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Anotace 
Poruba, Tomáš: Odsávání hořlavých prachů v praxi a jejich protivýbuchové zajištění 

VŠB-TU Ostrava, FBI, 2010.  

 

Tato diplomová práce je tvořena dvěma částmi a to teoretickou a praktickou části. 

Teoretická část seznamuje čtenáře s technologií na odsávání (čištění vzduchu od 

tuhých prachových příměsí), dále charakterizuje podmínky, kdy hrozí nebezpečí výbuchu, 

poslední díl této části nabízí přehled jednotlivých druhů a způsobů proti výbuchové ochrany.  

Praktická část mé práce, se zabývá konkrétním řešením jednotlivých způsobů 

protivýbuchové ochrany na definované filtrační jednotce, porovnání těchto způsobů řešení a 

návrh podmínek pro bezpečný provoz daného zařízení. 

 

Klíčová slova: odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu, konstrukční ochrana, hořlavý 

prach. 

 

 

Annotation 

Poruba, Tomáš: Exhaustion of Flammmable Dusts in Practice and Their Explosion 

Prevention  

VŠB-TU Ostrava, FBI, 2010. 

 

This diploma thesis consists of two parts: theoretical and practical. 

The theoretical part informs the reader about exhaust technology (cleansing of air of 

solid dust impurities). It also specifies conditions under which a danger of explosion might 

occur and lastly, it offers overview of individual types and ways of explosion protection. 

The practical part of my paper deals with definite solution of individual types of 

explosion protection on defined filter unit, their comparison and a draft of conditions for safe 

operation of the given device. 

 

Key words: explosion relief, explosion suppression, constructional protection, 

combustible dust. 
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1. Úvod  

Průmysl je nedílnou součástí dnešního života, výrobní provozy najdeme téměř na 

každém kroku. Všudypřítomnost průmyslové výroby, vyžaduje větší nároky na projektování a 

výstavbu nových technologií tak i zvyšování bezpečnosti a provozní spolehlivosti již 

stávajících. Je nutné se zabývat ochranou technologických zařízení či jejich částí, před ne vždy 

doceňovaným rizikem, vyplývající z hořlavosti a výbušnosti hořlavých prachů. Nebezpečí se 

dotýká všech technologií, kde se výskytu hořlavého a výbušného prachu nelze vyhnout. Za 

zvláštně nebezpečné, se považují prachy při zpracování některých kovů např. hliník či hořčík, 

dále musíme brát v úvahu uhelný prach, prachy vznikající při výrobě mouky, cukru, celulózy a  

prachy provázející výrobní procesy dřevozpracujícího průmyslu, odvětví farmacie, 

potravinářství a dalších. Následující tabulka demonstruje příklady událostí a jejich následků, 

které již v takových provozech udály:  

 

Tab. č. 1.  Události spojené s hořlavými prachy 

datum místo událost následky 

8.1.1996 Koh-inor Hardmuth 
České Budějovice. 

Výbuch a požár 
odlučovače v provozu 

kotelny. 

Celková škoda 500 000 Kč, 
bez zranění osob.  

21.11.2007 Mlýn u Zdounek na 
Kroměřížsku. 

Výbuch a požár moučného 
prachu a následný požár 

filtrační jednotky. 

Celková škoda 315 000 Kč, 
bez zranění osob. 

28.8.2007 

 

Staré Město Vlivem mechanické jiskry 
vznícení a požár prachu 

uvnitř cyklonu 

Celková škoda 200 000 Kč, 
bez zranění osob. 

7.2.2008 

 

Společnost Imperiál 
Sugar, stát Georgia, 

USA  

Masivní výbuch a požár 
cukerného prachu zasáhl 

téměř celou výrobu. 

Usmrceno 14 osob, zraněno 
38 z toho 14 osob těžké 

popáleniny. 
 

Cílem mé práce je návrh odsávacího zařízení, které bude použito v dřevoobráběcí 

společnosti SECA s. r. o. Základním úkolem je výběr vhodných stacionárních zařízení 

k odsávání hořlavých prachů, pak pomocí dostupných systému navrhnout variantní řešení 

jejich protivýbuchového zajištění a následným zhodnocením jednotlivých variant a provozních 

nároků určit nejvhodnější řešení pro dané podmínky.   
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2. Legislativa  

Zvyšování kapacit výrobních jednotek, zavádění technologií s extrémními pracovními 

podmínkami, kde je předpoklad zvýšeného nebezpečí úniků látek hořlavých a výbušných, 

klade náročnější požadavky na zabránění vzniku havárie.  

Ochrana před výbuchem je velmi důležitá pro bezpečnost, neboť výbuchy ohrožují 

životy a zdraví zaměstnanců a pracovníků v důsledku nekontrolovatelných účinků plamene a 

tlaku, přítomností škodlivých produktů reakce a spotřebování kyslíku v okolním vzduchu, 

který dýchají pracovníci. [11] 

Vstup České republiky do Evropské unie, znamenal přijetí řady norem, zákonů a nařízení 

vlády, spojených s problematikou bezpečnosti práce. Z těchto právních předpisů vyplývají 

povinnosti dotčených subjektů. 

 

2.1. Povinnosti výrobce  

Povinností výrobců jednotlivých strojních zařízení, je protivýbuchová prevence daných 

zařízení, jakož i definování a předcházení jednotlivých rizik. Výrobci resp. dodavatelé musí 

deklarovat bezpečnostní úroveň ES prohlášením o shodě dle NV č. 176/2008 Sb. o technických 

požadavcích na strojní zařízení, respektive dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/42/ES.  

Poznámka: NV č. 176/2008 Sb.  účinnost od 29.12.2009 nahrazuje (ruší) NV č. 24/2003 Sb. 

 

Obdobné povinnosti plynou i z NV 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, toto 

nařízení je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES. 

 

2.2. Povinnosti provozovatele 

V červnu 2004 bylo v České republice přijato nařízení vlády 406/2004 Sb. o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Toto nařízení vlády vzniklo na základě implementace legislativy Evropské unie, 

respektive směrnice 1999/92 EC. o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníku, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu (označovaná také 

jako ATEX 137). 
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Dle NV 406/2004 Sb. je provozovatel povinen:[11] 

a) provést analýzu rizik (§ 3) se zřetelem na  

1. pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, 

2. pravděpodobnost výskytu iniciačního zdroje, včetně statické elektřiny, 

3. používání zařízení včetně instalace, látky, technologické procesy, pracovní 

postupy a jejich vzájemné působení. 

Poznámka: Riziko musí být posuzováno komplexně na všechny okolnosti práce. 

b) zajistit ochranu před výbuchem – přijetí technických nebo organizačních opatření se 

zřetelem na předcházení vzniku výbušné atmosféry, zabránění iniciaci výbušné 

atmosféry, snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví 

zaměstnanců. Tato opatření lze kombinovat. 

c) po analýze a provedení technických a organizačních opatření: 

1. klasifikuje prostory s nebezpečím výbuchu na prostory s a bez nebezpečí 

výbuchu, 

2. zabezpečí požadavky dle Přílohy č. 2 NV  406/2004 Sb. – školení, příkazy „V“- 

pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu atd., 

3. označí prostory vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu značkou „EX“ – viz. 

NV č. 405/2004 Sb., 

4. vypracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem dle § 6. 

 

 

NV 406/2004 Sb. se nevztahuje na: 

a) prostory pro lékařské účely kde je ošetřován pacient, 

b) používání zařízení a spalování plynných paliv se zvláštním předpisem, 

c) výrobu, manipulaci, používání, skladování a dopravu výbušnin a chemicky 

nestabilních látek, 

d) hornickou činnost a činnost podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,  

e) používání dopravních prostředků pro pozemní, lodní, leteckou dopravu, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak. 
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Dalšími závaznými právními předpisy  ošetřující oblast rizika výbuchu a protivýbuchové 

ochrany na území České republiky jsou normy uvedené v tabulce č.2.  

 

Tab. č. 2. Platné normy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická norma Název 

ČSN EN ISO 

12100-1 

Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 

pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie 

ČSN EN ISO 

12100-2 

Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 

pro konstrukci – Část 2: Technické zásady 

ČSN EN 1127 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu 

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 14373 Systémy pro potlačení výbuchu 

ČSN EN 14460 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 

ČSN EN 15089 Systémy pro oddělení výbuchu 

ČSN EN 61241 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem 
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3. Základní pojmy  

Prach 
malé pevné částice ve vzduchu, jemně rozčleněná pevná látka libovolného tvaru a struktury o 
velikosti částic pod 0,5 mm. [3] 
 
Hořlavý prach  
prach, vlákna nebo poletavé částice, které mohou hořet plamenem nebo žhnout ve vzduchu a 
mohou tvořit ve směsi se vzduchem výbušnou směs za atmosférického tlaku a normální 
teploty. [15] 
 
Systém obsahující hořlavou látku  
část zařízení, která obsahuje hořlavý plyn, hořlavé páry nebo hořlavou kapalinu a která může 
vytvářet vnitřní zdroj úniku. [15] 
 
Výbuch  
prudká oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo obou těchto 
veličin současně. [15] 
 
Deflarace 
výbuch šířící se podzvukovou rychlostí.[2] 
 
Detonace 
výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou.[2] 
 
Meze výbušnosti  
dolní a horní mez výbušnosti. [15] 
 
Dolní mez výbušnosti LEL  
dolní mez rozsahu výbušnosti. [2] 
 
Horní mez výbušnosti UEL 
horní mez rozsahu výbušnosti. [2] 
 
Odolnost proti výbuchu 
schopnost nádob a zařízení odolat výbuchovým tlakům nebo výbuchovým rázům. [2] 
 
Odolnost proti výbuchovým tlakům 
schopnost nádob a zařízení odolávat výbuchovému tlaku bez deformace. [2] 
 
Odolnost proti výbuchovým rázům při výbuchu 
schopnost nádob a zařízení odolat výbuchovému tlaku bez roztržení, ale je povolena trvalá 
deformace. [2] 
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Selhání  
situace, ve které zařízení, ochranného systému a součástí nevykonávají předpokládanou funkci. 
[15]  
 
Výbušná atmosféra 
směs vzduchu a hořlavých látek v jakémkoliv skupenství při atmosférických podmínkách, ve 
které se po iniciaci rozšíří hoření do celé nespálené směsi. [2] 
 
Nebezpečná výbušná atmosféra  
výbušná atmosféra, způsobující při výbuchu škody. [15] 
 
Zóny pro prachy [15]  
Vrstvy, usazený prach a Hromady hořlavého prachu musíme posuzovat jako jakýkoliv jiný 
zdroj, který je schopen vytvářet výbušnou atmosféru. 
 

