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Anotace/Abstract  

 

Uhrová, I.: Protivýbuchová ochrana technologie zpracování dřeva. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 81 str., 6 příloh. 

 

 Technologie zpracování dřeva vytváří podmínky pro vznik dřevného prachu, který 

může být nebezpečný – výbušný (pouze ve výjimečných případech může být nevýbušný). 

Místy pro vznik výbuchu v technologiích jsou filtrační jednotky, cyklóny, zásobníky, 

pneudoprava apod. Pro zabránění vzniku a přenosu výbuchu jsou vyráběny prvky a systémy 

protivýbuchové ochrany. Pro průmyslovou praxi diplomová práce obsahuje stručný souhrn 

hodnocení jednotlivých částí technologie, prvků protivýbuchové ochrany a legislativních 

požadavků.     

 

Klí čová slova: výbuch, zpracování dřeva, ochrana 

 

 

 

 

Uhrová, I.: Explosion protection of woodworking technology. Graduation Thesis. Ostrava: 

VŠB - Technical University Ostrava, 2010. 81 p., 6 enclosures. 

 

Wood processing technology is dangerous in light of wood dust origination. Wood 

dust is explosive (only under rare circumstances can be inexplosive). Filters, cyclons, storage 

bins, compressed air haulage are the dangerous parts of technology. In order to prevent 

explosion and explosion transmission, elements and systems of explosion protection are 

installed. For industry practice the individual parts of technology, elements of explosion 

protection and legal requirements are briefly assessed within the thesis. 

 

Keywords: explosion, wood processing, protection 
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Úvod 

 

Výbuchy jsou v průmyslových provozech nežádoucím jevem. Způsobují jak materiální 

škody v řádech až několika desítek milión korun, tak převážně zranění či smrt lidí (obsluhy).  

Dle statistiky hasičského záchranného sboru byl výbuch mezi léty 1999 – 2008 v 15 

případech z celkového množství 1463 případů zdrojem dalšího rozsáhlého požáru [1].  

Diplomová práce vychází z praktických poznatků opírajících se o fakt, že většina 

dřevozpracujících firem není seznámena s rizikem možnosti vzniku výbuchu a nepovažují 

svou technologii za rizikovou. V některých případech jsou provozovatelé přesvědčeni o 

nevýbušnosti dřevního prachu, v jiných zase o riziku možného výbuchu ví, ale nemají zájem 

s tím nic dělat, i když legislativa je v tomto striktní. 

Provozovatelé musí na základě nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [18], resp. zákoníku 

práce [17] implementovat veškerá opatření (jak technická, tak organizační), aby odstranili či 

minimalizovali možnost vzniku výbuchu, popř. jeho následků. Diplomová práce je zaměřena 

na prvky pasivní ochrany. V diplomové práci jsou možnosti použití jednotlivých prvků a 

jejich charakteristiky rozebrány. 

Cílem diplomové práce je tedy definovat možnosti použití jednotlivých prvků 

protivýbuchové ochrany v technologii zpracování dřeva u konkrétního uživatele a následné 

zobecnění aplikace pro využití v podobných provozech. 

 

 
Obrázek 0.1: Filtrační jednotka – výbuch prachu [1] 
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1 Legislativa 

Pro prostory s nebezpečím výbuchu jsou legislativou Evropské unie, respektive České 

republiky předepsány minimální požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců.  

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

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, je již harmonizováno se 

směrnicemi Evropské unie. Nosným předpisem je směrnice Evropského parlamentu a rady 

89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. Pro oblast ochrany před výbuchem je dle článku 16 zpracována samostatná směrnice 

1999/92/EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (nazývaná též ATEX 137). 

Směrnice 94/9/EC zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu 

(označovaná též jako ATEX 95) byla implementována do nařízení vlády č. 23/2003 Sb., 

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

prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [18] musí provozovatelé pro provozy, v nichž se 

vyskytují výbušné látky, vypracovat (buď sami nebo si nechat zpracovat) „Dokumentaci o 

ochraně před výbuchem“. Tato dokumentace má sloužit především jako návod pro přijetí 

technických a organizačních opatření k zajištění ochrany před výbuchem. 

Opatření k zajištění ochrany před výbuchem se realizují v následujícím pořadí:  

a) předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

b) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců. 

Dokumentace o ochraně před výbuchem musí být vždy aktuální – aktualizuje se 

pravidelně, dále v případě přestavby technologie, změně látek ve výrobním procesu apod.  
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1.1 Bližší rozbor právních p ředpis ů 

1.1.1 Zákoník práce 

V České republice je jedním z nejdůležitějších právních předpisů, ze kterého 

zaměstnavatelům vyplývá povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Dle zákoníku práce, 

konkrétně dle § 101 odst. 1 [17] je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. 

