [kPa] 

30 7,8 1,2 2,3 
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                                           Obrázek 19 - Ventilátor OS 630 

Dále potrubní rozvod pokračuje do velkoplošného filtru VF 140, kde se vibračním 

způsobem odlučují částice v pevném stavu z nosné vzdušiny. Filtrační jednotka je osazena 

zařízením na odlehčení výbuchu - výbuchovými membránami VMP 630x310 C.  

V celkovém počtu 5 kusů.  

Přefiltrovaná vzdušina je vedena přes vratné potrubí a požární klapku PKTM 90 

zpátky do provozu truhlárny. Dřevní odpad padá do skladovacího sila o objemu 27 m
3
, 

které je umístěno pod filtrem. Ve spodní části sila je vyprazdňovací otvor s šoupátkovým 

uzávěrem o rozměrech 30 x 30 cm. Dřevní odpad se vysypává do přistaveného kontejneru. 

Četnost vyprazdňování sila je v průměru 2x měsíčně. Tlaková odolnost zařízení není 

známa, což znamená, že při výpočtech muselo být vycházeno z nejnižší tlakové odolnosti, 

kterou legislativa umožňuje [22]. 

Posuzovaná technologie odsávání je v případě běžného provozu aktivní cca 6 hodin 

denně. Provozní teplota je stanovena mezi -20°C až +60°C, což vychází z umístění 

zařízení. Rychlost proudění vzdušiny v potrubí o průměru 630 mm je 25 m/s. Celková 

délka potrubí o průměru 630 mm je 40 m. Na obrázku 20 můžeme vidět filtrační jednotku 

se skladovacím silem. 
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                                  Obrázek 20 - Filtrační jednotka a skladovací silo 

Ukázka centrálního odsávacího zařízení ve vnitřním prostoru haly na obrázku 21. 

Blokové schéma célé technologie odsávání na obrázku 22. 

 

                                                                 Obrázek 21 - COZ 
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                                            Obrázek 22 - Blokové schéma COZ 

 

Kromě centrálního odsávacího zařízení se v provozu truhlárny vyskytuje doplňkové 

stacionární odsávací zařízení Sajax. Na toto zařízení je napojena pásová bruska  

a zkracovací pila. Více viz tabulka 5 a obrázek 23. 

 Tabulka 5 - Parametry odsávacího zařízení Sajax 

P [kW] Qv [m
3
/s] ρ [kg/m

3
] ∆Pov [kPa] 

2,2 0,416 1,2 1,9 
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                              Obrázek 23 - Odsávací zařízení Sajax 

8 Stanovení PTCH odebraného vzorku 

Z důvodů přesného určení PTCH vyskytujících se látek v provozu je třeba provést 

laboratorní měření. Jednalo se o zjištění maximálních výbuchových parametrů, dolní meze 

výbušnosti, minimální iniciační energie a minimální teploty vznícení rozvířeného prachu. 

Měření byla uskutečněna na fakultě bezpečnostního inženýrství. Celkově bylo provedeno 

93 laboratorních měření. 

8.1 Popis získaného vzorku prachu 

Vzorek prachu byl odebrán ze skladovacího sila (obrázek 24), ve kterém  

je skladován dřevní odpad. Původní odebraný vzorek byl upraven prosevem přes síto  

o velikosti ok 0,63 mm z důvodu separování větších částic dřevního materiálu.  

To znamená, že vzorek prachu pro další použití odpovídá granulometrickému stavu A [3]. 

Pro tento granulometrický stav se provede určení vlhkosti a sítová analýza. Místo 

odběru viz následující obrázek 24. 
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                                                  Obrázek 24 - Místo odběru vzorku 

8.2 Určení vlhkosti 

Vlhkost byla měřena na přístroji Mettler Toledo HS 153 podle normového postupu 

dle ČSN 441375 [13]. Tento analyzátor disponuje halogenovou technologií ohřevu. 

Ukázka analyzátoru vlhkosti je na obrázku 25. 

Vzorek prachu byl rovnoměrně nasypán na hliníkovou misku a po uzavření 

přístroje došlo ke spuštění testu. Měření bylo opakováno pětkrát a v průměru trval jeden 

test 5,53 min. Přehled výsledků je uveden v tabulce 6.                               

