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ANOTACE 

Sedláček, T., Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 52 stran. 

Diplomová práce se zabývá analýzou rizik kompresorové stanice GHH. Analýza 

rizik zahrnuje posouzení všech dostupných materiálů, provedená měření a na základě 

vyhodnocení informací zařazení zařízení do příslušné kategorie. Vyhodnocení podkladů 

bylo provedeno v souladu s normativními a legislativními požadavky. Posouzení 

zařízení zohledňuje jeho bezpečný provoz ve stanoveném prostředí dle protokolu o 

určení vnějších vlivů. 

Klí čová slova: analýza rizik, kompresorová stanice, iniciační zdroje, 

neelektrické zařízení 

ANNOTATION  

Sedláček, T., Risk Analysis of Non-Electrical Equipment in Potentially Explosive 

Atmospheres, Diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010, 52 pages. 

The thesis deals with the risk analysis of GHH compressor station. The risk 

analysis involves consideration of all available material performed measurement and 

evaluation on the basis of the available information the evaluation of the equipment into 

the appropriate category. The evaluation of information has been carried out in 

accordance with the normative and legislative requirements. The assessment of 

equipment takes into account its safe operation in a given environment according to the 

protocol for the determination of external influences. 

Key words: risk analysis, compressor station, initiating sources, non-electrical 

equipment 
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Úvod 

Průmyslová odvětví, kde dochází k vytváření výbušné atmosféry, představují 

odjakživa nebezpečí výbuchu za předpokladu výskytu iniciačních zdrojů schopných tuto 

atmosféru zapálit. Výbušná prostředí v praxi nacházíme v různých odvětvích, jako je 

hutnictví, chemie, dřevozpracující průmysl, atd. V těchto průmyslových odvětvích se 

používají stroje a zařízení, které pracují s látkami schopnými vytvářet výbušnou 

atmosféru. V Evropské unii problematiku zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

řeší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/EC, známá spíše jako ATEX (100a). 

Označení ATEX je odvozeno od francouzského překladu Atmosphére Explosible. Tato 

směrnice byla implementována do české legislativy jako Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro 

použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jejím primárním cílem je zajištění 

bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a zrušení volného pohybu zboží v rámci EU. 

Další legislativní požadavky nám stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1992/92/EC o minimálních požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 137). Tato směrnice 

byla implementována do české legislativy jako Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o 

bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 

Má práce se zabývá hodnocením rizik neelektrického zařízení na kompresorové 

stanici. Podrobněji bude rozebrán legislativní rámec týkající se zařízení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu, popis zařízení a samotná analýza rizik. Při zpracovávání dat a 

měření v praxi jsem výsledky konzultoval s odborníky, kteří mi poskytli potřebné 

informace, materiály a technické vybavení. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat analýzu rizik neelektrického zařízení 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Neelektrické zařízení je zařízení, které může 

vykonávat svou určenou funkci mechanicky.  Analýza rizik byla provedena na žádost 

firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., jako podnět vyplývající z dokumentace ochrany před 

výbuchem (DOPV). 



 2

1 Legislativa 

NV č. 23/2003 Sb. a NV č. 406/2004 Sb., představují legislativní požadavky 

zabývající se problematikou prostředí s nebezpečím výbuchu. NV č. 23/2003 Sb. 

(Evropská směrnice 94/9/EC, řeší problematiku zařízení a ochranných systémů v 

prostředí s nebezpečím výbuchu) naproti tomu NV č. 406/2004 Sb. (Evropská směrnice 

1999/92/EC, řeší povinnosti zaměstnavatele v otázkách zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu). 

Na tyto právní předpisy navazuje celá řada normativních požadavků, z nichž 

valná část je harmonizovaná. Při provedení analýzy rizik v prostředí s nebezpečím 

výbuchu bereme v potaz, o jaké zařízení se jedná a v jakém prostředí se zařízení 

nachází. Na základě těchto uvedených faktorů je nutno pečlivě vybrat normy, které se 

dané problematiky dotýkají. [11,12] 

1.1 Legislativní vývoj 

Zařízení, která pracují v prostředí s výskytem hořlavých plynů, par, prachů nebo 

aerosolů, vždy představovala potencionální zdroje schopné iniciovat směsi hořlavých 

látek se vzduchem. S rozvojem průmyslu počátkem 20. století, byla zejména věnována 

pozornost elektrickým zařízením používaných v dolech. Při důlních činnostech se často 

vyskytoval metan, který mohl být iniciován od elektrických zařízení. Proto se začalo 

uvažovat o opatřeních, které by elektrická zařízení vyloučila jako zdroj iniciace. 

S postupem času, se problematika používání elektrických zařízení v prostředí 

s nebezpečím výbuchu přesunula i do jiných odvětví než je důlní činnost. 

Ačkoliv se elektrická zařízení používají po celém světě, jednotlivé státy si 

vytvářely svou vlastní národní legislativu. Tady se vyskytl prostor pro odchylky 

v technických požadavcích na konstrukci a provoz elektrických zařízení v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Současně s národní legislativou se vyvíjely i právní předpisy 

pro schvalování nezávislými orgány nebo zkušebnami. Tento vývoj však začal 

způsobovat problémy při exportu a importu zařízení určených do prostoru s nebezpečím 

výbuchu. Problém spočíval v ověřování dle různých národních právních a technických 

předpisů. Tato skutečnost představovala pro výrobce značnou obchodní bariéru. 
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Snaha jednotlivých národních normalizačních institucí řešit tento problém, vedla 

ke kroku sjednotit technické požadavky na elektrická zařízení určená do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Sjednocení jednotlivých technických předpisů vedlo k nutnosti 

vyrábět zařízení v různých variantách pro jednotlivé státy. Nejrychleji probíhala 

harmonizace norem ve státech Evropského společenství, normalizační skupinou 

CENELEC, která vytvořila již v 60. letech jednotnou sadu norem pro elektrická 

zařízení. Ve světě existovaly i další organizace zabývající se harmonizací a tvorbou 

norem. Za zmínku stojí organizace IEC, která harmonizovala normy dle technických 

požadavků, nikoliv však národních požadavků. Normy vydávané IEC připouštěli 

národní výjimky. 

Technické požadavky na zařízení se postupem času více či méně sjednotily. 

Existovala tady však ještě jedna bariéra, byrokracie v podobě schvalování dle národních 

předpisů. Tento problém odstranila v 70. letech Evropské společenství. ES vydalo 

směrnice, podle kterých už nebylo třeba znovu certifikovat výrobky v jednotlivých 

státech ES, což vedlo k volnému pohybu zboží. Výrobky musely být certifikovány 

jednou z oprávněných zkušeben ES. Plnění těchto směrnic se stalo pro státy EU právně 

závazné. Což se později ukázalo jako jejich slabé místo. Směrnice obsahovaly přímo 

výčet harmonizovaných norem, které odráží aktuální stav techniky. Neustálé novelizace 

norem, vedly také k neustálé novelizaci směrnic, které musely projít dlouhým 

schvalovacím procesem. Proto v zemích EU přistoupili k revizi směrnic a vypracovali 

tzv. směrnici nového přístupu. Tato směrnice se lišila od starých tím, že posílila právní 

závazek nebránit státům volnému pohybu výrobků a součástí směrnice se také staly 

základní bezpečnostní požadavky. Na rozdíl od starých směrnic se ve směrnici nového 

přístupu neprokazuje shoda s normou, ale shoda se základními bezpečnostními 

požadavky uvedenými ve směrnici. Změna normy již neznamená změnu směrnice. 

Další novinkou směrnice, jsou postupy prokazování shody, které jsou děleny do 

modulů. V závislosti na větším nebezpečí výrobku se stanovuje složitější proces 

posuzování shody. 