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 může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 
prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu. 
 
Zóna 22 
prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 
zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je 
přítomna pouze krátkou dobu.  
 

Výbuchový tlak pvýb 
tlak vznikající při výbuchu výbušné koncentrace o dané koncentraci v uzavřené nádobě. [2] 
 
Redukovaný výbuchový tlak pred  
výbuchový přetlak, vyšší než je tlak při vznícení reagující látky (pi), zaznamenaný v případě 
potlačeného výbuchu. [17] 
 
Maximální výbuchový tlak pmax 
maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených 
podmínek tj. za optimální koncentrace.[2] 
 
Maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max  
maximální výbuchový tlak, vyšší než je tlak při vznícení reagující látky (pi) zaznamenaný 
v případě potlačeného výbuchu při optimální koncentraci paliva. [2] 
 
Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax 
maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času, výbuch všech výbušných atmosfér 
v rozsahu výbušnosti hořlavé látky uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek. [2] 
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Maximální redukovaná rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtred,max 
maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v nádobě s odlehčením nebo potlačením 
výbuchu. [2] 
 
Odlehčovací plocha A v m2 
plocha otvoru pro odlehčení výbuchu. [2] 
 
Statický reakční tlak pstat 
tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací prvek, (klapka, membrána, atd.) rychlost 
nárůstu tlaku do 10 kPa.min-1[2]. 
 
Maximální dosah plamene LF 
největší vzdálenost dosahu čela plamene od ústí odlehčovacího otvoru.[2] 
 
Bezpečnostní zóna  
prostor kde se vyskytují nebezpečné účinky výbuchu. [2] 
 
 Kst hodnota [bar.m.s-1] 
specifický parametr pro prach, konstanta vypočtena z „kubického zákona“ z něhož je pro 
danou směs definovaný vztah mezi (dp/dt)max a objemem V v němž exploze probíhá [3]: 
 

3/1
max)/( VdtdpKSt ×=                                                              (1) 

 
Třídy výbušnosti hořlavých prachů 

třídy rozdělujeme na základě velikosti konstanty Kst, viz tabulka č. 3. hodnoty literatura[3]: 

 

Tab. č. 3. Třídy výbušnosti hořlavých prachů a příklady  

                               Příklady  

Třída 

 

K st [bar.m.s-1] Druh prachu Pmax [bar]  K st [bar.m.s-1] 

         St 1 ≤200 
Celulóza 
Dřevo  

10,2 
8,6 

126,0 
113,0 

St 2 200 ÷ 300  
Polyester  
Silymarin 

9,3 
9,7 

237,0 
252,0 

St 3 ˃ 300 
Hliník 
Hořčík 

11,8 
7,9 

455,0 
505,0 
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4. Výbušnost hořlavých prachů 

S rizikem výbuchu se setkáváme, při zpracování materiálu a látek, které jsou používány 

či uvolňovány v průmyslových provozech. Některé tyto materiály a látky jsou schopny se 

vzduchem vytvářet hořlavé reakce. Jedná se o exotermické reakce, tudíž ji obvykle doprovází 

masivní vývin a uvolňování tepla, častým doprovodným jevem je nárůst tlaku a součastná 

expanze nebezpečných látek. Narozdíl od hoření je výbuch samovolné šíření reakčního 

prostoru (plamene) do výbušné atmosféry.  

 

Hořlavé prašné materiály, u nichž může dojít ke vznícení, musí být brány jako látky, 

které mohou vytvářet výbušnou atmosféru, pokud zkouška jejich vlastností prokázaly, že jsou 

schopny vytvářet směs se vzduchem, které samy podporují rozšiřování výbuchu.[3] 

 

Samotná přítomnost výbušné atmosféry pro výbuch nestačí, k potenciálnímu nebezpečí 

dochází působením účinných zdrojů iniciace. 

 

Vznícení a následné hoření je pravděpodobné pouze za předpokladu přítomnosti všech tří 

elementárních prvků: 

- dostatečné množství hořlavé látky, 

- okysličovadlo,  

- účinný zdroj zapálení. 

 

O tom zda se hoření rozvine ve výbuch, rozhodují následující faktory: 

- velikost a tvar částic (dostatečná jemnost hořlavého prachu), 

- koncentrace směsi uvnitř výbušného souboru, 

- nedostatečný odvod vznikajících plynných produktů reakcí. 

 

Při nesplnění výše uvedených podmínek a předpokladů, nedochází k požáru ani 

následnému výbuchu.  
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S předchozích podmínek je zřejmé, že prach sám o sobě nepředstavuje nebezpečí, ale 

situace se markantně mění při jeho styku se vzduchem nebo při jejich vzájemném promísení. 

Proto musí být stanoveny vlastnosti směsi hořlavé látky se vzduchem. Tyto charakteristiky 

uvádějí informace o chování látky při hoření a určují, zda může dojít k hoření či výbuchu.  

 

Požáry a výbuchy průmyslových prachů můžeme očekávat při [3]: 

- mletí, sušení uhlí, plnění zásobníků uhelným prachem, 

- transportu a skladování zrní, 

- odprašování, vysávání a přepravě dřevného prachu do filtrů a odlučovačů, jakož i při 

jejich skladování, 

- broušení lehkých kovů a jejich legur, 

- výrobě a zpracování kovových prášků, 

- mletí, míchání a mechanické dopravě organických produktů jako jsou např. obilí, 

krmné směsi, škrob, cukr, umělé hmoty, barvy a pigmenty, farmaceutika. 

 

Výbuch průmyslových prachů, je schopný vyvolat i během krátké doby velké škody jak 

morálního tak materiálního charakteru. 

 

S kritickými stavy nebezpečí se nesetkáváme obyčejně za normálního provozu, ale 

převážně při nestandardních stavech jako jsou, najíždění technologie, odstavování zařízení 

z provozu, čištění zařízení a podobně. 
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4.1. Výbuchová koncentrace 

Nebezpečí výbuchu hořlavých prachu nastává v prostoru, kde je možnost vytvoření 

nebezpečného množství výbušné směsi a vzduchu. K tomu je nutné dostatečné množství 

prachových částic, neboli skutečná koncentrace prachu cSKUT je větší než koncentrace 

nebezpečná cNEB . 

 

                NEBSKUT cc ≥                                                    (2) 
 

Obrázek č. 1. znázorňuje výbuchovou charakteristiku hořlavých prachů v závislosti na 

koncentraci prachu ve směsi se vzduchem, iniciace je možná pokud koncentrace prachů je větší 

než minimální koncentrace cmin (tuto můžeme považovat za cNEB) nejvyšších hodnot dosahuje 

výbuchový tlak pmax při optimální koncentraci copt, podle grafu je výbuch možný pouze do 

koncentrace cmax. Ale zde si je třeba uvědomit, že oblak rozvířeného prachu není obvykle 

homogenní a koncentrace prachu může velmi kolísat podle víření usazeného prachu a jeho 

rozptýlení do atmosféry. Mohou se tvořit místní vrstvy nebo hromádky, vytváří tzv. místní 

koncentrace. Takže iniciace je možná i při koncentracích větších než je cmax. 

  

 

Obr. č. 1. Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem [2] 
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4.2. Zdroje iniciace [15] 

Iniciační zdroje dodávají energii potřebnou pro přípravu hořlavé látky a aktivaci 

výbušného nebo hořlavého systému (souboru). Schopnost iniciace musíme porovnávat 

s vlastnostmi hořlavé látky. Hodnotíme pravděpodobnost vzniku účinných zdrojů iniciace, 

zahrnujeme zde i zdroje vznikající např. při údržbářských pracích a čištění. 

Podle pravděpodobnosti výskytu zdroje iniciace je můžeme klasifikovat: [3] 

a) vyskytující se trvale, 

b) vyskytující se zřídka,  

c) které se vyskytují velice zřídka 

Pro použité zařízení, ochranné systémy a součástí musí být tato klasifikace považována 

za rovnocennou ke zdrojům iniciace: 

a) vyskytující se v běžném provozu, 

b) vyskytují se pouze jako výsledek selhání, 

c) vyskytují se pouze jako výsledek výjimečných selhání. 

Nelze-li odhadnout pravděpodobnost výskytu účinného zdroje iniciace, předpokládáme 

přítomnost iniciačního zdroje trvale. 

 

4.2.1. Horké povrchy 

Iniciace je možná při styku výbušné atmosféry a horkého povrchu. Jako zdroj iniciace, 

musíme brát také v úvahu vrstvu prachu nebo hořlavou pevnou látku.  

 

4.2.2. Plameny a horké plyny 

Plameny jsou spojeny se spalovacími reakcemi při teplotách nad 1000°C, jejich produkty 

jsou horké plyny, pro prašné a nebo sazovité plameny platí, že mohou produkovat žhavé pevné 

částice. Toto všechno může aktivovat výbušnou atmosféru.  