 Tabulka 6 - Výsledky měření vlhkosti 

Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Měření č. 4 Měření č. 5 Průměr 

[% MC] 

7,15 8,32 7,96 8,08 8,04 7,91 
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                                                        Obrázek 25 - Mettler Toledo HS 153 

8.3 Sítová analýza 

Sítová analýza slouží k určení střední velikosti zrna. Postup sítové analýzy je 

založen na prosevu prachu vibračním způsobem přes síta s různými velikostmi ok. Měření 

bylo prováděno na sítovacím stroji AS 200 podle normy ČSN EN 933-1 [32]. 

V mém případě bylo použito sedm sít (0,5 mm; 0,25 mm; 0,15 mm; 0,106 mm; 

0,063 mm; 0,040 mm; 0,025 mm). Navážka vzorku prachu na sítě o velikosti ok 0,5 mm 

činila 100 g. Střední velikost zrna je 0,0541 mm. Na obrázku 26 můžeme vidět zastoupení 

jednotlivých frakcí vzorku prachu v procentech.  

 

                Obrázek 26 - Procentuální zastoupení prachu podle velikosti částic 
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8.4 Maximální výbuchový tlak a maximální nárůst výbuchového 

tlaku 

Zkouška probíhala podle normy ČSN EN 14034-1 + A1 [18], to jest určení 

maximálního výbuchového tlaku. A normy ČSN EN 14034-2 + A1 [19], která popisuje 

postup při určení maximálního nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na čase. Tyto 

hodnoty se určují standardně třemi sériemi měření v uzavřené tlakové nádobě neboli 

autoklávu. Výbuchový autokláv můžeme vidět na obrázku 27.  

 

                                              Obrázek 27 - Výbuchový autokláv 

                                              

Pro měření byla použita tlaková nádoba o objemu 20 litrů. Jednotlivé navážky 

dřevěného prachu, které reprezentují koncentrace prachu byly vloženy do zásobníku.  

Ten je natlakován na 20 barů a prach je vtlačen pomocí rozviřovače do komory.  

Při zahájení rozviřování musí být v komoře atmosférický tlak. Směs prach-vzduch se 

následně zapálí iniciacemi o energii 10 kJ. To znamená dva kusy iniciátorů, každy 

obsahuje 0,5 gramů nitrocelulózy. Zpoždění mezi započetím rozviřování vzorku a iniciací 

směsy je 60 ms. Výsledky měření jsou uvedeny na obrázku 28.  
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                              Obrázek 28 - Výsledky měření pmax a (dP/dt)max 

8.5 Spodní mez výbušnosti  

Určuje se nejnižší možná koncentrace ve směsi prach-vzduch, kdy je ještě možné 

iniciovat danou směs. Postup měření se provedl podle normové metody  

ČSN EN 14034-3 + A1 [20]. Kdy je použito stejného postupu a zařízení jako u 

maximálních výbuchových parametrů. Rozdíl v měření maximálního výbuchového tlaku a 

spodní meze výbušnosti je ve velikosti iniciační energie. Ta pro spodní mez výbušnosti 

činila 2 kJ (2 x 0,1 gramu nitrocelulózy). Výsledky měření jsou uvedeny obrázku 29.  
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                                       Obrázek 29 - Výsledky měření LEL 

8.6 Minimální iniciační energie 

Zkouška probíhala podle normy ČSN EN 13821 [17], to jest stanovení minimální 

zápalné energie směsi prachu se vzduchem. Vzorek dřevěného prachu se rozvířil  

ve skleněné Hartmanově trubici o objemu 1,2 litru (obrázek 30) a byl podroben jiskrovému 

výboji o určité energii. 
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                                                     Obrázek 30 - MIE – D 1.2 

Jednotlivé navážky dřevěného prachu, které reprezentují koncentrace prachu jsou 

vloženy do přístroje. Po nastavení velikosti elektrické jiskry je test spuštěn. Počáteční 

energie jiskry u prvního měření je 1000 mJ, což je i hodnota maximální možné energie.  

V případě úspěšné iniciace je tato energie snižována, až na hodnotu, při které k iniciaci 

nedojde. K potvrzení je potřeba vždy provést deset pokusů. Koncetrace prachu je vždy 

změněna po nalezení minimální energie, při které dojde ke vznícení. Koncetrace  

se pohybovaly od 750 do 2250 g/m
3
. Zpoždění iniciace bylo v první sérii 120 ms a v druhé 

sérii 150 ms.  