Zařízeními do prostoru s nebezpečím výbuchu se zabývá směrnice nového 

přístupu 94/9/EC, známá jako ATEX 100a. Směrnice byla implementována do české 

legislativy původně prostřednictvím NV č. 176/1997 Sb., v současné době platný jako 

NV č. 23/2003 Sb. Jejím hlavním cílem je zrušení překážek volného pohybu zboží na 
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trhu EU a řešení otázky týkající se potřebné míry zajištění bezpečnosti. Směrnice je 

platná pro případy, kdy za atmosférických podmínek (absolutní tlak 80-100kPa, teplota 

v rozmezí -20 až +60 ˚C a obsah kyslíku ve výbušné směsi nepřekročí 21%) se 

v prostředí nacházejí hořlavé látky, které tvoří se vzduchem výbušnou směs. Směrnice 

se však využívá i v případech kdy se výbušná směs nachází v uvedených podmínkách 

za jakéhokoliv stavu a po jakoukoli dobu. Směrnice se vztahuje na elektrická i 

neelektrická zařízení a ochranné systémy používané v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Výrobci vyrábějící zařízení určené do prostorů s nebezpečím výbuchu, měli od poloviny 

roku 2003 povinnost dodržovat směrnici ATEX 100a. Ta vstoupila v platnost v roce 

2006. V tomto přechodném období, kdy byla směrnice uplatňována v praxi, se naskytly 

nejasnosti ohledně jejího správného užívání. Proto výbor ATEX Standing Committee, 

vypracoval návody pro její používání. Tyto návody se zabývají právními aspekty a 

výklady jejího správného použití.  Pro technické aspekty a jejich správné použití, byly 

vydány tzv. výkladové listy skupinou notifikovaných osob ExNB. [22, 26] 

1.2 NV č. 23/2003 Sb. 

NV č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a 

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu stanovuje: 

� Podmínky uvádění zařízení na trh a do provozu 

Zařízení, ochranné systémy a přístroje mohou být uvedeny na trh nebo do 

provozu pouze pokud při určeném účelu použití splňují bezpečnostní požadavky. Nesmí 

ohrožovat zdraví a bezpečnost osob. Bezpečnostní požadavky pro návrh a konstrukci 

zařízení, ochranných systémů a přístrojů jsou uvedeny v příloze 2 tohoto nařízení. 

Každé zařízení, ochranný systém a přístroj musí být výrobcem označen značkou CE a 

vybaven ES prohlášením o shodě a to již před uvedením na trh. 

� Postupy posuzování shody 

Postup posuzování shody pro zařízení, ochranné systémy a přístroje je odlišný 

dle skupiny a kategorie zařízení. Pro jednotlivé skupiny a kategorie zařízení jsou bližší 

postupy posuzování shody uvedeny v přílohách 3 až 9 k tomuto nařízení vlády. 
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Obsahová část ES prohlášení o shodě a její náležitosti jsou podrobně uvedeny v § 3 

odstavec 6 tohoto NV. 

� Způsoby označování zařízení 

Označení značkou CE (jejíž přesně definované rozměry a provedení jsou 

uvedeny v NV č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označování CE) 

musí být na zařízení, ochranné systémy a přístroje umístěno tak aby bylo viditelné, 

zřetelné, nesmazatelné a čitelné. Na označení musí být dále uvedeno identifikační číslo 

notifikované osoby, která se podílí na posuzování shody. Označení CE nám zaručuje, že 

výrobek splňuje technické požadavky obsažené v právních předpisech, které se na 

výrobek vztahují a dále, že při posuzování shody byl dodržen stanovený postup. 

� Podmínky autorizace 

Autorizovaná osoba musí být nezávislá, nemůže být zainteresována při 

navrhování konstrukci nebo prodeji výrobků. Musí jednat profesionálně a vyvarovat se 

nátlaku a motivacím, které by mohly ovlivnit objektivitu při posuzování shody. Další 

podrobnosti o autorizovaných osobách jsou uvedeny v příloze 10 k tomuto NV. [11] 

1.3 NV č. 406/2004 Sb.  

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

zdraví při práci v prostření s nebezpečím výbuchu v ČR nabylo účinnosti 1. září 2004. 

Platí pro všechny podniky a společnosti, kde hrozí riziko výbuchu. Tento právní předpis 

vznikl implementací direktivy Evropského parlamentu 1999/92/EC (ATEX 137) a 

doplňuje Evropskou směrnici 94/9/EC NV (ATEX 100a). NV č. 406/2003 Sb., stanoví 

způsob organizace práce, pracovních, technologických postupů a požadavky na 

bezpečný provoz a užívání zařízení. Zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce 

neustále vyhledávat a hodnotit rizika a dle jejich povahy přijmout opatření k jejich 

odstranění nebo snížení na přijatelnou úroveň. Při ochraně před výbuchem přijímá 

zaměstnavatel technická a organizační opatření přiměřená povaze rizika a to 

v následujícím pořadí: 

• předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

• zabránění iniciace výbušné atmosféry, 
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• snížení účinků výbuchu tak aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Riziko výbuchu musí zaměstnavatel posuzovat komplexně s ohledem na 

všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel dále po 

provedení technických a organizačních opatření dále provede: 

• klasifikaci prostorů s nebezpečím výbuchu, 

• označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními 

značkami, 

• zajistí písemné vypracování dokumentace ochrany před výbuchem odpovídající 

aktuální skutečnosti. [12] 

1.4 Rozdíly mezi NV č. 23/2003 Sb. a NV č. 406/2004 Sb. 

� NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 137)   

• Zabývá se požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 

• ukládá povinnosti zaměstnavatelům, 

• zajišťuje minimální úroveň bezpečnosti pracujících v členských státech EU. 

 

Obrázek 1: Označení prostorů s možností vzniku výbušné atmosféry v souladu s ATEX 137 

� NV č.23/2003 Sb. ATEX ( 100a) 

• Zabývá se požadavky na zařízení v nebezpečných prostorách, 

• ukládá povinnosti pro výrobce a dodavatele, 

• zajišťuje volný pohyb zboží v EU. 
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Obrázek 2: Značka pro zařízení s protiexplozní ochranou dle ATEX 100a  [23] 
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2 Základní pojmy 

Zařízení 

za zařízení se považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a 

jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou 

samostatně nebo ve spojení určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření regulaci a 

přeměnu energie nebo pro zpracování materiálů a které jsou schopny způsobit výbuch 

v důsledku svých vlastních potencionálních zdrojů iniciace. 

Ochranné systémy 

jsou prostředky jiné než zařízení, které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním 

stádiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh 

samostatně a používány jako autonomní systémy. 

Výbušná atmosféra 

směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při 

atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé 

nespálené směsi. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu 

je prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a 

provozních podmínek. 

Normální provoz 

stav, kdy zařízení, ochranné systémy a součásti vykonávají svou určenou funkci 

v souladu se svými konstrukčními parametry. 

Porucha 

stav kdy zařízení, ochranné systémy a součásti nevykonávají určenou funkci. 
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Očekávána porucha 

porucha nebo závada na zařízení, která vzniká běžně při provozu. 

Výjimečná porucha 

je typ poruchy, která může nastat pouze ve výjimečných případech. 

Maximální povrchová teplota 

je nejvyšší teplota, která může vzniknout při provozu na kterékoliv části nebo povrchu 

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

výbušné atmosféry. 

Neelektrické zařízení 

zařízení, které může svou určenou funkci vykonávat mechanicky. 

Prostor s nebezpečím výbuchu 

prostor, ve kterém se může vyskytovat výbušná směs. 

Nebezpečný prostor 

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

množství, že jsou nutné speciální opatření pro konstrukci, instalaci a používání zařízení. 

Výbuch 

náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, vyznačující se nárůstem teploty, tlaku nebo obou 

veličin současně. [1, 2, 11, 12, 17, 21] 
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3 Popis zařízení a umístění objektu 

Kompresorová stanice GHH je situována za budovou čistírny plynu. V 

samostatné zděné budově, která se nachází nalevo od vstupních vrat, je umístěna 

ovládací kabina kompresorů GHH. Součástí zařízení jsou přívodní a výtlačná potrubí 

kompresorů, včetně filtrační stanice a dočišťovacích filtrů vysokopecního plynu na 

sacím potrubí, rozvod chladící vody, stlačeného vzduchu a rozvod páry. Schéma 

kompresorové stanice s provozním značením armatur je uvedeno v příloze 1. 

 

Obrázek 3: Pohled na vstup do kompresorové stanice GHH 

3.1 Přívodní potrubí 

Přívodní potrubí VP plynu pro kompresory DN 400 je vedeno k filtrační stanici 

v nadzemním rozvodu ve dvou větvích. Potrubí je po trase redukováno na DN 350.  