 

4.2.3. Mechanicky vznikající jiskry 

Jiskry mechanické povahy mohou vznikat na mnoho rozličných způsobů. Při broušení se 

částice oddělené z pevných materiálů vlivem působící energie zahřívají. Vniknutí cizích 

předmětů např. kamení mezi pohyblivé části může způsobit jiskření, tření mezi železnými kovy 

a keramickým materiálem atd. 
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4.2.4. Elektrická zařízení 

Nebezpečí představují elektrické jiskry a horké povrchy. Ty vznikají např.: 

- při zapínaní a vypínání elektrických obvodů, 

- uvolnění spojů elektrických zařízení, 

- rozptylovými proudy. 

I velmi nízké napětí může mít dostatek energie pro vznícení výbušné atmosféry.  

 

4.2.5. Rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi 

V elektrických vodivých systémech nebo jejich částech může protékat rozptylový proud: 

- jako zpětný proud v zařízení pro výrobu elektrické energie,  

- jako důsledek zkratu v obvodu nebo zkratu obvodu proti zemi, při závadě na 

elektrické instalaci, 

- jako důsledek magnetická indukce 

- jako následek úderu blesku. 

 

4.2.6. Úder blesku 

Při úderu blesku do výbušné atmosféry, dochází bezpodmínečně ke vznícení. Potenciální 

nebezpečí iniciace také vytváří vysoká teplota bleskosvodu. 

Úder blesku znamená veliký tok proudu a to může vyvolat jiskry v blízkosti místa úderu. 

Bouřka i bez úderu blesku může indikovat vysoké napětí u zařízení, ochranných systémů a 

součástí. 

 

4.2.7. Statická elektřina  

Výboje statické elektřiny se vyskytují za určitých podmínek. K zápalným jiskrám může 

vést výboj z nabitých izolovaných vodivých části. U plastových případně i jiných nevodivých 

materiálů, mohou vznikat trsové výboje během rychle probíhajících oddělujících procesů 

(např. hnací řemeny), kombinace vodivých a nevodivých materiálů je také možný vznik 

plazivých výbojů. U sypkého materiálu na hromadě mohou vznikat kuželové výboje. 
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4.2.8. Vysokofrekvenční vlny od 104 Hz do 3x1012 

Jsou vyzařovány všemi systémy, které generují a používají vysokofrekvenční rádiovou 

elektrickou energii, rozhlasové vysílače atd.  

 

4.2.9. Elektromagnetické vlny od 3x1011 Hz do 3x1015 Hz. 

Zvláště pokud je, toto optické spektrum soustředěno může byt zdrojem vznícení. 

Příkladem je např. sluneční světlo procházející láhví, která působí jako čočka, nebo 

soustředěné reflektory. Za určitých podmínek je záření světelných zdrojů intenzivně 

absorbováno částicemi prachu a tyto částice mohou být zdrojem vznícení pro výbušnou 

atmosféru nebo usazený prach.  

 

4.2.10. Ionizující záření  

Vyskytuje se např. u Roentgenových trubic a radioaktivních látek a iniciuje výbušnou 

atmosféru, jako výsledek absorbování energie. Kromě toho je možnost ohřevu radioaktivního 

zdroje následkem vnitřní absorpce radiační energie v rozsahu, že překročí minimální teplotu 

pro vznícení okolní výbušné atmosféry. 

 

4.2.11. Ultrazvuk 

Při použití ultrazvukových vln je značná část vyzařované energie z elektroakustického 

měniče absorbována pevnou nebo kapalnou látkou a ty se mohou zahřát na takovou hodnotu, 

že v extremních případech dojde ke vznícení. 

 

4.2.12. Adiabatická komprese a rázové vlny 

Adiabatická komprese, nebo téměř adiabatická komprese  kombinovná s rázovou vlnou 

mohou zapříčinit vzrůst teploty až na mez vznícení výbušné atmosféry. Rozhodující je hlavně 

tlakové poměry, nikoliv rozdíl tlaků.  

 

4.2.13. Exotermické reakce včetně samovznícení prachů  

Zdrojem iniciace je exotermická reakce, kdy produkce tepla reakcí je větší než odvod 

tepla do okolí. Hodnotu teploty ovlivní, mimo jiných parametrů, poměr objem a povrch 

reagujícího systému, okolní teploty a doby trvání.  
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4.3. Klasifikace nebezpečných prostorů 

Na základě četnosti a trvání nebezpečné atmosféry klasifikujeme nebezpečné prostory do 

zón, důvodem je určení rozsah opatření nezbytných k vyloučení zdrojů iniciace. 

Za prostor bez nebezpečí je považován prostor, ve kterém není očekáván výskyt výbušné 

atmosféry v takovém rozsahu, že by musela být požadována zvláštní bezpečnostní opatření. 

S ohledem na usazování prachu a možné vytváření výbušné atmosféry od rozvířených 

usazených vrstev prachu, jsou definovány různé zóny pro prachy. [3] 

 

Jednotlivé zóny jsou definovány v normě ČSN EN 1127 -1 a NV č.406/2004 Sb. pro 

hořlavé prachy jsou následující:  

Zóna 20 

prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu 

ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.  

 
POZNÁMKA – Zpravidla se tyto podmínky vyskytují uvnitř zásobníků, potrubí a nádob, atd. 
 
Zóna 21 

prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu. 

 
POZNÁMKA – Tato zóna může mim jiné zahrnovat prostory v bezprostředním okolí, např. míst pro 
plnění a vyprazdňování práškových materiálů. 
 

Zóna 22 

prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je 

přítomna pouze krátkou dobu.  

 
POZNÁMKA – tato zóna může zahrnovat mim jiné prostory v okolí zařízení, ochranných systémů a 
dalších součástí obsahujících prach. 
 

Není-li důsledně proveden rozbor prachových materiálů v provozech, postrádá se 

jakákoliv možnost technicky, hospodárně a bezpečně působit proti eventuálním rizikům, což 

jak ukazuje praxe přináší mnohdy nedozírné materiální a morální škody. 
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5. Protivýbuchová ochrana 

Pro účinnou protivýbuchovou ochranu, je bezpodmínečně nutné pochopení základních 

znalostí vzniku a procesu výbuchu. V zásadě se je možno ubírat dvěmi směry [3]: 

1)   aktivní prevence – zabránění výbuchu pomocí preventivních opatření,  

2)   pasivní prevence – konstrukční preventivní opatření, které nezabrání výbuchu. 

 

Aktivní prevenci dále dělíme: 

a) primární ochrana – taková opatření, kdy zabráníme nebo omezíme tvorbu 

nebezpečné, výbušné atmosféry, 

b) sekundární ochrana – opatření zabraňující vznícení výbušné atmosféry.  

 

Z technicko-bezpečnostního hlediska platí pravidlo přednostní aplikace primární 

ochrany, ta je brána v potaz při všech činnostech vykonávaných v průmyslu, tj. přesné 

stanovení nebezpečnosti prostoru pomocí definování zón. 

 

Zjistíme-li přesnou a znaleckou rozvahou, že opatření primární ochrany jsou 

nedostačující, pak je nutné po odborné a znalecké expertíze aplikovat opatření sekundární 

ochrany, nebo dle potřeby a požadavků na bezpečnost využít prvků pasivní prevence, nabízí se 

i možnost vzájemné kombinace. 

 

Mezi opatření pasivní ochrany tj. aplikace konstrukční protivýbuchové ochrany patří [3]: 

- odlehčení výbuchu, 

- potlačení výbuchu, 

- konstrukce odolná výbuchu, 

- zabránění přenosu plamen a výbuchu.  
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5.1. Odlehčení výbuchu 

Odlehčení výbuchu zahrnuje souhrn opatření, která původně uzavřenou nádobu nebo 

aparaturu krátkodobě nebo trvale otevře. Tím se zabrání tvorbě nedovoleného vysokého 

výbuchového tlaku. Výsledný tlak je nižší než maximální výbuchový tlak [3] viz obr. č. 2.  

 

Obr. č. 2. Průběh výbuchu bez a s odlehčením  

 

Tento způsob protivýbuchové ochrany lze vhodně aplikovat u filtrů, zásobníků, 

odlučovačů, cyklónů, apod., které jsou instalovány mimo budovy – ve venkovním prostranství, 

kde uvolnění výbuchu z těchto zařízení neohrozí své okolí. 

 

V okolí je nutno počítat s účinky plamenů, tlaku a odlétajícími úlomky. Této ochrany 

nelze využít, pokud může být uvolněno nepřijatelné množství látek klasifikovaných jako 

jedovaté, korosivní, dráždivé, karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní.   

 

Oblast ochranných systému pro odlehčení výbuchu prachů legislativně v ČR ošetřuje 

norma ČSN EN 14491. V této normě se rozlišuje mezi ochranou nádob ať již samostatných či 

propojených a ochranou budov. Vzhledem k zaměření této práce se soustředím pouze na řešení 

ochrany nádob. 
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5.1.1. Odlehčení nádob 

Prostředek ochrany, kterým zabráníme uvnitř nádoby vzniku nepřijatelně vysokých tlaků 

při výbuchu. Odlehčovací plochy se otvírají v počátečním stádiu výbuchu, materiál a spaliny se 

uvolní, tlak v nádobě je tím redukován. Informace nutné k výpočtu odlehčovací plochy jsou, 

konstrukční tlak nádoby, výbuchové vlastnosti prachu, tvar a velikost nádoby, statický 

otevírací tlak, další vlastnosti odlehčovacího zařízení a podmínky rozvířeného prachu uvnitř 

nádoby. 

 

Za únikovou plochu je vždy nutné aplikovat bezpečnostní zónu, která nesmí zasahovat 

do prostorů a míst obsluh, komunikací, strojů a zařízení, prostor, kde je stanoveno prostředí 

s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Při uvolnění výbuchu je nutno počítat s výstupem 

spálených a hořících plynů, hořícího prachu, čela plamene a tlakových účinků. [3] 

 

Nádoby kde existuje nebezpečí výbuchu a jsou protivýbuchově zajištěny systémem na 

odlehčení výbuchu, musí být konstruovány jako nádoby odolné redukovanému výbuchovému 

tlaku, nebo nádoby odolné tlakovému rázu redukovaného výbuchového tlaku. [3]  

 

 

 

5.1.2. Stanovení odlehčovací plochy 

Požadovaná odlehčovací plocha Av je minimální plocha pro účinné odlehčení nádoby. 