Dle rovnice (17) se hodnota energie vypočte jako součin kapacity vybíjeného 

obvodu a napětí kondenzátoru. 

                     (17)  

Minimální iniciační energie (MIE) se nachází mezi nejvyšší energií (E1), při které 

nedošlo ke vznícení a nejnižší enrgii (E2), při které došlo ke vznícení. Viz rovnice (18). 

           (18)  

Pro dřevěný prach byla stanovena statistická hodnota MIE (Es) na 55 mJ.       
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8.7 Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 

Tato laboratorní zkouška probíhala dle normové metody ČSN EN 50281-2-1 [27], 

která stanoví minimální teplotu vznícení prachu v rozvířeném stavu. Zařízení, na němž 

bylo prováděno měření, můžeme vidět na obrázku 31. 

 

           Obrázek 31 - Přístroj pro měření teploty vznícení v rozvířeném stavu 

Na počátku měření byla válcová pec vyhřátá na 500 °C. Pro tuto teplotu  

se ověřily navážky vzorku dřevěného prachu o hmotnosti 0,2 g; 0,3 g; 0,5 g, které  

se vložily do zásobníku. A následně se každá navážka rozvířila tlakovým vzduchem  

o velikosti 0,2 bar; 0,3 bar a 0,5 bar do vyhřáté pece. Za úspěšné vznícení se považuje, 

jestliže byl na zrcátku pod spodní hranou pece patrný plamen. V případě pouhého doutnání 

se pokus nepovažuje za pozitivní, to jest, nedošlo ke vznícení rozvířeného vzorku prachu. 

V případě, že dojde ke vznícení, sníží se teplota pece o 20 °C a celý postup  

se opakuje, až do fáze, kdy se vzorek nevznítí. V opačném případě se teplota pece zvýší  

o 50 °C a pokračuje se do doby, kdy v zahřáté peci dojde k reakci. Za minimální teplotu 

vznícení se považuje nejnižší teplota válcové pece, při které došlo ke vznícení rozvířeného 

vzorku prachu. U výsledných teplot přesahující 300 °C se konečná hodnota sníží o 20 °C 

[27]. 

Konečná hodnota minimální teploty vznícení rozvířeného vzorku dřevěného prachu 

byla 400 °C. 
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8.8 Přehled výsledků měření 

V této kapitole, je uveden přehled výsledků laboratorních zkoušek (tabulka 7), které 

byly provedeny za účelem zjistit požárně technické charakteristiky vyskytujícího 

dřevěného prachu, jenž je v provozu odsáván COZ. Z výsledků zkoušek budu vycházet při 

vyhodnocení rizik výbuchu (kapitola 9) spojených s provozem COZ. A při navržení 

opatření (kapitola 10) pro zabezpečení COZ proti výbuchu prachu. Protokoly ze všech 

provedených laboratorních zkoušek se nachází v přílohách A až F. 

Tabulka 7 - Přehled výsledků 

Měřená veličina Vzorek prachu 

Vlhkost [%] 7,91 

Střední velikost zrna [mm] 0,0541 

Maximální výbuchový tlak [bar] 7,4 

Maximální nárůst výbuchového tlaku[bar/s] 240 

Kst [bar ∙ m ∙ s
-1

] 65 

Spodní mez výbušnosti [g/m
3
] 75 

Minimální iniciační energie [mJ] 55 

Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu [°C] 400 
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9 Vyhodnocení rizik výbuchu 

Předcházející kapitola o experimentálním zjišťování PTCH nám dala odpověď, 

jestli je dřevěný prach nebezpečný pro provoz COZ. Z výsledků vyplývá,  

že je testovaný vzorek vznětlivý jak horkým povrhem, tak i elektrickou jiskrou.  

A je schopen výbušné reakce. To znamená, že je třeba tyto skutečnosti vzít v potaz  

a zabezpečit danou technologii centrálního odsávání proti výbuchu prachu. 

9.1 Technické parametry 

Kapitola uvádí parametry (tabulka 8 a 9) jednotlivých částí technologie odsávání. 