První větev je vyvedena z hlavního řádu VP plynu DN 2500 a začíná ručním šoupátkem 

DN 400. Dále je potrubí svedeno k filtrační stanici, kde je ukončeno ručním šoupátkem 

DN 350 a ručním brýlovým uzávěrem DN 400. Před brýlovým uzávěrem je odlučovač 

kapek, za brýlovým uzávěrem je odvětrávací kohout DN 1. Druhá větev je vyvedena 

z hlavní předlohy VP plynu DN 3500 a začíná ručním brýlovým uzávěrem DN 400(po 
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trase redukováno na DN 350). Potrubí je svedeno k filtrační stanici, kde je ukončeno 

ručním šoupákem DN 350 a ručním brýlovým uzávěrem DN 400. Za brýlovým 

uzávěrem je odlučovač kapek a odvětrávací kohout DN 1. Potrubí pokračuje dále do 

haly kompresorovny, kde se za napojením pro kompresor GHH č. 2 redukuje na DN 

250 a je propojeno s výtlačným potrubím VP plynu DN 400. Toto potrubí je děleno 

ručním šoupátkem DN 200 s obtokovým ventilem DN 50. Na přívod ke kompresorům 

je nainstalován ruční šoupák DN 250 a ventil DN 250 s elektropneumatickým pohonem 

(tzv. ventil sání – V31) a paralelním dělením na dvě větve DN 250. Každá větev je 

opatřena ručním šoupákem DN 250 na vstupu a výstupu. Mezi tyto armatury jsou 

umístěny dočisťovací filtry (tzv. malé filtry). 

3.2 Filtra ční stanice 

Filtrační stanice (tzv. velké filtry) je umístěna na západní straně budovy 

kompresorovny a je začleněna do přívodního potrubí. Na přívodu do filtrační stanice 

jsou na přívodních potrubích DN 350 ruční brýlové uzávěry DN 400. Mezi tyto uzávěry 

je instalován odvětrávací komínek DN 50. Na výstupu je ruční šoupák DN 350. Vlastní 

filtrační stanice je rozdělena na tři samostatné větve, které jsou paralelně spojené. Každá 

větev má na vstupu a výstupu ruční šoupák DN 300, nádobu pro zachytávání vody (tzv. 

odvodňovací hrnec) z plynu s odkalovací armaturou DN 100 a filtrační skříň. Filtrační 

skříň je rozdělena na tři sekce po dvou rámečcích s textilní filtrační vložkou. Ve spodní 

části každého velkého filtru je odkalovací kohout DN ¾. Součástí filtrační stanice je 

rozvod páry pro zimní opatření. 

3.3 Kompresorová stanice GHH 

V uzavřené kompresorové stanici GHH jsou mimo sacího potrubí a malých 

filtr ů, umístěny jednostupňové šroubové kompresory. Tyto kompresory jsou poháněny 

elektromotory, které jsou ovládány z ovládací kabiny a slouží k chlazení bezzvonné 

sazebny.  
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Obrázek 4: Vnitřní prostory kompresorové stanice GHH 

3.3.1 Základní části kompresorů  

Každý kompresor je sestaven z těchto základních částí: 

• jednostupňový šroubový kompresor, 

• převodovka, 

• elektromotor, 

• rám s olejovou vanou, 

• rozvod oleje s pojišťovacím ventilem s přepadem do olejové vany, 

• hlavní olejové čerpadlo poháněné výstupem z převodovky, 

• pomocné olejové čerpadlo s vlastním pohonem z převodovky kompresoru, 

• chladič oleje a olejoznak, 

• parní injektor pro odvětrávání ucpávek kompresorů, 

• 2 kusy ventilátoru pro odvětrávání prostoru pod krytem kompresoru (každý 

ventilátor má vlastní pohon elektromotorem), 

• ventily s elektropneumatickým pohonem na sání, výtlaku a pro odlehčení chodu 

kompresoru, 

Elektromotor 

Skříň kompresoru 

Přívodní potrubí 
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• kompenzátor (tlumič hluku, havarijní pojišťovací ventil a chladič plynu na 

výtlaku plynu z kompresoru), 

•  rozvod chladící vody, 

• rozvod stlačeného vzduchu, 

• rozvod páry pro injektor a ohřev olejové vany. 

Kompresorová stanice je větrána pomocí ventilátoru, který zajišťuje 

požadovanou výměnu vzduchu, tj. šesti násobek prostoru kompresorové stanice za 

hodinu (6750 m3). Pokud je zařízení kompresorové stanice v provozu, musí být 

ventilátor trvale v chodu. U vstupních vrat je světelná signalizace chodu ventilátoru. 

Signalizace svítí červeně. 

 

Obrázek 5: Ventilátor zajišťující výměnu vzduchu 

3.4 Ovládací kabina kompresorů 

V ovládací kabině jsou ovládací panely kompresorů, ovládací panel od 

ventilátoru pro výměnu vzduchu spolu se světelnou signalizací chodu a vyhodnocovací 

jednotka monitorovacího systému výskytu CO v ovzduší, samostatný panel pro ovládání 

společného ventilu na výtlaku. 
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3.5 Výtlačná potrubí kompresorů 

Oba kompresory mají vlastní výtlačné potrubí DN 150, na kterém je umístěn 

kompenzátor - tlumič hluku, pojišťovací ventil DN 80, chladič plynu, ventil DN 150 

s elektropneumatickým pohonem a ruční šoupák DN 200. Pojišťovací ventily obou 

kompresorů mají společné výtlačné potrubí DN 150, které je vyvedeno ke spalovacímu 

komínu předlohy hlavního řádu VP plynu. Na obou kompresorech jsou výtlačná potrubí 

propojena s potrubím na sání pomocí potrubí DN 150, na kterém je umístěn odlehčovací 

ventil V 30. Výtlačná potrubí obou kompresorů se napojují na společné výtlačné 

potrubí, které je redukováno na DN 200, DN 250 pro výtlak na VP 2, na které je 

napojen výtlak DN 200 z kompresorů ČKD, na kterém jsou umístěné dva ruční šoupáky 

DN 250 a odvětrávací komínek, nebo na DN 200, DN 150 pro výtlak na vysokou pec 

3,4. Na výtlaku DN 250 pro VP 2 je v kompresorovně umístěn ventil DN 250 

s elektropneumatickým pohonem, na úrovni druhého patra ČP je umístěn ruční šoupák 

DN 250 a bezzvoná sazebna VP 2 je potrubí zakončeno brýlovým uzávěrem DN 400. 

Na výtlačném potrubí mezi kompresory je ruční šoupák DN 200, za kompresorem GHH 

2 na výtlaku pro VP 3,4 je ruční šoupák DN 150. Výtlačné potrubí na VP 3,4 pokračuje 

za kompresorovnu ČKD, kde se napojuje na výtlak kompresorů ČKD na VP 3 a 4. Před 

napojením do jednotlivých výtlaků jsou umístěny ruční šoupáky DN 150. 

3.6 Rozvody chladící a oteplené vody 

Rozvody chladící a oteplené vody slouží k přívodu a odvodu vody do chladičů 

plynu a oleje umístěných na kompresorech GHH. Chladící voda je do kompresorovny 

přivedena v nadzemním rozvodu potrubí DN 150, které je vyvedeno z potrubí chladící 

vody DN 200 a to je vedeno z tzv. kanálu předního jištění pecní chladící vody DN 700. 

V samotné kompresorovně je voda vedena potrubím DN 100 a DN 40 k vlastním 

chladičům. Oteplená voda je od chladičů dále odváděna do nadzemního potrubí DN 

150, které je vedeno do kanálu předního jištění, kde je potrubí napojeno na potrubí 

oteplené vody ze vzduchových kompresorů. Před napojením je umístěn šoupák DN 150. 

3.7 Rozvod stlačeného vzduchu 

Rozvod stlačeného vzduchu slouží v kompresorovně k ovládání pohonu 

elektropneumatických ventilů. Stlačený vzduch je do kompresorovny přiveden potrubím 
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DN 50 v nadzemním rozvodu, který je vyveden z hlavního řádu stlačeného vzduchu pro 

VP DN 150. Před vstupem do kompresorovny je potrubí rozšířeno na DN 80. 

V kompresorovně je rozvod napojen do vzdušníku, který je osazen vstupním a 

výstupním ventilem DN 80. Za vzdušníkem pokračuje rozvod stlačeného vzduchu 

k vlastním kompresorům. 