  

Stanovenou požadovanou plochu Av, je možné ji rozdělit na několik menších ploch tak, 

aby se jejich celková plocha rovnala požadované odlehčovací ploše. 

 

V praktické části této práce je proveden výpočet velikosti požadované odlehčovací 

plochy pomocí počítačového programu WinVent 3.1. jedná se o software pro výpočet 

ochranných zařízení proti výbuchu prachů, plynů a hybridních směsi [40]. Pro výpočet 

velikosti požadované odlehčovací plochy lze využít rovnic uvedených v ČSN EN 14491 [18], 

pro jejich velikost a obsáhlost jsem je uvedl pouze do přílohy č. 2 část a). 
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 Na obrázku č. 3. je názorně vidět velikost odlehčovací plochy jedná se o rozměr J a K. 

 

 

Obr. č. 3. Schéma obdélníkové pojistné membrány 

 

 

 

5.1.3. Zvláštní podmínky rozvířeného prachu 

Výpočty jsou spolehlivé pro většinu praktických aplikací tj. rozvířený prach vyplní celou 

nádobu a má optimální koncentraci. 

Ve skutečném prostředí výrobního procesu, může dojít k přecenění nebo naopak 

podcenění intenzity výbuchu.  

Technologie s nízkou turbulencí, kde je obvykle nehomogenní směs paliva a vzduchu, 

nebo nízká koncentrace prachu, pak v takovém prostředí nedosahuje intenzita výbuchu hodnot 

stanovených těmito výpočty, v těchto případech je možno použít menší odlehčovací plochy. 

Naopak v technologiích s zvláště vysokou turbulencí, může intenzita výbuchu tuto hodnotu 

překročit, pak je daná odlehčovací plocha podhodnocena a je nutno ji zvětšit. V obou 

případech, musí být změna založena na publikovaných údajích nebo údajích z experimentů, 

které byly získány z reprezentativních zkoušek odlehčení výbuchu. 
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5.1.4. Ochrana potrubí a propojených nádob 

Nejúčinnější ochrannou propojeného systému je vzájemné oddělení nádob, tak že výbuch 

je v jedné nádobě zastaven a dál se nešíří. Pevnost potrubí, oddělení účinků výbuchu ochrana a 

ochrana nádob před výbuchem, jsou základní prvky pro bezpečnost.  

Přenosu výbuchu lze zabránit použitím: [3] 

- rotačních podavačů, 

- rychlouzavíratelných ventilů,  

- šoupátek klapek, 

- odlehčovacích komínů, 

- protivýbuchových bariér. 

 

 

  

Obr. č. 4. Rotační podavač a odlehčovací komín 
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5.1.5. Vliv výfukového potrubí 

Výfukové potrubí slouží pro odvedení výbuchu do prostoru, kde mohou být plameny 

bezpečně uvolněny. Zpomaluje odlehčovací proces, obvykle se zvýší maximální redukovaný 

výbuchový tlak v chráněném zařízení. 

 

Velikost zvýšení maximálního redukovaného tlaku ovlivní řada faktorů, ovlivní ho 

poměr l/d mezi délkou a průměrem potrubí, čím je jeho hodnota vyšší, tj. potrubí je delší při 

stejném průměru tím více se zvyšuje maximální redukovaný tlak, dalšími ovlivňujícími faktory 

jsou odlehčovací plocha a objem nádoby.  

 

Výpočet podle lit. [18] uvádím v příloze 2. část b). 

 

Nejvýraznější je vliv výfukového potrubí na maximální redukovaný výbuchový tlak, 

když poměr výfukového potrubí je [18]: 

( ) 37,0
max,564,4/ −×= reds pdl                                               (3) 

 
Uvedená rovnice neplatí pro kovové prachy. 

 

Poměr výfukového potrubí l/d  >  (l/d)s nevede k dalšímu zvyšování tlaku.  

 

 

Obr. č. 5. Příklad konfigurace potrubí  [18] 
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5.1.6. Účinky plamenů vně odlehčovacích otvorů 

Odlehčení výbuchu je doprovázeno výstřikem spáleného i nespáleného materiálu a 

plamenu přes odlehčovací otvor do prostoru mimo odlehčované zařízení. 

 

Účinky plamenů 

Pro odhad účinků plamene tj. horizontální a vertikální délky plamenů vně odlehčovací 

otvor je rozhodující objem zařízení, pro stanovení horizontální délky lze použít rovnice [18]: 

3/110 VLF ×=                                                                                    (4) 

kde 

LF           délka plamenů [m], 

V            objem nádoby [m3].  

 

Pro vertikální odlehčení platí rovnice [18]: 

3/18 VLF ×=                                                                   (5) 

 

Rovnice platí za podmínek: 

- objem nádoby 0,1 m3 ≤ V ≤ 10000 m3, 

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

- maximální redukovaný výbuchový tlak 0,1 bar <pred,max ≤ 2 bar, 

- maximální výbuchový tlak 5 bar ≤ pmax ≤ 10 bar, 

- kubická konstanta 10 m.bar.s-1 ≤ Kst ≤ 300 m.bar.s-1, 

- poměr L/D nádoby L/D < 2. 

Jako maximální horní hodnota LF je brána hodnota 60 m, v praxi se neočekává větší 

délka plamenů ani při velkých objemech. 

 

Prachy jejichž hodnota Kst ≤ 200 m.bar.s-1 mají hodnoty šířky plamene ve vertikálním i 

horizontálním směru dány rovnicí[18]: 

3/1)10(3,1 VWF ×=                                                            (6) 

kde 

WF           délka plamenů [m], 
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5.1.7. Umístění odlehčovacích otvorů 

Musíme brát v potaz vliv vnitřních nebo vnějších překážek na účinnost odlehčování. Při 

umístění a rozdělení odlehčovacích ploch zohledníme účinky zpětných (reakčních) sil. 

Umístění musí být takové, aby nebyla snížena účinnost odlehčovacího procesu a ani tak 

abychom umístěním neohrozily osoby či okolní provozy. U malých a symetrických nádob, 

může být jeden velký odlehčovací otvor stejně účinný jako více malých otvorů o stejné celkové 

ploše. Pro velké nádoby platí doporučení, umístit více otvorů tak, abychom dosáhli 

rovnoměrného pokrytí povrchu nádoby a v co v největším rozsahu. Tvar odlehčovacího otvoru 

není podstatný, rozhodující je plocha!  

 

 

 

 

 

Obr. č. 6. Nevhodné umístění odlehčovacích otvorů [11] 
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5.2. Potlačení výbuchu 

Potlačení výbuchu je metoda, při které se v uzavřené nebo téměř uzavřené nádobě 

detekuje hoření výbušné atmosféry a potlačí se v počáteční fázi, cílem je zabránit vzniku 

škodlivých tlaků. [3] 

 

Předpokládáme odpovídající konstrukční opatření pro chráněné nádoby a aparáty až do 

hodnoty redukovaného výbuchového tlaku, obdobně jako při uvolnění exploze. 

 

Řídící a indikační zařízení CIE aktivuje HRD hasící jednotku a hasící látka se v co 

nejkratším čase rozpráší do chráněné nádoby. Výbuch je možno považovat za potlačený, pokud 

je maximální výbuchový tlak omezen na redukovaný tlak, který je nižší než konstrukční 

pevnost nádoby, nebo šíření plamene je omezeno na maximální stanovenou velikost ve volném 

prostoru. Hodnotu maximálního výbuchového tlaku pmax obvykle snížíme na maximální 

redukovaný přetlak pred,max tj 0,2 až 1 bar. [3] viz. obr. č. 7. 

 

 

 

 

Obr. č. 7. Vliv zařízení na potlačení výbuchu [31] 
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5.2.1. Detekce  

Aktivace systému zajišťuje detektor reagující buď na nárůst tlaku, nebo plameny 

vznikajícího výbuchu. Umístění detektoru musí být takové, aby systém mohl včasně reagovat a 

aktivovat zařízení pro uhašení výbuchu.  

 

Optické detektory 

Optické se využívají v otevřených konfiguracích, kde nárůst tlaku v počátečních fázích není 

markantní. Jejich použití je omezeno velkou prašností, nečistoty omezují jejich spolehlivost. 

Využívají se UV a IR detektory. Z důvodů zabránění falešné detekce se nepoužívají senzory citlivé 

na denní světlo. Počet a umístění detektorů volíme s ohledem na zorné úhly a překážky tak aby 

pokryli celý nebezpečný prostor. Pro udržení čistoty čoček jsou detektory vybaveny ofukováním. 

 

Tlakové detektory 

Pro uzavřené nádoby využíváme tlakové detekce. Limitní detektor při překročení 

nastaveného tlaku vysílá elektrický signál. Pro minimalizaci falešné detekce se využívají dynamické 

detektory. Májí spínací limitní body pro nárůst tlaku tak i pro tlak, lze je nastavit speciálně pro 

podmínky aplikace, jejich nastavení musíme věnovat pozornost, aby byla splněna odpovídající 

odezva detekce a pro danou geometrii nádoby. 

 

 

 

Obr. č. 8. Detektory [31] 
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5.2.2. Hasící látka 

Hasící látky používané v systémech na potlačení výbuchu mohou být v plynném, kapalném i 

tuhém skupenství. Při volbě hasicí látky, musíme posoudit slučitelnost s uvažovaným procesem.  

Její použitelnost závisí na účinnosti při potlačení výbuchu. Účinnost a funkčnost hasební 

látky se stanoví zkouškami.  

 

Efektivitu potlačení výbuchu HRD systémem při použití různých typů hasiv, ověřovala i 

v zahraničí řada odborníků. 