 

Tabulka 8 - Technické parametry filtrační jednotky 

Objem zařízení [m
3
] 22,7 

 

Objem filtrační vestavby [m
3
] 5,5 

 

Tlaková odolnost zařízení [bar] Hodnota není známa 

(použita nejnižší normová hodnota → 0,12) 

Výška [m] 2,9 

Šířka [m] 2,8  

Délka [m] 2,8  

Potrubí [mm] DN 630 

Materiálové složení Ocel 
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Tabulka 9 - Technické parametry sila 

Objem zařízení [m
3
] 27 

 

Tlaková odolnost zařízení [bar] Hodnota není známa 

(použita nejnižší normová hodnota → 0,12). 

Výška krychlové části [m] 3  

Výška kuželové části [m] 1,2  

Šířka [m] 2,8 

Délka [m] 2,8  

Potrubí [mm] DN 630 

Materiálové složení Ocel 

 

9.2 Provozní podmínky 

Kapitola uvádí podmínky (tabulka 10) za kterých je provozována technologie 

centrálního odsávání. 

 

Tabulka 10 - Provozní podmínky 

Umístění posuzované technologie: Potrubí + přídavný ventilátor  → uvnitř haly; 

hlavní ventilátor + filtr + silo → vně haly. 

Počet kusů zařízení: Ventilátor - 2 kusy; 

filtr - 1 kus; 

silo - 1 kus. 

Provozní tlak: Podtlakově / přetlakové zařízení 

(potrubí → podtlak, filtr + silo → přetlak). 

Provozní doba: 6 hodin / den; 1500 hodin / rok. 

Provozní teplota [°C] - 20 až + 60 

Rychlost proudění v potrubí [m∙s
-1

] 25 m∙s
-1

 

Materiálové složení Ocel 
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9.3 Navržení zón 

Tato kapitola popisuje zařazení jednotlivých částí technologie na odsávání dřevního 

prachu, ve kterých je reálný výskyt výbušné atmosféry.  

Podle provozních podmínek, výsledků laboratorního měření a v souladu s normou 

ČSN EN 12779 + A1 [15] a ČSN EN 60079-10-2 [29] navrhuji stanovit následující 

prostředí (obrázek 32): 

 vnitřní prostor potrubí - dle výpočtu (příloha K) je vyskytující se skutečná 

koncentrace menší než koncentrace nebezpečná (cSKUT ˂ cNEB). To znamená, 

že nemůže dojít ke vzniku výbušné atmosféry. S přihlédnutí k možnosti 

selhání lidského faktoru (vznik výbušné atmosféry ve výjimečných 

případech např. odsátí většího množství nahromaděného prachu obsluhou) 

navrhuji zařadit prostor do zóny 22. Ale potrubní systémy spojující obráběcí 

stroje a filtrační jednotku musí být zařazeny dle normy [15]  do zóny 21; 

 vnitřní prostor filtru (špinavá strana) - dle výpočtu (příloha K) je vyskytující 

se skutečná koncentrace větší než koncentrace nebezpečná (cSKUT ˃ cNEB).  

A proto zařazuji prostor do zóny 20; 

 vnitřní prostor filtru (čistá strana) a vratné potrubí - čistá strana filtru a 

vratné potrubí může obsahovat výbušnou koncentraci v případě porušení 

filtrační vložky, proto navrhuji zónu 22; 

 vnitřní prostor sila - dle výpočtu (příloha K) je vyskytující se skutečná 

koncentrace větší než koncentrace nebezpečná (cSKUT  ˃ cNEB). A proto 

zařazuji prostor do zóny 20; 

 vnější prostor kolem sila (výpad ze sila) - v případě vyprazdňování sila 

dochází k víření prachu. Proto v okolí 1 m kolem výpadu navrhuji zónu 22; 

 vnitřní prostor haly - v případě zajištění úklidu prostoru haly (vrstva prachu 

bude menší než 1 mm) a zajištění fungování COZ bez úniků prachu  

je prostor zařazen jako prostor BEZ nebezpečí výbuchu. Za předpokladu 

nedodržení těchto podmínek bude prostor zařazen jako prostor  

s nebezpečím výbuchu zóna 22.  
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                                       Obrázek 32 - Navržení zón 

9.4 Specifikace potenciálních zdrojů iniciace 

V technologii odsávání dřevěného prachu byly pravděpodobné zdroje iniciace 

posouzeny podle normy ČSN EN 1127-1[14].  