Dle § 102 odst. 4 [17] musí zaměstnavatel rizika odstranit. Není-li možné rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout taková opatření, aby došlo k jeho minimalizaci 

na přijatelnou mez. 

1.1.2 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v platném zn ění 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. je prováděcím právním předpisem zákoníku práce. 

Blíže specifikuje požadavky na práci  v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Toto nařízení se nevztahuje na prostory pro vyšetřování nebo ošetřování pacientů, na 

používání zařízení na spalování plynných paliv, nakládání s výbušninami a chemicky 

nestabilními látkami, na hornickou činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem a na 

používání dopravních prostředků v silniční dopravě, železniční dopravě, vnitrozemské a 

námořní plavbě a letecké dopravě. 

Zaměstnavatel při prevenci rizik přijímá technická a organizační opatření a to tak, aby 

bylo preferováno předcházení vzniku výbušné atmosféry, poté zabránění iniciaci výbušné 

atmosféry a jako poslední bylo uplatňováno snížení škodlivých účinků výbuchů. Při 

posuzování vyskytujících se rizik musí být brána v úvahu pravděpodobnost vyskytující se 

výbušné atmosféry, pravděpodobnost výskytu a účinnosti zdrojů iniciace, výskytu daných 

zařízení, látek, technologických, pracovních postupů a jejich vzájemným působení na 

v neposlední řadě také rozsahu možného výbuchu. 

Zaměstnavatel musí v souladu s §6 zpracovat [18] písemnou dokumentaci o ochraně 

před výbuchem (dále jen „DOPV“), která musí obsahovat analýzu rizik výbuchu, přijetí 

preventivních a ochranných opatření, klasifikace a zařazení jednotlivých prostorů do zón, 

bližší určení prostorů, ve kterých je vyžadováno školení obsluh, vhodný výběr zařízení atd., 

dále pak musí prokázat, že používá a udržuje veškerá zařízení a instalace v souladu 
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s legislativou na ně se vztahující. Jedním z bodů písemné dokumentace je vypracování 

pravidel a postupů při koordinaci zaměstnanců dvou nebo více zaměstnavatelů. 

DOPV musí být zpracována před zahájením výkonu práce na dotčeném pracovišti a 

aktualizováno vždy, když změna technologie nebo postupů je významná z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. V DOPV musí být uvedeno, ve kterých prostorech smí být 

činnosti prováděny pouze dle písemného příkazu, který vydává buď sám zaměstnavatel nebo 

jím pověřená osoba. 

DOPV pro stávající provozy, které jsou provozovány před nabytím účinnosti nařízení 

vlády, měla být zpracována nejpozději do 30.6.2006. 

V příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády jsou uvedeny definice jednotlivých zón 

s výskytem hořlavého prachu nebo plynů, par a mlh, příloha č. 2 se věnuje dalším 

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

výbuchu. 

1.1.3 Zákon č. 22/1997 Sb. v platném zn ění 

Zákon o technických požadavcích na výrobky upravuje způsob stanovování 

technických požadavků na výrobky (na ty, které jsou tzv. stanovené – mohou ve zvýšené míře 

ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek, životní prostředí nebo jiný veřejný zájem), dále 

upravuje práva  povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, a také upravuje práva a 

povinnosti osob pověřených tvorbou technických norem a způsobu zjištění informačních 

povinností související s tvorbou norem. 

U zařízení, jenž jsou určeny pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být 

posouzena shoda v souladu s nařízením vlády č. 23/2003 Sb. Dle §13 zákona č. 22/1997 Sb. 

[19] musí výrobce nebo dovozce stanoveného výrobku před uvedením výrobku na trh vydat 

písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného 

postupu posouzení shody. Pokud splňuje výrobek požadavky dané nařízením vlády, vydá 

výrobce ES prohlášení o shodě.  

Výrobku, jež splnil dané podmínky, je autorizovanou osobou vydán certifikát. 

V certifikátu musí být uveden soupis technických požadavků, resp. předpisů a norem, které 

výrobek splňuje a zároveň kterým se prokazuje, že byly dodrženy stanovené postupy 

posouzení shody. 

Ke stanoveným výrobkům musí výrobce, dovozce nebo jimi pověřená osoba doložit 

ES prohlášení o shodě. 
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V neposlední řadě jsou v tomto zákoně uvedeny taktéž pokuty a sankce za jeho 

nedodržování či porušování. 

 

1.1.4 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. v platném zn ění 

Tímto nařízením vlády se stanovují technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu, postupy posuzování shody v souladu 

s jednotlivými přílohami tohoto nařízení vlády a označování značkou CE. 