  

Každé určité hasivo se vyznačuje různou efektivitou (účinností) při různých objemech nádob. 

V zásadě platí čím větší nádoba je, tím se požaduje pro potlačení výbuchu lepší prostorová a časová 

distribuce hasiva. Na základě poznatků získaných při výzkumu byl odvozen vzorec pro výpočet 

minimálního počtu HRD ochranných zařízení N pro daný výbuch [3]: 

 

 

3/2
max

4/3. VKVNN SO ×××= −  [ks]                                                             (7) 

kde: 

 

NO 
 
VS 
V 
 

konstanta závislá na tvaru, průměru výpustné trysky a tlaku pohonné látky HRD 
zařízení, 
volný objem HRD ochranného zařízení, 
chráněný volný objem. 
 
 

 

Srovnáme-li vlastnosti hasiv klasických a novodobých, používaných v HRD zařízeních, 

dojdeme k závěrům[3]:  

- fluorokarbonova hasiva prokázaly téměř stejné vlastnosti, jako halony, 

- voda s přísadami se prokázala více efektivní než čistá voda, 

- při potlačení výbuchu určitých typů hořlavin se výborně uplatňují nové typy 

práškových hasiv, 

- je nutné odzkoušet a uvážlivě vybrat nejvhodnější náplň HRD zařízení pro každý 

konkrétní případ. 
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5.2.3. HRD – hasící jednotky  

Hasící látka je uložená v nádobě, která je obvykle pod tlakem. Po otevření ovládacího 

mechanismu se uvolní hasební látka, která je vypuzena hnací látkou do technologického zařízení. 

Provedení a typ je zvolen dle specifických požadavků, vyšší schopnost potlačit nebezpečný stav mají 

HRD - hasící jednotky s výpustí o velkém průměru, než ty které spoléhají pouze na vyšší pracovní 

tlak. Počet a rozmístění hasících jednotek určující geometrické rozměry a tvar nádoby. Funkčnost 

HRD – hasicí jednotky s určitým montážním nástavcem a rozprašovacím systémem, musí prokázat 

zkouška. 

 

Pro umístění HRD – hasící jednotky platí zásadní pravidla: 

- musí být namontována buď na vrcholu nebo ze strany na technologické nádobě, 

potrubí nebo zařízení, 

- namontováno aby bylo zajištěno řádné vyprázdnění hasicí látky, 

- upevněna a uchycena na závěru nebo vhodném nosníku, aby odolal vlastní váze a 

reakčním silám při vyprazdňování, 

- hasicí jednotka je upevněna mimo nádobu, jedná-li se o slabé nádoby, vibrující 

zařízení a při vysokoteplotních procesech. 

Pevné a teleskopické jsou dva typické druhy rozprašovací zařízení. Pevný rozvířovač stále 

vyčnívá přímo do technologického zařízení. Naopak teleskopický se přes ochranné víčko vysune až 

po aktivaci, v nečinném stavu je mimo zařízení. 

 

 

Obr. č. 9. Průběh potlačení výbuchu HRD – systém [31] 
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5.2.4. Řídící a indikační zařízení, CIE 

Jejím úkolem je zaznamenávání a monitorování signálů přenášené z detektoru systému. CIE 

selektivně řídí spouštění HRD – hasících jednotek a dalších bezpečnostních zařízení, odstavuje 

technologie, veškeré akustické a vizuální výstražné signály. Vnitřní monitorovací systém, musí 

poskytovat poruchovou signalizaci v případě poruchy zařízení nebo vnějšího vedení. Pro případ 

jakékoliv poruchy napájení je vybaven záložním napájením. Standardně je vybaven systémem na 

odpojení, umožňující bezpečnou práci na nebo v chráněné nádobě. 

 

 

 

Obr. č. 10. Řídící jednotky ústředny HRD – systém  

 

 

5.2.5. Požadavky na konstrukci systému pro potlačení výbuchu 

V technologickém zařízení s přítomnosti výbušné nebo potenciálně výbušné atmosféry, 

musíme zhodnotit nebezpečí výbuchu daným procesem. Takto určíme ohrožené sektory v použité 

technologii, z hlediska ochrany a prevence proti výbuchu s nimi nakládáme jako se samostatnými, 

od sebe oddělenými částmi. Ohrožený prostor může tvořit více než pouze jedna nádoba a 

propojovací potrubí, jejich rozhraním jsou většinou fyzické překážky, např. rotační či šnekové 

podavače. Jakýkoliv výbuch musí být zachycen v ohroženém prostoru. Obvykle se aktivují HRD – 

hasící jednotky pouze v ohroženém prostoru, mimo tento prostor HRD – hasící jednotky zůstanou 

nečinné. 

Posuzování provádíme pro nejhorší možný případ výbuchu v ohroženém prostoru.  
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5.3. Konstrukce odolné výbuchu 

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku, části technologie, jako jsou potrubí nádrže a 

kontejnery, vyžadují takovou konstrukci, aby nedošlo k jejich roztržení ani v případě výbuchu. 

 

Musí být vyrobena tak, aby odolala vnitřnímu výbuchu bez porušení těsnosti. 

 

Rozlišujeme následující konstrukce: 

- konstrukce pro maximální výbuchový tlak, 

- konstrukce pro redukovaný výbuchový tlak ve spojení s odlehčením výbuchu nebo 

potlačením výbuchu. 

 

Nádoby nebo zařízení odolné tlaku výbuchu nepodléhají ustanovením o tlakových nádobách 

[3]. 

 

 

Obr. č. 11. Rozdělení konstrukcí odolných výbuchu [3] 

 

 

 

 

 

 
 
   Konstrukce odolná výbuchu  

 
Konstrukce odolná 

výbuchovým tlakům 

 
Konstrukce odolná  

tlakovým rázům při výbuchu 
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5.3.1. Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

Některé případy si vyžadují, návrh konstrukce tak, aby za všech okolností odolali výbuchu. 

Jedná-li se zejména o výrobu nebo zpracování látek jedovatých a jinak nebezpečných životnímu 

prostředí. Dále pak tehdy, pokud jiná ochranná opatření jsou neúčinná nebo nevhodná (např. vysoká 

rychlost narůstání výbuchového tlaku). 

 

Zařízení dimenzujeme tak, že odolá maximálnímu výbuchovému (tj. deflagračnímu nebo 

detonačnímu) tlaku. Trvalé deformace a netěsnosti zařízení nejsou přípustné. 

 

Podlouhlé nádoby a potrubí, kde deflagrace může přejít v detonaci, se krátkodobě projeví 

velmi silný tlakový účinek, dosahující v osovém směru i 100 násobku a v radiálním směru až 30-ti 

násobek oproti pracovnímu tlaku. 

 

Zařízení odolné na výbuchový tlak dimenzujeme, pro dovolené namáhání konstrukčního 

materiálu vyšší než, bude skutečné napětí vyvolané výbuchem při optimálních podmínkách 

(optimální koncentrace). Pro stanovení dovoleného namáhání se vychází z meze kluzu materiálu. 

 

Pro zařízení odolnému výbuchovým tlakům musí všechny součásti, tj. tloušťka stěny, dvířka 

kontrolních otvorů, připojení armatur navrhnuty tak aby platila podmínka[2]: 

 

                             DSKUT σσ <                                               (8) 
kde 

σSKUT                             skutečné napětí v N.m-2, 

σD                                                   dovolené namáhání v N.m-2, 

 

Pro výpočet skutečného napětí uvažujeme maximální možné zatížení výbuchem, tj. zatížení 

maximálním výbuchovým tlakem pmax. Nádoby odolné výbuchovému tlaku nejsou namáhány trvale, 

(nejsou ve své podstatě tlakové nádoby), ale při výpočtu postupujeme podle normy pro tlakové 

nádoby, musí vyhovět jejím požadavkům. [2] 
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5.3.2. Konstrukce odolné výbuchovému rázu 

Za předpokladu že sice výbuch nelze vyloučit, ale že k výbuchům nebude docházet často, je 

výhodné dimenzovat zařízení jako odolné výbuchovému rázu.  

 

U těchto konstrukcí na rozdíl od konstrukcí odolných výbuchovému tlaku, jsou přípustné 

plastické deformace. Při této deformací nesmí dojít k porušení těsnosti. Toto demonstruje obrázek 

č.12.  Konstrukce odolné vůči výbuchovému rázu jsou méně nákladné než konstrukce odolné 

výbuchovému tlaku. 

 

 

 

Obr. č. 12. Výsledek softwarové simulace (posunutí v mm při zatížení 20 kPa) [3] 

 

 

Jak je vidět z obr. byla způsobena trvalá deformace např. vyboulení stěny, která před 

výbuchem byla rovná, apod. Nikdy však nemůže dojít porušení těsnosti zařízení ani k uvolnění 

zařízení nebo nádoby. 
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6. Odsávání prachu 

Mnoho průmyslových činností je spojeno se vznikem prašných emisí, jedná se vlastně o 

jemně rozčleněnou tuhou látka. Tuhé částice jsou pro své nežádoucí účinky na člověka i 

přírodu nežádoucí složkou prostředí a jejich odlučování je součástí vzduchotechnických 

systému. Odlučování tuhých látek můžeme ve své podstatě rozdělit do tří základních oblastí. 

První oblastí jsou průmyslové odpadní plyny, ty vznikají při různých technologiích např. 

spalovací procesy. Zde je význam odlučovácích zařízení v ochraně ovzduší před emisemi 

škodlivých látek. Druhou oblast tvoří odlučovače u odsávacích zařízení od zdrojů prašnosti 

v průmyslových provozech, účelem těchto zařízení je ochrana pracovního prostředí i omezení 

emisí vypouštěných do ovzduší. Třetí oblastí je odlučování částic pro účely větrání a 

klimatizace.    