3.8 Rozvod páry 

Rozvod páry slouží v kompresorovně GHH k odběru páry na injektory 

kompresorů, k ohřevu olejových van kompresorů na zimní opatření u velkých filtrů a 

odkalovacího kohoutu výtlačného potrubí. Pára je přivedena do kompresorovny 

potrubím DN 50 v nadzemním rozvodu, který je vyveden z rozdělovače páry na čističku 

plynu a začíná uzavíracím ventilem DN 50. [4, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

4 Kompresory 

Kompresory jsou stroje na stlačování plynů a par. Uvnitř kompresorů se 

vynaložením mechanické nebo kinetické energie zvyšuje tlaková energie nasávaného 

plynu. Kompresory jsou stroje pracovní (potřebují k činnosti vnější energii), tepelné (při 

stlačování se většina mechanické energie přeměňuje na  teplo). [3] 

4.1 Rozdělení kompresorů 

Kompresory jsou různého uspořádání a provedení. Rozdělují se zejména podle: 

� Stlačovaného média  

• Vzduchové 

• Plynové 

� Počtu stupňů 

• Jednostupňové 

• Vícestupňové 

� Dosahované výkonnosti 

• Malé Vd < 150 m3h-1 

• Střední Vd=150 až 5000 m3h-1  

• Velké Vd > 5000 m3h-1 

� Celkového tlakového poměru σc 

• Dmychadla σc < 3 

• Nízkotlaké kompresory σc =3 až 25 

• Středotlaké kompresory σc =25 až 100 

• Vysokotlaké kompresory σc =100 až 300 

• Hyperkompresory σc > 300 (8) 
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� Způsobu provedení 

 

 

4.2 Šroubové kompresory 

Tyto kompresory se řadí mezi objemové rotační kompresory. Rotační 

kompresory fungují na objemovém principu. Stlačují plyn v periodicky se zmenšujícím 

pracovním prostoru, působením otáčivého pohybu pístů, nebo jiného pracovního 

elementu. Rotory jsou tvořeny jako šroubová tělesa se závity o velkém stoupání a 

s rozdílným počtem zubů. Hlavní (hnací) rotor má nejčastěji čtyři zuby s vypouklými 

boky, vedlejší rotor (hnací) má obvykle šest zubů s vypuklými boky. U novějších 

konstrukcí může být počet zubů větší. Rotory se otáčejí v opačných směrech. 

Kompresory objemové 

S rotačním pohybem S vratným pohybem 

Pístové 

Membránové 

Ostatní 

Dvourotorové Jednorotorové 

Křídlové 

Kapalinokružné 

Spirálové 

Ostatní 

Zubové 

Šroubové 

Šroubové Ostatní 

Obrázek 6: Vývojový diagram rozdělení kompresorů dle způsobu provedení [7, 8] 
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V důsledku tohoto pohybu se objem pracovních komůrek na sací straně postupně 

zvětšuje, zatímco na straně výtlačné se prostor zmenšuje. Plyn je trvale otevřeným 

hrdlem nasáván do komůrek mezi rotory, postupně stlačován a dopravován do 

výtlačného potrubí trvale otevřeným výtlačným hrdlem. Šroubové kompresory jsou 

moderní kompresory a zaujímají v oboru stlačování plynů dominantní postavení. 

 

Obrázek 7: Schéma šroubového kompresoru [3] 

4.2.1 Rozdělení šroubových kompresorů 

Šroubové kompresory se dělí dle následujících kritérií: 

• podle vyhotovení na mazné a bezmazné, 

• podle počtu stupňů na jednostupňové až třístupňové, 

• podle zubových profilů rotorů na - s ozubením cykloidním, cívkovým, 

nesymetrickým a profilem sigma. 
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4.2.2 Pracovní fáze šroubových kompresorů 

Sání 

Na sací straně se zuby rotorů rozbíhají od sebe, čímž se zvětšuje prostor obou 

rotorů a plní se plynem ze sacího hrdla. Prostor mezi zuby se zvětšuje do té doby, než u 

čelní stěny s výtlačným otvorem, vyjdou zuby ze záběru. 

Dopravování 

Když zadní zuby přejdou přes hranu sacího otvoru, přeruší se spojení se sacím 

hrdlem a plyn obsažený v mezeře se dopravuje na stranu výtlačného otvoru. Tenhle děj 

nedoprovází změna tlaku. 

Stlačování 

 Do prostoru mezi zuby sacího otvoru začne vnikat zub druhého rotoru, toto 

postupné vnikání způsobuje zvýšení tlaku, které postupuje k druhé čelní stěně. 

 

 

Šroubové kompresory 

Bezmazné Mazné se vstřikem oleje 

Suché Se vstřikem vody Vzduchové Chladivové 

Obrázek 8: Grafické znázornění rozdělení šroubových kompresorů 
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Vytlačování 

Přejde-li zadní strana předního zubu přes hranu výtlačného otvoru, dochází ke 

spojení stlačeného plynu s výtlačným hrdlem. Vytlačován je téměř všechen plyn 

z pracovního prostoru. 

 

 

Obrázek 9: Pracovní fáze šroubového kompresoru 

1) Oba prostory mezi zuby jsou naplněny plynem se sacím tlakem. 

2) Zub hlavního rotoru začne vnikat do drážky vedlejšího rotoru a prostor drážek 

uzavře ve tvaru V. 

3) Rotory se neustále otáčejí, prostor tvaru V se zmenšuje, tlak plynu roste. 

4) Při další rotaci se prostor tvaru V dále zmenšuje, tlak požadovanou měrou stoupá 

a nastává vytlačování. [6]  
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5 Analýza rizik 

5.1 Technický popis zařízení GHH 

5.1.1 Základní technické parametry kompresorů GHH 

- Typ kompresoru: SK 20 

- Nasávané množství plynu: 2800 m3/hod 

- Tlak sání: 5 kPa 

- Minimální tlak: - 6 kPa 

- Tlak výtlak (maximální): 200 kPa 

- Teplota na sání: 45 ˚C 

- Teplota na výtlaku před chladičem (maximální): 190 ˚C 

- Teplota na výtlaku za chladičem: 35 ˚C 

- Otáčky: 9953 ot./min 

- Převody: typ A 18 S 

- Motor: 500 V/250 A/185 kW/ 2980 ot./min 

- Otáčky výstupní:  ot./min 

- Výkon na spojce: 146 kW 

- Výkon olejového čerpadla: 100 l/min 

- Tlak oleje: 200 kPa 

- Tlak oleje maximální: 300 kPa 

- Tlak oleje minimální: 80 kPa 

- Teplota oleje minimální: 20 ˚C 

- Teplota oleje maximální: 60 ˚C 
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Obrázek 10: Šroubový kompresor GHH bez zapouzdření 

5.1.2 Základní technické parametry ventilátoru kompresorové stanice GHH 

- Typ ventilátoru: RSD – 560 

- Výkon ventilátoru: 7200 m3/hod 

- Motor: 500V/11,6A/7,5kW/1450 ot./min 

5.1.3 Elektromotor Schorch 

- Typ: KE4 357S-AA018 Z 

- Výkon: 2888 ot/min, F 50 Hz 

- Motor: 500V/250A/185kW/2888 ot/min 

Elektromotor slouží k pohonu hřídelí kompresoru. Mazání valivých ložisek je 

doporučeno po 1800 hodinách provozu. Jako mazivo se doporučuje 50 g tuku pro každé 

ložisko. Elektromotor je proveden v nevýbušném provedení (Ex) E 02. Při revizní 

prohlídce byly měřeny horké povrchy na elektromotoru pomocí termokamery Fluke 

Ti20. Naměřené hodnoty můžeme vidět na obrázku č. 11. [9] 
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Obrázek 11: Termofotografie elektromotoru 
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5.1.4 Technické schéma kompresoru GHH 

 

Obrázek 12: Řez jednostupňovým šroubovým kompresorem 

1,2) Rotory 

3) Synchronizační ozubení 

4) Axiální ložisko 

5,6) Radiální kluzná ložiska 

7) Ucpávky hřídelí 

8) Mazání hřídelí 

9) Převodovka 

10) Torzní hřídel 

11) Uložení pastorku převodové skříně 

12) Kuličková ložiska převodové skříně 
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5.2 Kategorie a skupiny zařízení 

Skupina I, kategorie M1 - zařízení je navrženo a zkonstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami, které stanoví výrobce a zajišťovalo velmi 

vysokou úroveň ochrany.  Zařízení je určeno pro použití v podzemních částech dolů a 

povrchových instalací částí těchto dolů, které jsou ohroženy hořlavým prachem nebo 

metanem. Zařízení musí zůstat funkční i v případě výjimečných události, týkajících se 

zařízení. V případě selhání jednoho z použitých prostředků ochrany musí zařízení 

zajistit dostatečnou úroveň ochrany alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem 

ochrany, nebo v případě vzniku dvou nezávislých poruch zajistit dostatečnou úroveň 

ochrany. 

Skupina I, kategorie M2 - zařízení je navrženo a zkonstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami, které stanoví výrobce a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany.  Zařízení je určeno pro použití v podzemních částech dolů a 

povrchových instalací částí těchto dolů, které jsou ohroženy hořlavým prachem nebo 

metanem. V případě vzniku výbušné atmosféry se předpokládá, že bude zařízení 

vypnuto. Ochranné prostředky pro zařízení v této kategorii zajišťují dostatečnou úroveň 

ochrany při normálním provozu a také v  případě zhoršených podmínek vznikající 

zejména hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. 