Horké povrchy 

V případě kontaktu s horkým povrchem může dojít k iniciaci výbušné atmosféry, 

ale i usazeného prachu. Tento zdroj iniciace se vyskytuje především v případě poruchy 

ventilátoru (např. tření, přehřátí elektromotoru, zadření ložisek). 
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Plameny 

Vznik pouze při neodborné údržbě (např. svařování), nedbalosti, či používáním 

otevřeného plamene v prostoru technologie.  

Mechanicky vznikající jiskry 

Mechanické jiskry mohou vznikat zavlečením cizího tělesa do technologie odsávání 

od obráběcích strojů (např. hřebík, kámen). Další možností je mechanická porucha 

ventilátoru nebo provádění údržby s pracovními nástroji, které nejsou určeny  

pro manipulaci ve výbušném prostředí. 

Elektrická zařízení 

Za předpokladu používání elektrických zařízení, která nejsou určená k provozu  

ve výbušné atmosféře, může docházet k nadměrnému zahřátí nebo vzniku jisker. 

Statická elektřina 

Statická elektřina může vznikat v případě nedostatečného uzemnění technologie. 

Také v případě špatného provedení plastového připojovacího potrubí od strojů, které není 

vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo používáním nevhodného oděvu  

a pracovního nářadí u osob provádějících údržbu. 

Úder blesku 

Chybějící ochrana proti úderu blesku (bleskosvod) na filtrační jednotce a silu, které 

se nacházejí ve venkovním prostoru. 

Samovznícení 

 K němuž může dojít v případě dlouhodobého skladování dřevěného odpadu v silu. 
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10 Stávající a dodatečná opatření pro COZ 

10.1 Stávající technická opatření 

V souladu s normou ČSN EN 12779 + A1 [15] je splněna minimální dopravní 

rychlost vzduchu v potrubí, která činí 20 m/s. 

Na filtrační jednotce, přes kterou je čištěn odsávaný vzduch z obráběcích strojů 

jsou instalovány pojistné membrány  VMP 630x310 C v počtu 5 kusů (obrázek 33). Z toho 

jsou 3 membrány instalovány směrem na zeď haly a 2 membrány do volného prostoru.  

ES prohlášení o shodě od provozovatele je v příloze G. 

   

                                           Obrázek 33 - Pojistné membrány 

Tyto pojistné membrány byly dále posouzeny (kapitola 10.2), zdali je stávající 

počet 5 kusů dostatečný pro zabezpečení filtru a sila. Silo nedisponuje žádným ochranným 

opatřením. 

10.2 Dodatečná technická opatření 

Protivýbuchová opatření 

Výpočet odlehčovacích ploch byl proveden pomocí počítačového programu 

WinVent. Protokoly z výpočtů jsou uvedeny v příloze H až J. Nejprve jsem počítal  

s laboratorně naměřenou hodnotou Kst. Podle výpočtu je třeba u filtru zajistit únikovou 

plochu membrán 0,5 m
2 

a u sila 0,86 m
2
. Z výpočtu vyplynulo, že pro zabezpečení 

správného odlehčení výbuchu filtru a sila je stávající počet 5 kusů pojistných membrán 

nedostačující.  
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Navrhuji úpravu a doplnění pojistných membrán dle ČSN EN 14797 [24], ČSN EN 

14491[23] a NV č. 116/2016 Sb. [34] na filtru a silu následovně: 

 membrány na filtru, které směřují na zeď haly demontovat a otvory zaslepit; 

 ke stávajícím 2 ks membrán VMP 630x310 C směřujících do volného 

prostoru navrhuji doplnit 1 ks pojistné membrány VPN 630x310 C; 

 doplnění 5 ks pojistných membrán VMP 630x310 C na silo. 

Vhledem k tomu, že COZ musí být v souladu s normou ČSN EN 12779 + A1 [15] 

je třeba provést výpočet pro hodnotu Kst, kterou uvádí výše zmíněná norma (Kst 200).  

Pro filtr je třeba zajistit únikovou plochu membrán 1,53 m
2 

a pro silo 2,64 m
2
. Z čehož 

vychází značné navýšení počtu pojistných membrán. Konečný počet odlehčovacích prvků 

navrhuji následovně: 

  9 ks pojistných membrán VMP 630x310 C na filtrační jednotce; 

 15 ks pojistných membrán VMP 630x310 C na silu.  