 

6.1. Rozdělení odsávacích zařízení  

Odsávací lze rozdělit podle různých hledisek. 

podle umístění: 

a) vnitřní  

b) vnější  

podle způsobu manipulace: 

a) mobilní  

b) stacionární  

podle druhu odsávané látky: 

a) odsávání plynů a par  

b) odsávání prachů 

podle způsobu principu odlučování: 

a) odlučovače mechanické 

b) odlučovače tkaninové (filtry) 

c) elektrostatické 

 

Z tohoto rozdělení je zřejmé, že zabývat se jednotlivými druhy by bylo velice obsáhle a 

pro potřeby této práce zcela zbytečné. Následující část je věnována popisu odsávacích zařízení, 

které se  v praxi pro odsávání hořlavých prachů nejčastěji využívají. 
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6.2 Odsávaní prachu v praxi 

V průmyslové praxi jsou nejrozšířenějšími a nejvíce využívanými technologiemi pro 

čištění odsávaného vzduchu cyklónový odlučovač a filtr odsávaného vzduchu. 

 Princip oddělení prachu ze vzduchu je u každé technologie odlišný, cyklónový 

odlučovač využívá odstředivé a gravitační síly naproti tomu filtrace je založena na tom, že filtr 

propustí pouze vzduch a pevné částice zadrží. 

Volba technologie závisí na jednotlivých podmínkách, jako je např. požadována 

účinnost, teplota odsávané vzdušniny. Možná je také kombinace obou technologií. 

 

6.2.1. Cyklónový odlučovač   

Cyklónový odlučovač náleží k nejpoužívanějším mechanickým odlučovačům 

využívajícím k odloučení tuhých částic odstředivé síly. Jejich účinnost odlučování je omezena 

cca 90 – 95 % dle prachových částic. [7] 

Plyn vstupující do vírového odlučovače je konstrukcí vstupu plynů uváděn do vířivého 

šroubovicového pohybu, který vyvolá odstředivou sílu a tím dochází k odloučení částic. Ty se 

shromaždují u stěny válcové komory vírového odlučovače. Při odlučování částic a jejich 

vyprazdňování spolupůsobí gravitační síla. 

Použitým materiálem jsou převážně ocelové plechy, ale i plast. Ocelové mohou 

odprašovat plyny s teplotou do teploty 400 °C, např. spaliny z roštových kotlů. Jediným 

omezením je teplotní odolnost materiálu. Ocelové cyklóny s žáruvzdornou keramickou 

vyzdívkou běžně používáme i při teplotě 600 °C.[7] 

 

Cyklónové odlučovače jsou konstruovány pro průtoky plynu od cca 100 do 25.000 

Nm3.h-1, výjimečně pro průtoky vyšší. Pro větší objemy plynu, se běžně řadí paralelně do 

sestav 2, 4, 6 i více obecně nazývanými jako multicyklón. K příslušenství cyklónových 

odlučovačů  patří zásobníky prachu, turniketové aj. podavače na výstupu ze zásobníku a 

dopravníku prachu (pásové nebo šnekové) na odvod prachu zpět do výrobní technologie nebo 

zásobníku odpadů. Za normálních ustáleného provozu jsou tlaky ve vzduchotechnických 

systémech konstantní. V případě poruchy např. při ucpání cyklónového odlučovače se toto 

projevují růstem jeho tlakové ztráty.  
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Obr č. 13. Schéma cyklónového odlučovače (cyklónu) 

 

Cyklónové odlučovače jsou méně vhodné pro čištění plynů s vysokou relativní vlhkostí, 

kdy hrozí při poklesu teploty kondenzace par, vlhnutí prachu a jeho nalepování. Někdy lze 

tento problém obejít nepřímým otopem stěn cyklónové odlučovače parním potrubím a tepelnou 

izolací. Sklon k zalepování cyklónu vykazují i suché inertní prachové částice s průměrem pod 

15 – 10 µm [7] i když jsou obsaženy v plynu s nízkou relativní vlhkostí. Navíc jsou tyto 

prachové částice odlučovány s nízkou účinností. Proto je pak vhodnější dvojstupňové 

odlučování – hrubší částice s průměrem nad 15 µm jsou zachyceny v 1. stupni tvořeném 

cyklónovými odlučovači a jemnější částice jsou odlučovány ve 2. stupni tvořené např. filtry. 
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6.2.2. Filtr 

Podstatou filtrace je odlučování částic ve filtrační vrstvě. Větší částice neprojdou otvory 

v tkanině a zachytí se na jejím povrchu. Na povrchu tkaniny dochází k vrstvení prachu a tím 

vzniká tzv. filtrační koláč, ten sám o sobě vytváří filtrační vrstvu. 

 

Průtok plynu filtračním materiálem je řízen: 

- sítovým účinkem filtrační vrstvy, 

- setrvačností a difůzi, odlučování na povrchu i uvnitř filtrační vrstvy, 

- šířka filtrační vrstvy, při zaplnění tkaniny prachem se šířka zvětšuje. 

 

Průmyslová filtrace, zde dosahuje koncentrace prachu (řadově desítky g/m3). Prachová 

vrstva zachycena na filtru se vytváří velmi rychle, je zde nutná regenerace filtru. Pro regeneraci 

se využívá několika rozdílných principů (zpětný tok vzduchu, tlakový ráz vzduchu, 

otřepávání). Jednotlivým způsobům regenerace odpovídá i odlišná konstrukce filtrů, zejména 

přívodu plynů používaných tkanin. 

 

Filtra ční materiály 

Mohou to být filtrační tkaniny, zrnité vrstvy a porézní hmoty, filtrační tkaniny jsou 

nejvyužívanější. 

Odlučivost textilních filtrů přesahuje 99,9 %, filtry špičkové kvality dosahují odlučivosti 

99,99 %. Tím jsou vůbec nejúčinnějšími mechanickými odlučovači prachu. [8] 

 

Provedení filtru 

Provedení průmyslových filtrů závisí na použitém druhu materiálu a způsobu regenerace.  

 

Hadicové filtry jsou uspořádány do několika oddělených komor a tyto komory bývají 

sériově zapojeny. Výsypka je společná žlabová opatřená šnekovým dopravníkem pro odvod 

odloučeného prachu, potrubí vyčištěného vzduchu je svedeno do společného odvodního 

potrubí. Při regeneraci filtru zpětným proplachem je filtr opatřen uzavírací a sací klapkou. Je 

zde také možnost pulsní regenerace (profuku). Průměr hadic bývá nejčastěji 140 – 250 mm, 

maximální délka hadic do 10 m.[4]  
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Kapsové filtry mají menší nároky na obestavěný prostor. Za nevýhodu je možno 

považovat nutnost použití výztuh, které se vkládají do kapes ze strany čistého plynu. 

Regenerace se provádí zpětným proplachem a pulsním profukem. 

 

Tkaninové filtry rozlišujeme také podle tepelné odolnosti filtračního materiálu.  

 

Filtry se zrnitou vrstvou, např. písek nebo dolomit. Lze je použít pro teploty 

nepřesahující cca 500 °C [4]. Filtrační plocha je uspořádána do různých tvarů, tzv. filtry svíčky 

sestavujeme ze samostatných trubek většího průměru, deskové filtry pak z vyměnitelných 

desek s plochou až několik m2 . Regenerace se provádí pulsním profukem.  

 

 

Obr. č. 14. Schéma kapsového filtru 
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7. Aplikace protivýbuchové ochrany 

Společnost SECA s.r.o. hodlá v budoucnu instalovat ve své provozovně stacionární 

odsávací (odlučovací) zařízení. 

 

V praktické části mé diplomové práce se budu věnovat výběru vhodného odsávacího 

zařízení a stanovením jeho adekvátní protivýbuchové ochrany pro danou společnost.  

 

Nejprve si společné s investorem stanovíme zadávací podmínky, tykající se možných 

druhů odsávacích zařízení, jeho umístění a o jaký odsávaný materiál (prach) se jedná.  

 

Po konzultaci s touto společností jsme stanovili následující zadávací (vstupní) 

podmínky: 

 

a) provozovatel hodlá řešit dvě varianty odsávání: 

- odsávání pomocí cyklónového odlučovače, 

- odsávání pomocí filtrační jednotky. 

 

b) umístění odsávacího zařízení: 

- uvnitř budovy, 

- vně budovy. 

 

c) odsávaný materiál: 

- dřevní prach a piliny (podrobnější specifikace v následujících kapitolách). 

 

Výstupem mé práce (v součinnosti se společností SECA s. r. o.), bude variantní řešení 

protivýbuchové ochrany ve vztahu k jednotlivým druhům odsávacího zařízení a jejich 

umístění. 
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7.1. Technické parametry odsávacích zařízení 

V následující kapitole jsou uvedeny údaje pro jednotlivé odsávací zařízení, které byli po 

konzultaci se spol. SECA s. r. o. vybrány. 

 

Tab. č. 4. Parametry cyklónový odlučovač 

Objem zařízení  V 10,24 m3 

Tlaková odolnost  p 60 kPa 

Materiál (vn ější konstrukce) OCEL 

Průměr t ělesa cyklónu  2 m 

Výška válcovité části cyklónu  3 m 

Výška kuželovité části  0,7 m 

Potrubí  DN 350  

 

 

Tab. č. 5. Parametry filtrační jednotky 

Objem zařízení  V 6,2 m3 

Tlaková odolnost  p 30 kPa 

Materiál (vn ější konstrukce) OCEL 

Počet filtra čních tašek 25 ks 

Průměr filtra čních tašek  d 0,2 m 

Výška tašky  l 0,7 m 

Šířka  1,5 m 

Délka  2 m 

Výška  2,5 m 

Potrubí  DN 250  
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7.2. Odsávaný materiál 

Společnost SECA s. r. o., jako vstupní parametr předložila odsávaný prach, který 

představují dřevní odpad a piliny, tento prach byl analyzován společností VVUÚ a.s. Ostrava 

Radvanice, výsledky analýzy uvádí tabulka č. 6. 