 

Jednotlivá zařízení jsou zařazena do tří kategorií podle podmínek, jež musí splňovat: 

• Kategorie 1: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou 

úroveň ochrany. Má dostatečnou úroveň ochrany, v případě výpadku jednoho způsobu 

ochrany zajistí dostatečnou úroveň bezpečnosti alespoň jeden další nezávislý způsob 

ochrany; nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je stále ještě 

zajištěna dostatečná bezpečnost zařízení. 

• Kategorie 2: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany. Zařízení musí být vybaveno ochranou, která i v případě často 

vznikajících poruch nebo selhání zařízení, se kterým se musí normálně počítat, bude 

dostatečně účinná. 

• Kategorie 3: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální 

úroveň ochrany. Zařízení musí být bezpečné při běžném provozu. 

 

Aby byla celkově zjištěna možnost vzniku výbušné atmosféry, je třeba stanovit pro 

dané zařízení nejen vnější prostředí, ale i vnitřní prostředí, neboť k výbuchu může dojít nejen 

kolem daného zařízení, ale i díky netěsnostem, a tudíž i možným přisáváním vzduchu může 

dojít k výbuchu i uvnitř zařízení a následnému porušení celistvosti a tím i rozletu částic do 

okolí.  
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V zónách klasifikovaných dle přílohy č. 1 části 2 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [18] 

smí být použita zařízení těchto kategorií: 

a) V zóně 0 nebo v zóně 20 zařízení kategorie 1, 

b) V zóně 1 nebo v zóně 21 zařízení kategorie 1 a 2, 

c) V zóně 2 nebo v zóně 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3. 

 

1.1.5 ČSN EN 1127-1 

Norma ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 

1: Základní koncepce a metodika je základní normou pro problematiku prostorů s nebezpečím 

výbuchu. 

Vedle termínů a definic norma přibližuje identifikaci nebezpečí, prvky hodnocení 

rizik, minimalizaci rizik, informace pro použití a obsahuje přílohy, ve kterých jsou uvedeny 

klasifikace prostorů do zón, používání ručního nářadí atd. 

V souladu s touto normou jsou při identifikaci nebezpečí posuzovány hořlavé 

vlastnosti látek (bod vzplanutí, meze výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku), dále 

požadavky pro iniciaci (minimální zápalná energie, teplota vznícení výbušné atmosféry a 

minimální teplota vznícení vrstvy prachu) a jako poslední kritérium je bráno chování při 

výbuchu (maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a 

maximální experimentální bezpečná spára). 

Pro analýzu rizik jednotlivých zařízení norma ČSN EN 1127-1 [22] blíže popisuje 

pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a iniciační zdroje, jež se mohou vyskytovat 

v technologických procesech.  

Vznik a výskyt výbušné atmosféry závisí na následujících faktorech: 

a) přítomnosti hořlavé látky, 

b) stupni disperze hořlavé látky, 

c) koncentraci hořlavé látky ve vzduchu v mezích výbušnosti, 

d) množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo vzniku škod 

při vznícení. 
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Zdroje iniciace jsou dle normy klasifikovány podle pravděpodobnosti jejich výskytu 

(dále jen „pravděpodobnost výskytu“) následujícím způsobem: 

a) zdroje iniciace, které se vyskytují trvale nebo často, 

b) zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat zřídka,  

c) zdroje iniciace, které se mohou vyskytovat velmi zřídka. 

 

Pro použité zařízení, ochranné systémy a součásti (dále jen „výskyt“) musí být tato 

klasifikace považována za rovnocennou ke: 

a) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout při běžném provozu, 

b) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytovat pouze jako výsledek selhání, 

c) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek výjimečných 

selhání. 

 

Pro hodnocení zdrojů iniciace musí být vždy provedena prohlídka zařízení na místě 

samém. Dle výše zmíněné normy jsou v tabulce uvedeny příklady jednotlivých iniciačních 

zdrojů:  

 

Tabulka 1.1: Zdroje iniciace dle ČSN EN 1127-1 

Iniciační zdroj Příklady příčin 

Horké povrchy 

radiátory, sušárny, topné spirály, třecí spojky, mechanicky 

působící brzdy, tření rotujících součástí, poruchy zařízení 

pracující za vysokých teplot, poruchy tepelné izolace, 

opracování materiálů, poruchy spojek, brzd, ložisek, zadření 

mechanismů 

Plameny, horké plyny 

(včetně horkých 

částic) 