Pro zajištění bezpečnosti po odlehčení výbuchu jsem provedl výpočet (kap 5.2.2) 

rozsahu plamenů (obrázek 34) a tlakových účinků vně zařízení: 

                           

          

                          

           

               

 

         

                              Obrázek 34 - Rozsah plamenů po odlehčení 

Dle ČSN EN 15089 [25] a NV č. 116/2016 Sb. [34] musí být řešeno oddělení 

výbuchu, aby se zabránilo šíření výbuchu z filtru a sila zpět do provozu truhlárny.  
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Navrhuji instalovat prvky oddělující výbuch na přívodním a zpětném potrubí (obrázek 35). 

V úvahu připadají řešení: 

a) HRD bariéra (kapitola 5.4.1) nebo; 

b) klapka B - FLAP (kapitola 5.4.2). 

Výpad ze sila navrhuji zabezpečit rotačním podavačem (kapitola 5. 4. 3) v souladu 

s ČSN EN 15089 [25] a NV č. 116/2016 Sb. [34] (obrázek 35). 

Dále navrhuji přesunutí ventilátorů na čistou stranu technologie (obrázek 35),  

to znamená za filtrační jednotku na vratné potrubí regenerované vzdušiny. Nebo ponechání 

ventilátorů na současném místě, ale musí být v provedení do zóny 21. Odstranění 

doplňkového odsávacího zařízení Sajax (kapitola 7.2). A připojení pásové brusky  

a zkracovací pily na COZ. Dle ČSN 127040 [12] musí být zajištěno fungování COZ  

za všech provozních stavů. V opačném případě je třeba zajistit blokování strojů, aby 

nebylo možné uvádět obráběcí stroje do chodu bez spuštěného COZ a vypínat COZ  

v případě, že se stále pracuje na obráběcích strojích. 

 

                                        Obrázek 35 - Protivýbuchová ochrana COZ 
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Ostatní opatření 

Podle normy ČSN EN 12279 [15] musí být na filtrační jednotce a silu umístěn 

suchý automatický hasicí systém napojený na přívod vody. 

Požární klapka umístěná na vratném potrubí, jenž odděluje prostor haly (požární 

úsek č. 1) od systému odlučování dřevěného prachu (požární úsek č. 2) musí být doplněna 

o další požární klapku umístěnou na výstupu potrubí z haly. 

COZ musí být dle ČSN EN 12279 [15] dokonale uzemněno a potrubí musí být 

vyrobené z vodivého materiálu. 

Na hlavním potrubí musí být instalován podle ČSN EN 12279 [15] indikátor, který 

prokáže, že je dosaženo stanovených parametrů odsávání.  

Navrhuji zajistit omezení vstupu do prostoru filtru a pod výpad ze sila. Zejména při 

spuštěném systému centrálního odsávání. 

Jelikož není známa tlaková odolnost, navrhuji ověřit tlakovou odolnost. A také 

nechat prověřit statickou odolnost konstrukce COZ. 

Přehled navržených protivýbuchových opatření viz tabulka 11. 

Tabulka 11 - Shrnutí protivýbuchových opatření 

Protivýbuchová opatření 

 

Postup určení 

Laboratorní měření  

(Kst = 65) 

Norma ČSN EN 12279 + A1 

(Kst  = 200) 

Pojistné membrány - filtr  

(VMP 630x310 C) 
3 ks 9 ks 

Pojistné membrány - silo 

 (VMP 630x310 C) 
5 ks 15 ks 

Klapka B - FLAP / HRD bariéra 2 ks 

Rotační podavač 1 ks 

Ventilátor Vhodný do zóny 21 nebo přesunutí na čistou stranu COZ. 
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10.3 Dodatečná organizační opatření 

Veškerá elektrická zařízení, která jsou použita v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

musí odpovídat kritériím určených pro použití v těchto prostorech. Ke každému 

jednotlivému zařízení je třeba doložit certifikát, ES prohlášení o shodě a revize dle ČSN 

EN 60079 - XX [28], [30], [31]. Ovšem i neelektrická zařízení musejí splňovat požadavky 

pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN ISO 80079-36 [33].  