 

Tab. č. 6. Parametry odsávaného materiálu dle analýzy VVUÚ a.s. 

Látka Dřevní odpad 

Spodní mez výbušnosti LEL 66 g/m3 

Maximální výbuchový tlak pmax 6,4 bar, 

Max. rychlost nárůstu výb. tlaku dp/dtmax 253 bar/s, 

Hodnota konstanty Kst 69 m.bar/s 

Třída výbušnosti                                                                                St 1 

 

 

7.3. Variantní řešení protivýbuchové ochrany 

Vzhledem k požadavkům společnosti, nelze při ochraně odlučovacího zařízení aplikovat 

aktivní protivýbuchovou ochranu, ale jen pouze pasivní protivýbuchovou ochranu, zde přichází 

v úvahu následující varianty:  

- ochrana zařízení odlehčením výbuchu, 

- ochrana zařízení systémem pro potlačení výbuchu, 

- ochrana zařízení pomocí konstrukce odolávající výbuchu. 

 

U obou zařízení to znamená cyklónového odlučovače i filtrační jednotky. 

Nejprve provedu vypočet varianty 1 – ochrana zařízení odlehčením výbuchu, zde se 

jedná o velikost odlehčovací plochy a horizontální a vertikální délky plamene který se 

v případě odlehčení výbuchu touto odlehčovací plochou uvolní.  

Pro variantu 2 – ochrana zařízení potlačením výbuchu vypočtu počet hasících jednotek 

(akčních členů), počet detekčních zařízení a počet řídících jednotek.  

Variantu 3 – zhodnotím zda dané druhy odlučovacích zařízení splní požadavky na 

ochranu pomocí odolností konstrukcí. 
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7.3.1. Varianta 1. – odlehčení výbuchu  

Nejprve provedu výpočty cyklónového odlučovače a pak stejný postup použiji pro 

filtrační jednotku. 

  

Výpočty jsem provedl pomocí softwaru WinVent 3.1. Pro potřeby výpočtu mi byl 

poskytnut firmou RSBP spol. s r. o., se kterou jsem spolupracoval při řešení.  

 

Cyklónový odlučovač 

Pro dané rozměry zařízení a výbuchové parametry dřevního prachu jsem vypočetl 

pomocí softwaru, odlehčovací plochu A = 0,15 m2.  

  

Na základě této hodnoty doporučuji montáž jednoho kusu obdélníkové membrány o 

rozměrech 630 x 310, u které je garantovaná úniková plocha 0,18 m2, hodnota statického 

otevíracího tlaku membrány pstat = 0,1 bar.  

 

Další výstupní údaje z programu jsou hodnoty délky plamene v horizontální a vertikální 

rovině ty poslouží pro stanovení bezpečnostní zóny. 

LFh = 21,7 m, 

LFv = 17,4m. 

Dle těchto rozměrů, stanovím velikost bezpečnostní zóny na 25 x 20 m. 

 

Filtra ční jednotka 

Velikost potřebné odlehčovací plochy je A = 0,12 m2. 

Doporučuji montáž jednoho kusu obdélníkové membrány o rozměrech 305 x 457, u 

které je garantovaná úniková plocha 0,12 m2. 

Hodnoty délek plamene pro filtrační jednotku jsou. 

LFh = 17,8 m, 

LFv = 14,2m. 

Bezpečnostní zónu stanovím o velikosti 20 x 15 m. 
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Obr. č. 15. Příklad vhodné aplikace odlehčovací membrány  

 

Obr. č. 16 Obdélníková pojistná membrána 
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7.3.2. Varianta 2. – potlačení výbuchu 

Pro výpočet minimálního počtu kusů HRD hasících slouží rovnice (7): 

 

3/2
max

4/3. VKVNN SO ×××= −       [ks].                 

                                     

Přesný výpočet nelze zveřejnit z důvodů patentové ochrany společnosti, se kterou jsem 

spolupracoval na své diplomové práci. 

 

Cyklónový odlučovač 

Objem celého zařízení V = 10,24 m3. 

Pro cyklónový odlučovač o daném objemu navrhuji instalaci: 

- 1 ks akční člen typ C, 

- 1 ks tlakový detektor, 

- 1 ks řídící jednotky. 

 

Filtra ční jednotka 

Celkový objem V = 6,2 m3. 

Pro tuto filtrační jednotku navrhuji instalaci: 

- 1 ks akční člen typu B, 

- 1 ks tlakový detektor, 

- 1 ks řídící jednotky. 

Tohoto typu protivýbuchové ochrany, lze vzhledem k absenci bezpečnostních zón využít 

i pro ochranu zařízení, které jsou umístěny uvnitř budov. Pro názornost zařazuji schéma 

instalace HRD - systému na filtračním jednotce obr.č.16. 
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Obr. č. 17. Schéma aplikace HRD – systému na filtrační jednotce 

 

 

 

7.3.3. Varianta 3. – ochrana odolností konstrukcí  

Posledním z variantních řešení protivýbuchové ochrany je konstrukce odolávající 

výbuchu. Z definovaných výbuchových parametrů dřevního odpadu vyplynulo, že maximální 

výbuchový tlak, který může být dosažen uvnitř filtračního zařízení nebo cyklónu je 6,4 barů 

viz. kapitola 6.2. Na základě tohoto parametru, by minimální tlaková odolnost zařízení musela 

činit 7 barů nebo respektive 8 barů.  

Tlaková odolnost cyklónového odlučovače je 0,6 barů a filtr má tlakovou odolnost 0,3 

barů. 

Z toho vyplývá, že obě odsávací zařízení nesplňují požadavky na účinnou 

protivýbuchovou ochranu variantou 3 – ochrana odolností konstrukcí proti výbuchu. 
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7.3.4. Zabránění přenosu výbuchu 

Pro komplexnost vyhodnocování zabezpečení výbuchové ochrany, je nutná nejen 

ochrana samotného strojního zařízení, ale i izolace výbuchu. To znamená zabránit přenesení 

plamene, tlaku spojovými částmi (v některých případech odsávacím potrubím) do navazujícího 

zařízení.  

 Této problematice se věnuje norma ČSN EN 15089 systém pro oddělení výbuchu.  

 

Při volbě prvku pro zabránění výbuchu musíme vycházet zejména z požadavků na 

tlakovou odolnost [19]: 

a) HRD bariéra – odolnost potrubí cca 0,5 barů, 

b) zpětná klapka – odolnost potrubí 1 – 10 barů (dle druhu řešení), 

c) rychlouzavírací šoupátko – odolnost potrubí = odolnost nádoby (jen při ochraně na 

výbuchový tlak. 

 

Navrhuji instalovat pod výsypky obou zařízení rotační podavače, které podmínky této 

normy splňují a splňují také požadavky NV 23/2003.  

 

V případě variantního řešení č.1. – protivýbuchové ochrany pomocí odlehčení výbuchu 

navrhuji instalaci zpětné klapky na odsávací potrubí. Pro variantní řešení č.2. – protivýbuchové 

ochrany potlačením výbuchu navrhuji na odsávací potrubí instalovat zařízení na izolování 

výbuchu například HRD proti plamenné bariery, všechny tyto bezpečnostní prvky splňují 

danou legislativu. 

 

     

Obr. č. 18. Příklady způsobů oddělení výbuchu 
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8. Vyhodnocení variant 

Na počátku této práce jsem ve spolupráci se společností SECA s. r. o. stanovil základní 

možnosti řešení odsávacího systému. 

 Při posuzování nejvhodnějšího řešení, jsem postupoval vzájemnou kombinací 

jednotlivých požadavků společnosti a možnostmi aplikace jednotlivých variant protivýbuchové 

ochrany. Variantní řešení pro odlučovací cyklónový odlučovač shrnuje tab.č. 7 a variantní 

řešení pro filtrační jednotku shrnuje tab. č. 8. 

 

Tab. č. 7. Variantní řešení pro cyklónový odlučovač 

CYKLÓNOVÝ ODLU ČOVAČ 

Zadané údaje o konstrukci a odlučovaném materiálu 
Tlaková odolnost konstrukce p 0,6 bar 
Objem zařízení V 10,24 m3 
Maximální výbuchový tlak dřevní ho prachu pmax 6,4 bar 
Hodnota konstanty Kst dřevní ho prachu 69 m.bar/s 

Srovnání jednotlivých variant protivýbuchové ochrany 
 Varianta 1  

Uvolnění 
výbuchu 

Varianta 2 
Potlačení 
výbuchu 

Varianta 3 
Konstrukční 
ochrana 

Bezpečnostní zóna  ano ne ne 
Hasební jednotka ne ano ne 
Řídicí jednotka ne ano ne 
Detektor ne ano ne 
Odlehčovací membrána  ano ne ne 
Zařízení pro oddělení výbuchu ano ano ano 

Návrh jednotlivých variant protivýbuchové ochrany 
Varianta 1  
Uvolnění výbuchu 

Varianta 2 
Potlačení výbuchu 

Varianta 3 
Konstrukční ochrana 

- 1 ks pojistné membrány, 
rozměr 
 630 x 310 mm, statický 
otevírací tlak pst = 0,1 bar, 
- bezpečnostní zóna  
   25 x 20 m, 
- 1 ks zpětná klapka. 

- 1 ks akční člen typu C, 
- 1 ks tlakový detektor, 
- 1 ks řídící jednotka, 
- 1 ks HRD bariéra. 

- nelze použít, malá 
konstrukční odolnost zařízení 
vzhledem k maximálnímu 
výbuchovému tlaku dřevního 
prachu. 