jiskry vzniklé při svařování a řezání, zařízení na spalování, 

práce s plamenem 

Mechanicky 

vznikající jiskry 

tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění), cizí 

předměty v zařízeních, řezání, poruchy brzd, ložisek a 

rotujících mechanismů 

Elektrická zařízení 
zapínání a rozpínání elektrických obvodů, uvolnění spojů, 

rozptylové proudy, elektrické oblouky 



Diplomová práce 

Legislativa 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 15 - 

Rozptylové elektrické 

proudy 

zpětné proudy v zařízeních na výrobu energie, zkrat, zemní 

zkrat, magnetická indukce, poruchy izolací vedení vysokého 

napětí a zařízení, úder blesku 

Statická elektřina 
trsové výboje, výboj z nabitých izolovaných vodivých částí, 

plazivé výboje, kuželové výboje, výboje z mraku, třecí postupy 

Úder blesku blesk, ohřátí bleskosvodu 

Vysokofrekvenční 

elektromagnetické 

vlny 

poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy měřících a 

lékařských přístrojů, vysokofrekvenční generátory 

Elektromagnetické 

vlny 

soustředěné záření přes předměty (čočky, reflektory), 

intenzivní světelné zdroje (nepřetržité či záblesky), lasery 

(včetně měřících přístrojů), zdroje silného záření 

Ionizující záření 
RTG paprsky, radioaktivita, následné chemické reakce 

(rozkladné exotermické reakce) 

Ultrazvuk absorpce ultrazvukových vln z elektroakustického měniče 

Adiabatická 

komprese a rázové 

vlny 

teplo při výrazných a rychlých adiabatických kompresích, 

rázová vlna vzniklá náhlým uvolněním vysokotlakých plynů 

do potrubí, zahřívání při průchodu rázové vlny potrubím 

Exotermické reakce 

včetně samovznícení 

prachů 

exotermické chemické reakce, reakce pyroforických látek se 

vzduchem, reakce alkalických kovů s vodou, samovznícení 

hořlavých prachů, samoohřev krmných směsí vlivem 

biologického rozkladu, rozložení organických peroxidů, 

polymerační reakce 

 

Pro minimalizaci rizik jsou dány následující zásady [22]: 

a) vyloučení nebo snížení množství výbušné atmosféry, 

a. parametry procesů 

i. nahrazení nebo snížení množství látek, které jsou schopné vytvářet 

výbušné atmosféry, 

ii.  omezení koncentrace, 



Diplomová práce 

Legislativa 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 16 - 

iii.  inertizace, 

b. konstrukce a provedení zařízení, ochranných systémů a součástí 

i. minimalizace úniku hořlavých látek, 

ii.  rozřeďování větráním, 

iii.  vyloučení nahromadění prachu, 

b) klasifikace nebezpečných prostorů 

c) požadavky pro navrhování a konstrukci ochranných systémů a součástí pro 

vyloučení účinku zdrojů iniciace – požadavky na iniciační zdroje pro jednotlivé 

kategorie zařízení 

d) požadavky pro navrhování a konstrukci zařízení, ochranných systémů a součástí ke 

snížení účinků výbuchu 

a. konstrukce odolná výbuchu 

i. konstrukce odolná výbuchovým tlakům, 

ii.  konstrukce odolná tlakovým rázům při výbuchu 

b. odlehčení výbuchu 

c. potlačení výbuchu 

d. zabránění přenosu výbuchu. 

 

Ochranné systémy a součásti ke snížení účinků výbuchu jsou popsány dále v  

kapitole 5. 

 

1.1.6 ČSN EN 61241 

Normy řady ČSN EN 61241 jsou určeny pro elektrická zařízení pro prostory 

s hořlavým prachem. Pro potřeby klasifikace jednotlivých prostorů do zón je k tomu určena 

část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. 

Tato norma se zabývá dvěmi oblastmi, a to nebezpečím vznikajícím 

v technologických procesech vlivem rozvířeného prachu a nebezpečím, která vznikají při 

výskytu usazeného prachu. Vlivem rozvíření usazených vrstev prachu může vzniknout 

výbušná atmosféra lokálně v místě rozvíření. 

Dle této normy je zařazování jednotlivých míst technologie do zón stanovováno na 

základě následujících kroků: 



Diplomová práce 

Legislativa 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 17 - 

1. Musí být prověřeny vlastnosti vyskytujících se látek (musí se jednat o látky 

hořlavé) a jejich požárně technické charakteristiky. 

2. Výskyt látek v technologii a posouzení možnosti vzniku usazených vrstev prachu. 

3. Posouzení pravděpodobnosti úniku a možnosti vzniku výbušné směsi 

v jednotlivých částech technologie. 

V této normě jsou uvedeny příklady zařazení některých zařízení do zón. Hlavní 

představitelé zařízení, v nichž se vyskytuje zóna 20 jsou zásobníky, drtiče, mlýny, filtrační 

jednotky, cyklóny, sušičky, sila apod. Zóna 21 je nejčastěji klasifikována kolem prostorů 

pytlování nebo kolem prostorů naskladňování. Zóna 22 je definována na čisté straně 

filtračních jednotek, v prostorách, kde není prováděn dostatečný periodický úklid, který by 

zabránil usazování vrstev prachu. 