Skupina II, kategorie 1 - zařízení je navrženo a zkonstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami, které stanoví výrobce a zajišťovalo velmi 

vysokou úroveň ochrany.  Zařízení musí zajišťovat dostatečnou úroveň ochrany i 

v případě výjimečných poruch zařízení. V případě selhání jednoho z prostředku 

ochrany, zařízení zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany alespoň jedním dalším prvkem 

ochrany. Při vzniku dvou nezávislých poruch je na zařízení zajištěna dostatečná úroveň 

ochrany. Zařízení této kategorie jsou určená do prostředí, ve kterých je výbušná 

atmosféra tvořená směsí plynů, par nebo mlh se vzduchem nebo prachovzduchovou 

směsí trvale, po dlouhou dobu nebo často. 

Skupina II, kategorie 2 - zařízení je navrženo a zkonstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami, které stanoví výrobce a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany.  Zařízení musí zajišťovat dostatečnou úroveň ochrany v případě často 

vznikajících poruch nebo selhání zařízení, které lze předpokládat. Zařízení této 
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kategorie jsou určená do prostředí, ve kterých je vznik výbušné atmosféry tvořené směsí 

plynů, par nebo mlh se vzduchem nebo prachovzduchovou směsí pravděpodobný.  

Skupina II, kategorie 3 - zařízení je navrženo a zkonstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami, které stanoví výrobce a zajišťovalo 

normální úroveň ochrany.  Zařízení této kategorie musí zajišťovat dostatečnou úroveň 

ochrany při normálním provozu. Zařízení této kategorie jsou určená do prostředí, ve 

kterých není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí plynů, par nebo 

mlh se vzduchem, nebo prachovzduchovou směsí. Pokud se výbušná atmosféra 

vyskytne tak pouze zřídka na krátké časové období. [17] 

5.3 Zóny výbušnosti 

Nebezpečné prostory se rozdělují na základě četnosti vzniku a doby přítomnosti 

výbušné atmosféry do zón.  

� Hořlavé prachy 

Zóna 20 : prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. 

Zóna 21 : prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného prachu ve vzduchu pravděpodobný. 

Zóna 22 : prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, pokud výbušná atmosféra vznikne, 

bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

� Hořlavé plyny a páry 

Zóna 0 : prostor, ve kterém se výbušná plynná atmosféra vyskytuje trvale nebo po 

dlouhé časové období. 

Zóna 1: prostor, ve kterém za normálního provozu může vzniknout výbušná plynná 

atmosféra. 
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Zóna 2: prostor, kde není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné plynné 

atmosféry, pokud výbušná atmosféra vznikne, je pravděpodobné, že k tomu bude 

docházet pouze zřídka a po krátké časové období. [12] 

 

Tabulka 1: Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu dle ATEX 137a 

Hořlavá látka 

Pravděpodobnost 
výskytu neb. 
koncentrace 

Klasifikace prostorů Označení 
vnějších vlivů 
dle ČSN 33 

2000-1 
Označení 

Zařazovací 
předpis 

Neočekává se BNV 
ČSN EN 

60 079-10 

ČSN EN 
60 079-14 

BE3N2 

Zřídka po krátké 
období 

Zóna 2 

Příležitostně Zóna 1 
Trvale nebo po 
dlouhé období 

Zóna 0 

 

Tabulka 2: Příklady nebezpečných prostorů dle ATEX 136a 

Zóna 0 

- Obvykle vnitřní prostory nádob, skříní, 

kontejnerů, reaktorů 

Zóna 1 

- Prostory obklopující zónu 0 

- Prostory obklopující armatury a odtoková 

zařízení 

- Prostory okolo nedostatečně těsných vývodů 

(ventily, armatury) 

 

Zóna 2 

- Prostory obklopující zóny 0 a 1 

- Prostory okolo přírubových spojení s běžným 

plochým těsněním 

- Regulační stanice plynu 
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5.4 Značení zařízení 

Zařízení a ochranné systémy, které jsou určeny do prostředí s nebezpečím 

výbuchu, musí být náležitým způsobem označeny. Označení obsahuje značku shody 

CE, symbol Ex (specifické označení ochrany proti výbuchu) v šestihranu, čtyřmístné 

číslo Notifikované osoby, orgánu, který provedl certifikaci výrobku. Dále musí štítek 

obsahovat skupinu a kategorii zařízení a typ výbušné atmosféry, pro kterou je zařízení 

určeno. Toto značení musí být viditelné, nesmazatelné, zřetelné a čitelné. [11] 

� Příklad značení neelektrického zařízení 

II 2 G c  T2 

• II: označuje skupinu zařízení, skupiny zařízení jsou podrobněji popsány 

v kapitole 6.2 této diplomové práce. 

• 2: označuje kategorii zařízení, kategorie zařízení jsou podrobněji popsány 

v kapitole 6.2 této diplomové práce. 

• G: označuje druh nebezpečné látky, pro hořlavé plyny a páry se používá 

označení G (gas) a pro hořlavé prachy se používá označení D (dust). 

• EEx: toto označení nám říká, že zařízení je v souladu s jednou nebo více 

technickými normami CENELEC. 

• c: ochrana bezpečnou konstrukcí. 

• T2: udává nám teplotní třídu zařízení, barevné políčka v tabulce 3 se pro danou 

třídu považují za vyhovující. 

� Příklad značení elektrického zařízení 

I M2 EEx D o T5 

• I: označuje skupinu zařízení, skupiny zařízení jsou podrobněji popsány 

v kapitole 6.2 této diplomové práce. 

• M2: označuje kategorii zařízení, kategorie zařízení jsou podrobněji popsány 

v kapitole 6.2 této diplomové práce. 
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• EEx: toto označení nám říká, že zařízení je v souladu s jednou nebo více 

technickými normami CENELEC, používá se u elektrických zařízení. 

• D: označuje druh nebezpečné látky, pro hořlavé plyny a páry se používá 

označení G (gas) a pro hořlavé prachy se používá označení D (dust). 

• o: olejový uzávěr. 

• T5: udává nám teplotní třídu zařízení, barevné políčka v tabulce 3 se pro danou 

třídu považují za vyhovující. [21] 

 

Tabulka 3: označení teplotních tříd zařízení dle ATEX 137 

Teplotní třída zařízení 

Označení 

zařízení 
Zařazení hořlavých plynů a par 

T1 450˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T2 300˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T3 200˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T4 135˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T5 100˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T6 85˚C T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

5.5 PTCH a TBP 

Vysokopecní plyn je hořlavý, výbušný a prudce jedovatý, bez charakteristického 

zápachu. Hlavní jedovatou složkou vysokopecního plynu je CO. 

� Složení 

• CO   20-25% 

• CO2   15-25% 

• N2   54-57% 

• H2   1,5-5% 
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� Výhřevnost 

• 2,9-3,5 MJ/m3 

� Vysokopecní plyn 

Tabulka 4: PTCH vysokopecního plynu 

Parametr hodnota jednotka 

Hustota (vzduch = 1) 0,9  

Dolní mez výbušnosti-LEL 27 Obj. % 

Horní mez výbušnosti-UEL 65 Obj. % 

Teplota vznícení 505 ˚C 

Teplotní třída T1  

Skupina výbušnosti IIB  

Měrná hmotnost 1,25 Kg m-3 

 

� Olej mogul HC2 

Tabulka 5: PTCH oleje mogul HC2 

Parametr hodnota jednotka 

Bod vzplanutí >90 ˚C 

Dolní mez výbušnosti-LEL 0,4 Obj. % 

Horní mez výbušnosti-UEL 6,5 Obj.% 

Teplota vznícení cca 225 ˚C 

Teplotní třída T3  

Skupina výbušnosti IIA  

Třída nebezpečnosti III  

[4] 
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5.6 Stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu 

Prostory s nebezpečím výbuchu jsou stanoveny na základě prohlídky 

technologie, PTCH a TBP používaných látek a konzultaci s odborníky. Provozovatel 

stanovil zónu 2 v souladu s   ČSN EN 60 079-10 pro následující prostory. 

� Zóna 2 

• Uvnitř skříně kompresoru. 

• V odsávacím potrubí vzduchotechniky. 

• Do vzdálenosti 1,5 m od vyústění odsávacího potrubí. 