 

Vysvětlivky k tabulce: ano – je nutné aplikovat, ne – není nutné aplikovat. 
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Tab. č. 8. Variantní řešení pro filtrační jednotku 

FILTRA ČNÍ JEDNOTKA 

Zadané údaje o konstrukci a odlučovaném materiálu 
Tlaková odolnost konstrukce p 0,3 bar 
Objem zařízení V 6,2 m3 
Maximální výbuchový tlak dřevní ho prachu pmax 6,4 bar 
Hodnota konstanty Kst dřevní ho prachu 69 m.bar/s 

Srovnání jednotlivých variant protivýbuchové ochrany 
 Varianta 1  

Uvolnění 
výbuchu 

Varianta 2 
Potlačení 
výbuchu 

Varianta 3 
Konstrukční 
ochrana 

Bezpečnostní zóna  ano ne ne 
Hasební jednotka ne ano ne 
Řídicí jednotka ne ano ne 
Detektor ne ano ne 
Odlehčovací membrána  ano ne ne 
Zařízení pro oddělení výbuchu ano ano ano 

Návrh jednotlivých variant protivýbuchové ochrany 
Varianta 1  
Uvolnění výbuchu 

Varianta 2 
Potlačení výbuchu 

Varianta 3 
Konstrukční ochrana 

- 1 ks pojistné membrány, 
rozměr 
 305 x 457 mm, statický 
otevírací tlak pst = 0,1 bar, 
- bezpečnostní zóna  
   20 x 15 m, 
- 1 ks zpětná klapka. 

- 1 ks akční člen typu B, 
- 1 ks tlakový detektor, 
- 1 ks řídící jednotka, 
- 1 ks HRD bariéra. 

- nelze použít, malá 
konstrukční odolnost zařízení 
vzhledem k maximálnímu 
výbuchovému tlaku dřevního 
prachu. 

 

Vysvětlivky k tabulce: ano – je nutné aplikovat, ne – není nutné aplikovat. 
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8.1. Hodnocení jednotlivých variant 

 

8.1.1. Volba odsávacího zařízení  

Výběr ze dvou druhů odlučovacích zařízení, zda pro technologické řešení ve společnosti 

SECA s.r.o. použít cyklónový odlučovač či filtrační jednotku. 

Hodnotícím kritériem z pohledu protivýbuchové ochrany je tlaková odolnost konstrukce, 

její vyšší hodnota usnadní následnou protivýbuchovou ochranu, zde má lepší parametry 

cyklónový odlučovač.  

 

8.1.2. Volba umístění odsávacího zařízení  

Z hlediska bezpečnosti a technologie je výhodnější umístění odsávacího zařízení vně 

budovy. Je to jak možnost vytvoření bezpečnostních zón, tak i jednoduší manipulace 

s odloučeným prachem a nehrozí zde nebezpečí opětovné kontaminace vzduchu v případě 

možné poruchu odsávacího zařízení, také je zde úspora vnitřních prostor. Proti umístění vně 

budovy hovoří negativní působení atmosférických vlivů jako je déšť, mráz, přímé sluneční 

záření a mnoho jiných, změny teplot také mohou vést k ovlivnění funkce zařízení. Po zvážení 

všech hledisek a aplikací zkušeností společnosti SECA s.r.o. se stávajícími technologiemi 

odsávání v této společnosti, jsem se rozhodl pro umístění odsávacího (odlučovacího) zařízení 

vně budovy. 

 

8.1.3. Volba z finančního hlediska  

Následujícím kritériem je pořizovací cena, z pohledu protivýbuchové ochrany 

nepodstatné hledisko, ale pro investora v některých případech rozhodující. Ohledně ceny je 

nejvýhodnějším řešením použití varianty 1 – systému na odlehčení výbuchu. Cena se pohybuje 

v řádech procent z celkové ceny samotného zařízení pro odsávání prachů, naproti tomu cena 

varianty 2 – potlačení výbuchu (HRD – systému) potřebující pro svou funkci detektor, řídící 

jednotku a hasící akční člen, se pohybuje řádech desítek procent ceny samotného odsávacího 

zařízení, variantní řešení 3 – konstrukce odolná výbuchu vzhledem k nárokům na materiál 

konstrukce je také podstatně vyšší investicí.   
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8.1.4. Volba protivýbuchového zajištění 

Posouzení nejvhodnější varianty protivýbuchové ochrany. Vzhledem k daným 

výbuchovým parametrům odsávané látky tj. dřevního prachu a parametrů tlakové odolnosti 

konstrukcí obou druhů odsávacích zařízení, musím vyloučit variantní řešení 3. – konstrukční 

ochranu. Konstrukce obou zařízení nesplňují požadavky konstrukční odolnosti.  

Variantní řešení 2 – není limitováno při použití uvnitř budovy, nemusíme zde vytyčovat 

bezpečnostní zóny, které jsou bezpodmínečně nutné pro variantní řešení 1 – uvolnění výbuchu. 

Tato varianta protivýbuchové ochrany má, ale mnohem vyšší pořizovací a udržovací náklady. 

Variantní řešení 1 – odlehčení výbuchu je systém protivýbuchové ochrany mnohem 

jednodušší, k jeho pozitivům patří odolnost proti abrazi a nárazu mechanických částic, velmi 

jednoduchá výměna náhradních dílů.   

Vzhledem k umístění odsávacího (odlučovacího) zařízení vně budovy, tudíž není systém 

limitován případnou bezpečnostní zónou a odolností systému volím pro protivýbuchové 

zajištění odsávacího zařízení variantní řešení 1 – odlehčení výbuchu, pro tuto variantu hovoří i 

mnohem příznivější cena. 

 

8.1.5. Volba způsobu zabránění přenosu výbuchu 

V hodnou kombinaci s protivýbuchového zajištění pomocí systému odlehčení výbuchu je 

aplikace zpětné klapky na odsávací potrubí, ta zabrání při případnému šíření výbuchu do 

souvisejících technologií.   

Pro úplnou a komplexní ochranu proti šíření výbuchu na navazující technologie je nutná 

aplikace rotačního podavače na výsypku odsávacího zařízení. 
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8.2. Návrh odsávacího zařízení a jeho protivýbuchové zajištění 

Zařízení pro odsávání (odlučování) jsem na základě vhodnosti pro daný odsávaný 

materiál a po konzultaci se společností SECA s.r.o. zvolil cyklónový odlučovač.  

Z možných variantních řešení protivýbuchové ochrany tj. varianty 1 a varianty 2., 

vzhledem k volbě umístění odsávacího zařízení vně budovy volím variantní řešení 1 – 

odlehčení výbuchu pro tuto variantu hovoří i mnohem nižší finanční náklady na pořízení a 

následný provoz. 

Pro ochranu proti přenesení výbuchu či požáru na navazující technologie, bude na 

výsypku cyklónového odlučovače instalován rotační podavač, na odsávací potrubí navrhuji 

instalovat zpětnou klapku. 

  

 

Tab. č. 9. Sumarizace návrhu 

Návrh odsávacího zařízení a protivýbuchové ochrany  

Druh odlučovacího zařízení Cyklónový odlučovač 

Umístění zařízení  Vně budovy 

Protivýbuchové zajištění Varianta 1- odlehčení výbuchu 

- aplikace 1 ks pojistné membrány rozměr 630 x 310 mm 

- vytýčení bezpečností zóny 25 x 20 m  

Prvky pro zabránění přenosu 

výbuchu 

- aplikace 1 ks rotačního podavače pod výsypku 

- aplikace 1 ks zpětné klapky na odsávací potrubí 
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9. Závěr   

Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem odsávacího zařízení a jeho 

protivýbuchového zajištění pro společnost SECA s. r. o.  Má diplomová práce je rozdělena na 

část teoretickou a praktickou (experimentální). 

 

V části teoretické shromažďuji dostupné údaje o dané problematice. Osvětluji základní 

pojmy. Další kapitolu věnuji výbušnosti hořlavých prachů, definuji zde výbuchovou 

koncentraci prachů, jmenuji možné zdroje iniciace. Dále vysvětluji protivýbuchovou ochranu, 

její rozdělení na aktivní prevenci, pomocí které zabráníme výbuchu jako takovému a pasivní 

prevenci tj. konstrukční preventivní opatření nezabraňující výbuchu a dále se zabývám 

jednotlivými způsoby pasivní ochrany. Poslední kapitolu teoretické části věnuji odsávání 

prachů, popisuji zde v praxi nejběžnější a nejvíce používané odsávací (odlučovací) zařízení. 

 

Praktickou (experimentální) část začínám seznámením s požadavky a možnými řešeními 

investora na uvažované technologie pro odsáváni hořlavých prachů. 

 Po definování základních požadavků a možností následuje přímá aplikace 

protivýbuchové ochrany a to pro obě odsávací zařízení i pro všechny tři druhy protivýbuchové 

ochrany. Nejprve jsem vypočetl pomocí výpočetního softwaru  WinVent 3.1 potřebné údaje 

pro obě zařízení a účinnou ochranu pomoci systému na odlehčení výbuchu, jako jsou velikost 

odlehčovací plochy, podle které jsem stanovil rozměry protivýbuchové odlehčovací 

membrány, pak také nutné údaje pro stanovení velikosti bezpečnostní zóny, horizontální a 

vertikální délku plamene, který se uvolní při odlehčení výbuchu. Druhou použitou metodou 

(opět na obě zařízení) je systém na potlačení výbuchu, zde jsem stanovil potřebné komponenty  

HRD – systému a jejich počet pro každé zařízení. V této kapitole charakterizuji podmínky, za 

kterých by bylo možno aplikovat konstrukce odolné výbuchu. Také se zde zabývám způsoby 

zabránění přenosu případného výbuchu na okolní technologie. 
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V závěrečné kapitole posuzuji vhodnost jednotlivých druhů odsávacích zařízení pro 

danou technologii, jeho umístění a na základě těchto skutečností volím variantní řešení 

protivýbuchové ochrany. 

 

Výsledky této práce budou v blízké době využity společnosti SECA s. r. o. k instalaci 

odsávacího zařízení. Tato práce bude přínosem ke zvýšení bezpečnosti protivýbuchové 

ochrany dané společnosti.  
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