V příloze jsou definovány úrovně úklidu, kterými se zajistí to, že nedochází 

k usazovaní prachu a vzniku prachových vrstev. Úroveň výborná zajišťuje, že je zcela 

vyloučeno nebezpečí požáru a rozvíření vrstvy prachu. Úroveň dobrá dovoluje přítomnost 

vrstvy prachu pouze krátce – ne ale po dobu delší než jedna směna. Pokud je úklid 

zanedbáván a dochází k usazování vrstvy prachu (úroveň úklidu špatná), jsou dané prostory 

ohroženy rozvířením prachu. Z výše uvedených důvodů je poté dotčený prostor zařazen jako 

zóna 22. 

1.1.7 ČSN EN 12779 

Norma ČSN EN 12779 – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy 

třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky 

definuje termín prach jako částice dřeva vznikající při zpracování dřeva u dřevozpracujících 

strojů; velikost částic prachu je menší než 0,5 mm [24]. Pokud nejsou k dispozici požárně 

technické charakteristiky, tak se podle článku 5.4.1.4 normy [24] za minimální teplotu 

vznícení oblaku prachu považuje teplota 400°C a za minimální teplotu vznícení vrstvy prachu 

teplota 300°C.  

Pro potřeby posouzení nebezpečí vzniku požáru a výbuchu použijeme pouze kapitolu 

5.4.1 Požár a výbuch. Pro posouzení odsávacích zařízení, které odsávají pouze dřevo, se 

počítá s konstantou KST = 200 bar.m.s-1 (dle článku 5.4.1.1 [24]), pro dřevo s příměsi dalších 

látek (laky, tmely, laminát atd.) norma doporučuje provést zkoušku pro zjištění, zda KST není 

vyšší než  200 bar.m.s-1. 
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Aby bylo zabráněno usazování prachu v potrubí, musí být zajištěno, aby dopravní 

rychlost v potrubí byla větší než 20 m.s-1 (dle článku 5.4.1.3 [24]). Tato hodnota platí pro 

suchý dřevný odpad. 

V místech, kde by mohlo docházet k usazování prachu, jako jsou například klapky, 

mřížky a podobná zařízení, musí být pravidelně kontrolována, a případný usazený prach musí 

být odstraňován nebo musí být instalována čidla pro hlídání tlaku, při jehož poklesu je 

signalizováno zanesené zařízení.  

Odlučovače taktéž musí splňovat podmínky předepsané touto normou – jako hlavní 

podmínka je, že uvnitř filtrační skříně může být zachyceno maximálně 200 litrů na  

1000 m3.h-1 objemového průtoku vzduchu. Čištění se provádí maximálně v intervalech, kdy je 

na ploše filtru naneseno více než 15 l.m-2, tj. tloušťka odpovídající 15 mm (dle článku 5.4.1.3 

[24]). 

Dle normy musí být bráno v úvahu riziko vznícení. Toto riziko nelze zcela vyloučit 

díky povaze strojů. U strojů jako jsou brusky a několikakotoučové pily se doporučuje detekce 

vznícení a hasicí zařízení. Tam, kde se vyskytují ocelové části, které mohou být zdrojem 

jiskření, musí být jedna z částí pokryta nejiskřivým materiálem – např. mědí. 

Veškerá potrubí odsávacích systémů musí být uzemněna – dochází tak k svodu do 

zemního potenciálu, a tím je zabráněno vzniku statické elektřiny. Jednotlivá zařízení, jako 

jsou např. sila, filtrační jednotky atd., musí být osazena prvky protivýbuchové ochrany (bližší 

popis těchto prvků je popsán v kapitole 5). Zároveň musí být zabráněno rozšíření výbuchu 

potrubím k dalším částem technologie. 

Z hlediska požární ochrany musí být na silech a filtrech instalován suchý hasicí systém 

a v potrubí musí být instalována klapka pro zabránění rozšíření požáru z jednoho požárního 

úseku do druhého (dle článků 5.4.1.5 a  5.4.1.6 [24]). 

Tato norma stanoví dále požadavky na konstrukce systémů (ovládacích, silových), 

umístění sil, vyprazdňovacích otvorů sil a bezpečnost vyskytujících se zařízení (rizika hluku, 

vibrací, elektro atd.) 

.
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2 Základy teorie výbuchu 

Aby mohla být úspěšně řešena ať již aktivní nebo pasivní protivýbuchová ochrana, 

musíme znát podmínky a mechanismus vzniku a průběhu výbuchu. 