Zóna 2 se nenachází v okolí přírubových spojů, protože v podniku jsou zavedeny 

pravidelné kontroly těsnosti potrubí. [4] 

5.7 Měřicí přístroje 

5.7.1 Termokamera Fluke Ti 20 

Pro měření v terénu na kompresorové stanici, jsme použili bezdotykovou 

termokameru typu Fluke Ti 20. Konstrukce termokamery je řešena jako pistole 

s barevným LCD displejem. Tento přístroj je určen do průmyslového prostředí. 

Konstrukce přístroje je vyrobena z rezuvzdorného plastu s krytím IP54, který chrání 

optiku před poškozením. 

Popis přístroje: 

1) LCD displej 

2) Funkční tlačítka 

3) Kryt baterie 

4) Reproduktor 

5) Mikrofón 

6) Čidlo automatického podsvícení 

7) Uchycovací řemen na ruku 

8) Svorka pro napájecí adaptér baterie 

9) Prostor pro paměťovou kartu SD 

10)  Zasouvací kryt čočky 
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11) Optická kamera 

12) Termokamera  

13) Ovládání zaostření 

14) Spoušť 

 

Obrázek 13: Termokamera Fluke Ti 20 

Technická specifikace: 

• rozsah teplot   -10 až +350˚C, 

• přesnost    +/- 2 ˚C, 

• minimální ohnisková vzdálenost tepelné čočky  15cm, 

• minimální ohnisková vzdálenost optické čočky  46cm, 

• ohnisko    ruční, 

• frekvence zobrazení  obnovovací frekvence 9 Hz, 

• typ detektoru   160 x 120 Focal Plane Array, 
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• typ infračervených čoček  20 mm EFL F/0,8, 

• prostorové rozlišení  2,5 mRad, 

• zobrazovací rozlišení  640 x 480 pixelů. [28] 

5.7.2 Měřicí přístroj Instaltest 61557 

Další přístroj, kterým jsme prováděli měření svodového a povrchového odporu 

byl Instaltest 61557. Tento multifunkční přístroj, určený pro revizní techniky dovede 

měřit přechodové odpory, vodivé spojení, izolační odpory, proudové chrániče, 

impendence, sled fází, přepěťové ochrany. 

� Naměřené hodnoty: 

• svodový odpor:  0; 0,02; 0 MΩ, 

• povrchový odpor: 0,23; 0,321; 0,287 MΩ. 

 

Obrázek 14: Měřicí přístroj Instaltest 61557 [24] 

5.8 Zdroje vznícení 

Za možný zdroj vznícení se považuje jakýkoliv druh zdroje vznícení. Pro dané 

zařízení se potom uvažuje s jakýmkoliv možným zdrojem vznícení, který je vytvořen 

posuzovaným zařízením, bez ohledu na jeho zápalné schopnosti. Při hodnocení 

nebezpečí vznícení se posuzují všechny zdroje vznícení pro dané zařízení, tak aby bylo 

možno rozhodnout, zdali jsou potencionálními zdroji vznícení. Potencionální zdroj 
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vznícení je jakýkoliv zdroj vznícení pro dané zařízení, která má zápalnou schopnost 

výbušné atmosféry. To znamená, že se stává účinným. Pravděpodobnost, že se 

potencionální zdroj stane účinným, určuje kategorie zařízení (při normálním provozu, 

očekávané poruše nebo výjimečné poruše). Vztah mezi výše uvedenými zdroji vznícení 

je uveden na obrázku č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1 Horké povrchy 

V případě, že vytvořená výbušná atmosféra přijde do styku s horkým povrchem, 

může následně dojít ke vznícení. Jako zdroj vznícení pro výbušnou atmosféru působí 

nejenom samotný horký povrch, ale také vrstva prachu, která je ve styku s hořlavým 

povrchem a je tímto povrchem zapálena. O tom zdali povrch může působit jako zdroj 

vznícení, rozhoduje maximální teplota povrchu. Schopnost horkého povrchu vyvolat 

iniciaci závisí na druhu a koncentraci dané látky ve směsi se vzduchem. Tato schopnost 

roste se zvyšující se teplotou a se zvětšující se plochou povrchu. 

Možný zdroj vznícení 

Zdroj vznícení pro dané zařízení vznícení 

Potencionální zdroj vznícení 

Účinný zdroj vznícení 

Zařízení má 

tyto zdroje 

vznícení 

Potřebná 

preventivní  

a ochranná 

Obrázek 15: Vztah mezi definicemi pro zdroje vznícení 
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Tabulka 6: Klasifikace maximálních povrchových teplot pro zařízení skupiny IIG dle ČSN 13 463-1 

Teplotní třída Maximální povrchová teplota ˚C 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 

 

5.8.2 Plameny a horké plyny 

Plameny jsou většinou spojené se spalovacími reakcemi při teplotách vyšších 

než 1000˚C. Horké plyny vznikají jako produkty reakcí (spalin). Plameny, horké 

produkty reakcí nebo jinak vysoce ohřáté plyny, mohou vznítit výbušnou atmosféru. 

Plameny patří mezi nejúčinnější zdroje iniciace. Pokud se výbušná atmosféra vyskytuje 

uvnitř i vně zařízení, ochranných systémů, jejich součástí a jestliže může dojít k iniciaci 

v jednom z těchto prostorů, plamen se může rozšířit do jiných prostorů prostřednictvím 

otvorů. Zamezení přenosu plamene vyžaduje speciálně navržená ochranná opatření. 

5.8.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Při oddělování částic z pevných materiálů a jejich ohřevu, následkem tření, 

nárazu nebo abrazivních procesů jako je broušení, můžou vznikat mechanické jiskry. 

Pokud jsou tyto částice složeny z oxidujících částic, například železa nebo oceli, můžou 

podléhat oxidačním procesům a tak dosáhnout ještě vyšší teploty. Tyto částice (jiskry) 

mohou vznítit hořlavé plyny a páry a určité směsi prachu se vzduchem. V usazeném 

stavu mohou jiskry vyvolat doutnání, které může být následně zdrojem iniciace výbušné 

atmosféry. V potaz musí být bráno i vniknutí cizích materiálů do zařízení, ochranných 

systémů a součástí, které může vyvolat jiskření. 
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5.8.4 Elektrická zařízení 

V případě elektrických zařízení, jako zdroj iniciace, mohou působit elektrické 

jiskry a horké povrchy. Ke vzniku elektrické jiskry může dojít při spínání (vypínání) 

elektrických obvodů, při uvolňování spojů nebo rozptylovými proudy. Velmi nízké 

napětí (menší než 50 V), je zaměřeno na ochranu osob před zasažením elektrickým 

proudem, ale není to opatření zaměřené na ochranu před výbuchem. Napětí nižší než   

50 V je schopno vznítit výbušnou atmosféru. 

5.8.5 Statická elektřina 

Výboje z nabitých izolovaných vodivých částí může snadno vést k zápalným 

jiskrám. U nabitých částí vyrobených z nevodivých materiálů, mohou vznikat trsové 

výboje a ve speciálních případech, během rychle probíhajících oddělovacích procesů 

nebo v kombinaci vodivých a nevodivých materiálů je možný vnik plazivých výbojů. U 

sypkých materiálů uložených na hromadě mohou vznikat kuželové výboje a výboje 

podobné blesku z mraku. Trsové výboje jsou schopny vznítit téměř všechny výbušné 

atmosféry plynů a par. Podle energie ve výboji mohou kuželové výboje, výboje 

z mraku, plazivé výboje a jiskry iniciovat všechny druhy výbušných atmosfér. 

5.8.6 Úder blesku 

Pokud dojde k úderu blesku do výbušné atmosféry, dojde vždy ke vznícení. Při 

úderu blesku dochází k značnému toku proudů, které mohou vyvolat jiskry v blízkosti 

místa úderu. Kromě těchto případů je možná také iniciace vysokou teplotou dosaženou 

u bleskosvodu. 

5.8.7 Vysoko frekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3 x 1012 Hz 

Systémy, které generují a používají rádiovou elektrickou energii (např. 

rozhlasové vysílače nebo průmyslové vysokofrekvenční generátory určené k ohřevu, 

sušení, svařování, kalení), vyzařují elektromagnetické vlny. V poli vyzařování, všechny 

vodivé části plní funkci antény. V případě kdy je vyzařovací pole dostatečně silné a 

přijímací anténa dostatečně velká, mohou tyto vodivé části způsobit vznícení výbušné 

atmosféry. Přijatá vysokofrekvenční energie může rozžhavit tenké dráty, nebo vytvářet 

jiskry při spojení nebo přerušení vodivých částí. 
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5.8.8 Elektromagnetické vlny od 3 x 1011 Hz do 3 x 1015 Hz 

Vyzařování vln v tomto spektru se může stát zdrojem vznícení, zejména pokud 

je soustředěno. Sluneční světlo může vyvolat vznícení v případě, kdy láhev působí jako 

čočka. Záření laserů může působit na velké vzdálenosti (např. záření pro měření 

vzdáleností, zeměměřičské práce, optické měřící zařízení). Hustota a energie 

nezaostřeného svazku může být tak velká, že dojde k iniciaci. Při záření laserů dochází 

také k ohřevu, zejména když svazek laserových paprsků dopadne na povrch pevného 

tělesa. 