Dalším opatřením je provádění pravidelného úklidu sedimentovaného prachu  

v prostoru haly, aby nedocházelo k tvorbě prachové vrstvy o velikosti 1 mm. Vzhledem  

k tomu, že v případě nesplnění by se nadále nejednalo o prostor bez nebezpečí výbuchu 

(kapitola 9.2). Úklid by měl být také prováděn na plošině kolem filtru a v okolí sila. 

V podniku musí být vedena dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) dle 

NV č. 406/2004 Sb. [37], která musí být udržována v aktuálním stavu a sladěna s ostatní 

dokumentací v podniku. Další součástí dokumentace dle NV č. 406/2004 Sb. [37]  

je písemný příkaz k provádění prací (příkaz V). Ten je určený pro provádění nebezpečných 

prací (např. broušení či svařování). 

Značná pozornost musí být věnována zajištění bezpečnosti při provádění prací na 

opravě a údržbě. Všechna zařízení s potenciálním nebezpečím výbuchu musejí být  

v průběhu prací odpojena od elektrické energie a mechanicky uzavřena. V případě 

provádění činností se vznikem jisker nebo používání otevřeného ohně musejí být přijaty 

opatření k minimalizaci nebezpečí (např. odstínění, zajištění prostoru hasicími přístroji). 

Osoby provádějící údržbu v prostředí s nebezpečím výbuchu musejí být vybaveny 

pracovním oděvem a nástroji, které jsou vhodné do tohoto prostředí.  

Provozovatel je povinen prostřednictví kvalifikované osoby a v pravidelných 

intervalech provádět výcvik a školení zaměstnanců pracujících v prostorech s nebezpečím 

výbuchu. Nutnost provádění školení vychází z NV č. 406/2004 Sb. [37]. Týká  

se to především správné obsluhy technologie, hrozících nebezpečí, preventivních  

a ochranných opatření. Školení musí být doloženo písemnou formou. 

Všechny prostory, ve kterých se vykytuje výbušná atmosféra (kapitola 9.2) musejí 

být onačeny dle NV č. 405/2004 Sb. [36] značkou EX (obrázek 4) upozorňující na toto 

nebezpečí [37]. 
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Závěr 

Tato práce je zaměřena na zhodnocení protivýbuchové ochrany centrálního 

odsávacího systému v truhlářském provozu. Teoretická část vysvětluje základní poznatky  

o výbuchu a způsobech ochrany proti výbuchu. V praktické části je uveden popis 

technologického zařízení na odsávání dřevěného odpadu, ze kterého byl odebrán vzorek 

prachu. Ten byl podroben laboratornímu testování z důvodů určení PTCH, které byly 

podkladem pro určení rizik a navržení technických a organizačních opatření. 

Dále jsem navrhl prostředí uvnitř a vně technologie, včetně specifikace 

potenciálních zdrojů iniciace. V celé technologii odsávání se vykytuje během provozu 

možnost vzniku výbušné atmosféry. Vhledem k tomu, že není možno vyloučit vznik 

iniciačního zdroje v COZ, je třeba přijmout technická opatření k zabránění možného 

výbuchu, či zmírnění jeho následků. 

Stávající zabezpečení COZ v podniku je nedostačující a proto jsem navrhl řadu 

opatření jak technického, tak i organizačního charakteru. Nejprve jsem provedl ověření 

počtu pojistných membrán na filtrační jednotce a silu z čehož vyplynula potřeba doplnění 

pojistných membrán na tyto zařízení a změnu umístění pojistných membrán vyskytujících  

se na filtru. Dalším opatření se týkalo zabránění přenosu výbuchu, kdy jsem navrhl dvě 

varianty možného zabezpečení. První počítá s instalací zpětných klapek na přívodním  

a zpětném potrubí. Druhá s instalací HRD bariér na stejných místech. Tyto opatření 

doplňuje rotační podavač na výpadu ze sila, který nahradí stávající šoupátkový uzávěr. 

Také navrhuji přesunutí ventilátoru za filtrační jednotku nebo použití ventilátoru do 

výbušného prostředí a rozšíření COZ ke všem obráběcím strojům. 

Z organizačních opatření bych zdůraznil provádění pravidelného úklidu a vytvoření 

dokumentace o ochraně před výbuchem. 

Výsledky této práce poskytují majiteli podniku informace o možném zvýšení 

bezpečnosti provozu dané technologie, aby byla v souladu s platnou legislativou. 
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