Aby mohlo k výbuchu dojít, musí být splněny podmínky výskytu paliva (výbušného 

prachu a jeho stupni disperze – čím větší měrný povrch, tím vyšší maximální výbuchové 

parametry), oxidačního prostředku (většinou vzduchu) a iniciačního zdroje. Pokud by byl 

přítomen zdroj iniciace a dostatek paliva, ale nedostatek oxidačního prostředku, k výbuchu 

nedojde. Stejně tak k výbuchu nedojde, když nebude přítomen iniciační zdroj, i když bude 

přítomen oxidační prostředek a palivo (v mezích výbušnosti). Na následujícím obrázku je 

zobrazen výbuchový trojúhelník, který znázorňuje právě nutnost výskytu paliva, oxidačního 

prostředku a iniciačního zdroje v jednom prostoru a čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1: Výbuchový trojúhelník 

 

Vlastní průběh výbuchu lze znázornit graficky jako závislost tlaku na čase. Toto 

grafické vyjádření je nazýváno výbuchovou křivkou (graf 2.1.). Po iniciaci prachovzdušné 

směsi se na grafu objevuje tzv. „mrtvá doba“. V této době nedochází k nárůstu tlaku. Po dané 

mrtvé době dochází k prudkému nárůstu výbuchového tlaku – a také brizance (nárůstu 

výbuchového tlaku za čas).  
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Graf  2.1: Výbuchová křivka [3] 

 

Na výše uvedeném grafu je znázorněn průběh výbuchu včetně brizance (zde 

znázorněna tečkovanou čárou – má směr tečny ke grafu). 

Pro praktickou aplikaci výše uvedeného používáme kubický zákon. Kubický zákon 

vyjadřuje závislost, resp. nepřímou úměru brizance a objemu. Kubický zákon platí pouze pro 

kubické nádoby. Kubická nádoba je definována jako nádoba, jejíž délka je menší nebo rovna 

dvěma průměrům [4].  
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kde:  (dp/dt)MAX – je maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku [MPa.s-1], 

V – je objem nádoby [m3], 

KST – kubická konstanta pro prachy [Mpa.m.s-1] 

 

Kubický zákon pro prachovzdušné směsi platí při objemu od 40 litrů [4]. Kubická 

konstanta vyjadřuje brizanci směsi nezávislé na objemu, ve kterém byla stanovena. 

Maximální výbuchový tlak se s velikostí objemu nemění. 

Dle kubické konstanty rozdělujeme hořlavé prachy do 3 tříd (resp. 4 – třída St 0 

můžeme definovat prachy s KST=0, tudíž nevýbušné prachy). Třída St 1 je definována jako 

třída, ve které mají prachy kubickou konstantu 0 – 20 MPa.m.s-1, třída St 2 jako třída s prachy 

s kubickou konstantou 20 – 30 MPa.m.s-1 a třída St 3 jako třída s prachy s kubickou 

konstantou nad 30 MPa.m.s-1. V následující tabulce jsou uvedeny některé druhy prachů 

charakteristické pro jednotlivé třídy. 
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Tabulka 2.1: Příklady hořlavých prachů charakteristické pro jednotlivé třídy ([4],[5]) 
 

Třída Prach Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(MPa) 

Kubická konstanta 

K ST (Mpa.m.s-1) 

St 1 PVC 

PE 

8,5 

8,8 

9,8 

13,1 

St 2 celulóza 

dřevný prach 

9,8 

10,5 

22,9 

23,8 

St 3 pigment 

hliník 

10,7 

12,5 

34,4 

200,0 

 

V technologiích zpracování dřeva se setkáváme nejen s čistými dřevnými prachy, ale 

také s materiály (např. dřevotříska), jež obsahují lepidla, tmely nebo zbytky barev určené 

k obroušení. Díky těmto příměsím se mohou výbuchové charakteristiky od těch uvedených 

v tabulce odlišovat – např. mohou být přeřazeny do třídy St 1. 
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3 Klasifikace a za řazování prostor ů do zón 

Klasifikace jednotlivých částí technologie, ve které se nachází výbušná prachovzdušná 

směs, vychází z normy ČSN EN 61241-10. Zařazení do jednotlivých zón vychází 

z pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry. 

Pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry dělíme na: 

a) nepravděpodobně – neočekává se vznik výbušné atmosféry za žádného provozního 

stavu ani při očekávaných poruchách. Pokud jsou prostory zařazovány do zón na 

základě měření koncentrace prachu v daném zařízení, můžeme považovat za 

nejvyšší přípustnou koncentraci 25% LEL. 

b) krátkodobě v době provozu – výbušná atmosféra vzniká zřídka a po velmi krátkou 

dobu. Za pomocný parametr můžeme považovat celkovou dobu za rok, po kterou 

může výbušná atmosféra vzniknout. Pro toto zařazení je hodnota do 10 hod/rok 

nebo koncentrace nepřesahující 50% LEL. 

c) příležitostně v době provozu – výskyt prachovzdušné směsi se předpokládá pouze 

příležitostně. Jako pomocnou hodnotu pro dobu přetrvání výbušná směsi je 

hodnota do 1000 hod/rok. 

d) nepřetržitě v době provozu – prachovzdušná směs je přítomna trvale, často nebo 

po dlouhá časová období. Jako pomocná hodnota se používá doba přetrvání více 

než 1000 hod/rok. 