5.8.9 Ionizující záření 

U Rentgenových trubic a radioaktivních látek může ionizující záření iniciovat 

výbušnou atmosféru jako výsledek absorbování energie. Ionizující záření může 

vyvolávat chemický rozklad látek, nebo jinou reakci, které mohou vést k tvorbě 

reaktivních radikálů nebo nestabilních chemických sloučenin. Toto může být příčinou 

iniciace. 

5.8.10 Ultrazvuk 

Látky vystavené ultrazvuku se můžou zahřát na takové hodnoty, které 

v extrémních případech mohou vést ke vznícení výbušné atmosféry. Při použití 

ultrazvukových vln, je značná část vyzařované energie z elektroakustického měniče 

absorbována pevnými nebo kapalnými částicemi. 

5.8.11 Adiabatická komprese 

V případě adiabatické komprese a při rázových vlnách mohou vznikat vysoké 

teploty, kterými může být vznícena výbušná atmosféra. Rázové vlny vznikají například 

při náhlém uvolnění vysokotlakých plynů do potrubí. Pokud jsou rázové vlny 

směrovány nebo odraženy v ohybech potrubí, spojovacích přírubách, zúženi atd. mohou 

vznikat velmi vysoké teploty. 

5.8.12 Exotermická reakce včetně samovznícení prachů 

Pokud je produkce tepla větší než tepelné ztráty do okolí, mohou exotermické 

reakce působit jako zdroj iniciace. Takové reakce zahrnují reakci alkalických kovů 
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s vodou, pyroforických látek se vzduchem, samovznícení hořlavých prachů, rozložení 

organických peroxidů nebo polymerační reakce. [1, 2, 17, 20] 

5.9 Postup analýzy rizik 

Při analýze rizik dle ČSN EN 13463-1 musíme identifikovat ze všech možných 

zdrojů vznícení uvedených v kapitole 7.5 zdroje potencionální. To znamená, zdroje, 

které mají schopnost zapálit výbušnou atmosféru. Tyto zdroje se identifikují na základě 

dostupných informací, měření a konzultací s odborníky. Přehledné znázornění 

identifikace zdrojů vznícení je uvedeno v tabulce číslo 4. Zdroje, které jsme vyhodnotili 

jako nerelevantní, se už dále zabývat nebudeme.  

Tabulka 7: Počáteční hodnocení zdrojů vznícení 

Možné zdroje vznícení 
Relativní pro zařízení 

Ano/Ne 
Důvod 

Horké povrchy Ano 
Při stlačování plynu, 

třením kovových částic 

Mechanické jiskry Ano 
Částice mohou vytvářet 

horká místa 

Plameny, horké plyny 

Ne vně 

Ano uvnitř 

Teplota při kompresi, 

měřena T na výtlačném 

potrubí 

Elektrické jiskry Ano Pohon-elektromotor 

Elektrické rozptylové 

proudy a katodová ochrana 
Ne Nepřítomny 

Statická elektřina Ano  

Blesky Ne Nepřítomny 

Elektromagnetické vlny Ne Nepřítomny 

Vysokofrekvenční záření Ne Nepřítomny 

Ultrazvuk Ne Nepřítomny 

Adiabatická komprese Ne Nepřítomny 

Chemická reakce Ne Nepřítomny 
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� Horké povrchy 

Maximální povrchová teplota stanovená výrobcem je 85˚C. Pro zařízení 

kategorie 3 se počítá s normálním provozem, u zařízení kategorie 2 se  počítá 

s očekávanými poruchami a u zařízení kategorie 3 s výjimečnými poruchami. Měření 

maximální povrchové teploty se provádělo termokamerou Fluke Ti20. Nejvyšší 

naměřená povrchová teplota má hodnotu 50,7˚C. Přesnost měřícího zařízení splňuje 

požadavky normy ČSN EN 13463-1 a to +/- 2%. Výbušná atmosféra je tvořena 

vysokopecním plynem. Pro VP plyn je stanovena teplota vznícení 505˚C a plyn je 

zařazen do teplotní třídy T1. Mazací olej, který má také možnost vznítit výbušnou 

atmosféru je zařazen do teplotní třídy T3, kde je stanovena maximální povrchová 

teplota 200˚C. Teplota vzplanutí mazacího oleje není stanovena. 

• podmínky pro zařazení do skupin 

a)   Pro zařízení skupiny II, kategorie 1G, nesmí naměřená maximální povrchová 

teplota přesáhnout: 

- 80% vyznačené maximální povrchové teploty, 

- 80% dolní meze teplotní třídy, 

- 80% teploty vznícení v ˚C. 

b) Pro zařízení skupiny II, kategorie 2G a 3G, nesmí naměřená povrchová 

teplota přesáhnout: 

- vyznačenou maximální povrchovou teplotu nebo teplotní třídu sníženou o 5K 

pro teplotní třídy T6,T5 a T3, 

- vyznačenou maximální povrchovou teplotu nebo teplotní třídu sníženou o 10K 

pro teplotní třídu T2 a T1. 

 Zařízení při běžném provozu splňuje požadavky pro zařazení do skupiny II 

kategorie 2G.  

� Mechanické jikry 

Na zařízení jsou určeny pravidelné revize. Výrobcem stanovená doporučená 

lhůta kontroly pro kompresory je po 3000 provozních hodinách malá revize a po 12000 

hodinách velká revize. Tyto pravidelné revize prodlužují životnost zařízení. Musíme 

brát v úvahu rok výroby zařízení (1969).  Mechanické jiskry v důsledku prohnutí rotorů, 
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by měly být odhaleny při velké revizi. Ale vyloučit je zcela nelze. Větší nebezpečí hrozí 

od lopatek ventilátoru. Tento ventilátor odsává atmosféru z prostru skříně kompresoru. 

V odsávacím potrubí se může vyskytovat výbušná atmosféra. Při únavě materiálu 

lopatek ventilátoru, nebo při vniknutí cizího předmětu může docházet k jiskření.  

� Horké plyny 

Zvýšení teploty plynu může nastat při poruše okruhu chlazení. Teplota plynu je 

hlídána před vstupem i za výstupem z kompresoru, elektronickou signalizací na velínu. 

� Elektrické jiskry 

Elektrické jiskry mohou vznikat v důsledku poruchy, nebo vniknutím cizího 

tělesa do elektromotoru.  Elektromotor je od stanovené zóny 2 oddělen plechovou 

skříní. Proto nepovažuji za pravděpodobné vniknutí elektrické jiskry do prostorů 

s výbušnou atmosférou. 

� Statická elektřina 

Náboj způsobí nebezpečí pouze tehdy, když se vybije do jiného tělesa nebo 

nejčastěji proti zemi. Zařízení je uzemněno, proto nehrozí vznik náboje. Měření pomocí 

přístroje INSTALL TEST 61557 prokázala, že všechny části kompresoru i ventilátoru 

jsou vodivé, tyto vodivé části, které se mohou nabíjet, jsou vzájemně pospojovány a 

uzemněny. Vodivé části jsou uspořádány tak, aby mezi nimi nemohl vznikat 

nebezpečný potenciál. Izolované kovové části jsou vybaveny uzemňovací svorkou. 