 

Zóny pro prachovzdušné směsi jsou klasifikovány jako 20 (koresponduje s zařazením 

dle pravděpodobnosti – nepřetržitě v době provozu), 21 (koresponduje s zařazením dle 

pravděpodobnosti – příležitostně v době provozu), 22 (koresponduje s zařazením dle 

pravděpodobnosti – krátkodobě v době provozu) a BEZ (koresponduje s zařazením dle 

pravděpodobnosti – nepravděpodobně).  

Pokud není vznikající prach odstraňován odsáváním, usazuje se ve vrstvě s rychlostí, 

která závisí mezi jiným i na velikosti částic. Je nutno vzít na vědomí, že rozředěný nebo malý 

trvalý zdroj úniku je časem schopen vytvořit potencionálně nebezpečné vrstvy prachu. Za 

nebezpečnou vrstvu schopnou šířit požár a při rozvíření vytvářející výbušnou prachovzdušnou 

směs je považována vrstva 1 mm sedimentovaného prachu. Hodnota 1 mm je obecná, pro 

některé prachy může tato vrstva být pouze desetiny milimetru. 
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Jsou-li známy možnosti úniku z procesu, musí být každý zdroj úniku identifikován a 

stanoven jeho stupeň úniku. 

Stupně úniku jsou následující: 

a) Trvalý stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají trvalé úniky nebo jehož 

přítomnost je očekávána po dlouhé časové období, 

b) Primární stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají příležitostné úniky 

hořlavé látky v normálním provozu, např. místa blízko plnění, 

c) Sekundární stupeň úniku – zdroj, u kterého se neočekávají úniky hořlavé látky 

v normálním provozu, a pokud dojde k úniku, je jeho pravděpodobnost 

výjimečná a pouze po krátké časové období, např. provoz pro manipulaci 

s prachem, kde je v okolí přítomen usazený prach. 

 

Vrstvy prachu, které nebudou vytvářet rozvířený prach, mohou být vzníceny 

v důsledku samovznícení nebo horkých povrchů a způsobit tak nebezpečí požáru nebo 

přehřátí zařízení. Zapálená vrstva může rovněž fungovat jako iniciační zdroj pro výbušnou 

atmosféru. Proto má být zařízení, které je umístěno do prostředí, kde mohou vznikat oblaka 

prachu, chráněno proti vznícení a mít omezenou povrchovou teplotu pod teplotu, při které 

může dojít ke vznícení rozvířeného prachu nebo vrstvy prachu.  

Pokud budeme posuzovat existenci jednotlivých zón a jejich rozsah v instalovaných 

zařízeních, musíme přihlížet jak k normálnímu provoznímu stavu, tak stavu při najíždění, 

odstavování a dalších abnormálních situacích.  

Pro zařazování prostorů do zón musí být zohledněna dvě základní fakta, a to 

pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry a možné následky v případě výbuchu. Tato dvě 

kritéria můžeme považovat za hodnoty pro sestavení matice rizika, ze které bude patrné, na 

která kritická místa se máme zaměřit. 
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4 Parametry ovliv ňující výbušnost prachu 

Ovlivnění výbušnosti prachů můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupina, která 

ovlivňuje výbuchové parametry prachu, a druhá skupina, která ovlivňuje průběh výbuchu. 

Některé parametry jsou uvedeny v obou těchto skupinách (např. tlak a teplota).  

4.1 Vlhkost prachu 

Vlhkost prachu je jeden z faktorů, který ovlivňuje meze výbušnosti. Není významný 

jako jiné faktory, protože jeho ovlivnění je minimální. Uvádí se, že při vlhkosti nad 20% [4] 

je prach již nevýbušný. Zaručit vlhkost prachu v průmyslové praxi zcela nelze, protože může 

docházet k vysychání. 

4.2 Množství rozví řeného prachu  

Prachovzdušná směs musí obsahovat takové množství prachu, aby byla splněna 

podmínka dosažení minimálně nebezpečné koncentrace (ta se rovná polovině spodní meze 

výbušnosti). Pokud by kdokoliv chtěl za bezpečnostní opatření použít horní hranici 

výbušnosti, je to velké riziko. U prachů se horní mee výbušnosti nepoužívá, resp. nesmí 

používat, protože prachové částice se usazují a rozviřují. Horní mez výbušnosti se z těchto 

důvodů ani nestanovuje. 