Při měření byly naměřeny tyto hodnoty: 

• svodový odpor:  0; 0,02; 0 MΩ, 

• povrchový odpor: 0,23;  0,321;  0,287 MΩ.
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1 Horký povrch 
Ztráta maziva od 
radiálních ložisek  x   

Ložisko má zanedbatelný 
ohřev při normálním 

provozu 

Pravidelná kontrola 
ložisek z hlediska 

hlučnosti a změny barvy 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, 6.4.3 
provedeno 

měření 
oteplení 

termokamerou 
Fluke Ti 20 

  x  2
G 

T3 

2 Horký povrch 
Ztráta maziva od 

kuličkových ložisek  x   
Ložisko má zanedbatelný 

ohřev při normálním 
provozu 

Pravidelná kontrola 
ložisek z hlediska 

hlučnosti a změny barvy 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, 6.4.3 
provedeno 

měření 
termokamerou 

Fluke Ti 20 

  x  2
G 

T3 

3 Horký povrch 
Ztráta maziva od 
axiálních ložisek  x   

Ložisko má zanedbatelný 
ohřev při normálním 

provozu 

Pravidelná kontrola 
ložisek z hlediska 

hlučnosti a změny barvy 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, 6.4.3 
provedeno 

měření 
oteplení 

termokamerou 
Fluke Ti20 

  x  2
G 

T3 

4 Horký povrch Tření rotorů   x  

Tření rotorů může dojít 
v důsledku ztráty maziva 

nebo dotyku rotoru o 
zapouzdření 

Nainstalováno čidlo, které 
hlídá teplotu a tlak oleje, 
pravidelné revize zařízení 

po 3000h provozu 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, při 

najíždění 
kompresorů 
kontrolována 
hladina oleje 
na olejoznaku 

  x  2
G 

T3 
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5 Horký povrch 
Nedostatečné 
mazání hřídele  x   

Způsobí tření, které vede 
ke zvýšení povrchové 

teploty 

Nainstalováno čidlo, které 
hlídá teplotu a tlak oleje v 

zařízení 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, při 

najíždění 
kompresorů 
kontrolována 
hladina oleje 
na olejoznaku 

  x  2
G 

T3 

6 Horký povrch 

Porucha chladiče-
zvýšení teploty od 

přenosu tepla 
stlačovaného plynu 

  x  Nefunkční okruh chlazení Hlídaná teplota sání a 
výtlaku plynu 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 

MPŘ 123-
021, 6.4.3 
indikační 
přístroje 

  x  
2
G 

T1 

7 Horký povrch Zadření pastorku   x  
Vlivem mechanických 

nečistot v plynu 

V potrubním systému VP 
umístěny velké a malé 

filtry zachycující 
nečistoty 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 
MPŘ 123-

021, 6.1-6.2   x  2
G T1 

8 
Mechanické 

jiskry 
Prohnutí rotorů, 

styk kovových částí  x   
Může docházet při 

překročení životnosti 
součástek stroje 

Pravidelné revize 
zařízení-malá revize po 
3000h, velká po 12 000 

provozních hodin 

ČSN EN 
13463-1, 

8.4 
MPŘ 123-
021, 14.1   x  

2
G 

 

9 
Mechanické 

jiskry 
Zadření ložiska 
může způsobit 
drhnutí rotorů 

 x   

Zadření ložiska se 
považuje za výjimečnou 
poruchu, proto drhnutí 
rotorů nelze vyloučit 

Pravidelné revize 
zařízení-malá revize po 
3000h, velká po 12 000 

provozních hodin 

ČSN EN 
13463-1, 

8.2 
MPŘ 123-
021, 14.1   x  

2
G 

 

10 
Mechanické 

jiskry 
Zadrhnutá 

převodovka   x  Vniknutí cizího předmětu 
do převodovky 

Instalace proudového 
chrániče na vinutí motoru, 

při překročení 
proudového zatížení vyp. 

ČSN EN 
1127-1, 
5.3.4 

MPŘ 123-
021, 6.4.2.   x  

2
G 

T1 
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11 
Mechanické 

jiskry 

Vyosení hřídele 

 
  x  Může dojít únavou 

materiálu 

Pravidelné revize 
zařízení-malá revize po 
3000h, velká po 12 000 

provozních hodin 

ČSN EN 
1127-1, 
5.3.4 

MPŘ 123-
021, 14.1    x 

3
G 

T1 

12 
Mechanické 

jiskry 

Od lopatek 
ventilátoru na 

odsávacím potrubí 
ze skříně 

kompresoru 

 x   
Mechanické drhnutí 

lopatek, vniknutí cizího 
předmětu nelze vyloučit 

Pravidelné revize 
zařízení-malá revize po 
3000h, velká po 12 000 

provozních hodin 

ČSN EN 
1127-1, 
5.3.4 

MPŘ 123-
021, 14.1   x  

2
G 

T1 

13 
Mechanické 

jiskry 
Tření rotoru a 

statoru ventilátoru  x   
Mechanické drhnutí není 
vyloučeno, pokud není 

ventilátor správně 
vystředěn 

Je definována minimální 
vzdálenost mezi rotorem a 

statorem, porucha je 
detekována jako změna 

hlučnosti 

ČSN EN 
13463-1 

ČSN EN 
13463-5 

V MPŘ 
uveden přesný 
popis montáže 
a vystředění 
ventilátoru 

včetně 
požadavků na 
pravidelnou 

kontrolu 

 x   
3
G 

T1 

14 
Statická 
elektřina 

Neuzemnění potrubí 
a přírubových spojů   x   Uzemnění, pravidelné 

revize 
ČSN 33 
2030, 6. 

MPŘ 17.3, 
elektrorevize 
+ uzemnění 

   x 
3
G 

T1 

15 
Statická 
elektřina 

Neuzemnění 
ostatních částí 

zařízení 
  x   Uzemnění, pravidelné 

revize 
ČSN 33 
2030, 6. 

Revize dle 
vyhlášky 
č.85/1978 

   x 
3
G 

T1 
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16 
Statická 
elektřina 

Porucha přenosných 
el. měřících zařízení 
(svítilna detektor) 

 x   Nevhodná kategorie 
zařízení 

Povolení prací pouze na 
příkaz V, odpovědnou 

osobou 

ČSN EN 
13463-1, 

6.7 
MPŘ 123-
021, 6.4.3   x  2

G 
T1 

17 
Statická 
elektřina 

Použití nevhodného 
OOPP x    

Činnost externích firem, 
nevhodná kategorie 

OOPP 

Povolení prací pouze na 
příkaz V, odpovědnou 

osobou, popis použitého 
opatření s piktogramem 

dle 1149-1, 1149-5 

 

DOPV, 
11.2.1, 

používání 
OOPP dle 

11.5 

  x  2
G 

T1 

18 
Statická 
elektřina 

Části nekovového 
materiálu 

s povrchových 
odporem 

překračujícím                      
1 GΩ 

x 
VPP se může nabíjet 

vlivem dopravy 

Všechny části kompresoru 
GHH a ventilátoru včetně 

potrubí jsou vodivé, 
vzájemně propojené a 

uzemněné. 

ČSN EN 
13463-1 

ČSN 33 
2030 

Provedené 
měření 

přístrojem 
INSTALL 

TEST 61557 

x 
1
G 

T1 

Výsledná kategorie zařízení zahrnující všechny zdroje vznícení                                                                                                         II 3G c T3                                                
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Závěr 

Na základě legislativních požadavků vyplývajících z NV č. 23/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, musí zařízení splňovat požadavky na bezpečný provoz. Zařízení je 

schopno provozu ve shodě s provozními parametry, které stanovil výrobce. Konstrukce 

zařízení zajišťuje běžnou úroveň ochrany při běžném provozu. Provozovatel stanovil na 

základě povinností vyplývajících z §102 (zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky) zákoníku práce a 

s přihlédnutím k požadavkům vyplývajících z ČSN 33 2000-3 Elektrická zařízení část 3: 

Stanovení základních charakteristik, protokol o určení vnějších vlivů. Tento protokol je 

nutný k provádění pravidelných revizí na zařízení a stanovení zón výbušnosti. Na základě 

tohoto protokolu se provádí výběr zařízení do daného prostředí. V prostorách 

kompresorové stanice byla provozovatelem stanovena zóna 2 pro prostory, které jsou 

popsány v kapitole 6.5. 

V průběhu zpracování mé diplomové práce jsem provedl inspekční prohlídku, kde 

se provádělo měření svodového a povrchového odporu. Dále jsem měřil pomocí 

termokamery horké povrchy. Ani jedna z naměřených hodnot neprokázala nebezpečí 

iniciace výbušné atmosféry. Po provedené analýze rizik a na základě naměřených hodnot 

jsem zařadil zařízení do kategorie II 3G c T3, která zohledňuje všechny existující zdroje 

vznícení a stanovená opatření. Zařízení (kompresor GHH i ventilátor odsávacího potrubí ze 

skříně kompresoru), nejsou schopna vytvářet účinné zdroje iniciace za normálního 

provozu. Z toho vyplývá, že zařízení je schopno bezpečného provozu ve stanovené zóně 2. 

Provozovatel tímto splnil jednu z povinností přijímat bezpečnostní opatření k zajištění 

ochrany zdraví zaměstnanců vyplývajících z NV č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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ExNB - Co-orination of Notified Bodies Equipment for use in potentionally explosive 
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