4.3 Koncentrace kyslíku v prostoru 

Koncentrace kyslíku v prostoru ovlivňuje významně horní mez výbušnosti, dolní 

pouze minimálně (na této mezi je nedostatek paliva). Díky tomu, že u hořlavých prachů horní 

mez výbušnosti nesmí být používána, je tento parametr téměř bezvýznamný. 

Obsah kyslíku ovlivňuje maximální výbuchové parametry kromě již výše zmíněné 

dolní meze výbušnosti. Zvýšený obsah kyslíku zvyšuje maximální výbuchové parametry. 

Naopak snížením obsahu kyslíku pod jeho limitní obsah docílíme nevýbušnosti směsi. Limitní 

obsah kyslíku záleží jak na samotném prachu, tak na plynu, resp. látce, kterou provádíme 

inertizaci. 
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4.4 Pracovní tlak v okamžiku iniciace 

U prachovzdušných směsí se zvyšuje optimální koncentrace se vzrůstajícím 

pracovním tlakem. Se snižujícím se pracovním tlakem se snižují maximální výbuchové 

parametry, což můžeme využít při návrhu protivýbuchových opatření. 

4.5 Velikost inicia ční energie E i 

Iniciační energie je významná z hlediska iniciace vyskytující se prachovzdušné směsi. 

Pokud není iniciační zdroj dostatečný, nezapálí danou směs. Směs vzduchu s hořlavými 

kapalinami nebo plyny se iniciuje energií 10 J, prachovzdušné směsi pak energií 10 kJ. Pokud 

nedojde k iniciaci směsi při daných zkušebních podmínkách, neznamená to, že není výbušná. 

Při použití vyšší iniciační energie může směs dosáhnout vysokých výbuchových parametrů. 

Čím vyšší je iniciační energie, tím se zvyšuje převážně brizance. 

4.6 Teplota sm ěsi v okamžiku iniciace (pracovní teplota) 

Čím vyšší je pracovní teplota, tím vyšší je brizance dané prachovzdušné směsi. 

4.7 Vytvo ření hybridní sm ěsi 

Za hybridní směs může být považována směs prachu (jako základní látky) a hořlavé 

kapaliny (příměsi) – např. lepidla, ředidla atd. Většina hybridních směsí ovlivňuje spodní mez 

výbušnosti negativně, to znamená, že mez se výrazně snižuje. 

Některé příměsi ovlivňují průběh výbuchu většinou negativně. Směs se tak stává  

snadněji zápalnou (prudce se snížila minimální iniciační energie), prudce se snižuje optimální 

koncentrace, minimální iniciační energie. Naopak zvyšují se výbuchové parametry – brizance, 

maximální výbuchový tlak. 

4.8 Jemnost prachu (velikost zrn) 

Čím menší je velikost prachových částic, tím se zvětšuje měrný objem částic (tj. 

velikost povrchu na jednotku hmotnosti) a následně se tak zvyšují i maximální výbuchové 

parametry.  

V průmyslových provozech mohou být používány prachy se střední velikostí zrna, 

jenž je z hlediska iniciačních zdrojů nesnadno iniciovatelná. Toto nemůžeme považovat za 

dostatečné, protože při manipulaci nebo dopravě částic může docházet k jejich otěru a vzniku 
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velmi jemných prachových podílů, jež jsou snadněji iniciovatelné a mají vyšší maximální 

výbuchové parametry. 

4.9 Příměsi inertních látek 

Příměsi inertních látek můžeme používat pro potřeby inertizace. Používají se převážně 

inertní plyny (např. dusík) nebo inertní tuhé látky (např. vápenec). V případě použití tuhých 

inertních látek může být podíl výbušné složky k nevýbušné významný (např. přidání pouze  

10 – 20 %  inertního prachu) nebo také bezvýznamný (v některých případech musí být 

přidáno 70 – 80 % inertního prachu, aby se dosáhlo nevýbušnosti dané směsi). 

4.10 Stav pohybu sm ěsi (turbulence) 

Při turbulenci směsi se zvyšuje zejména brizance směsi. U některých směsí může 

nárůst představovat i desítky až stovky procent. 

4.11 Velikost objemu nádoby (kubický zákon) 

Za určitých okolností (optimální koncentrace výbušné směsi, stejný tvar nádoby, 

stejný stupeň turbulence směsi, stejný druh a stejná energie iniciačního zdroje) můžeme 

kubickou konstantu považovat za technicko bezpečnostní parametr. 

Při výbuchu prachovzdušných směsí může být dosahováno tlaků až 1,3 MPa [4] a 

rychlosti šíření plamene až 500 m.s-1. Tyto uvedené parametry neplatí pro potrubí, kde 

kubický zákon neplatí. Maximální parametry se v potrubí několikanásobně zvyšují. 

4.12  Tvar nádoby (výrobního za řízení) 

Tvar nádoby souvisí s výše uvedenou kubickou nádobou. V kubické nádobě platí 

kubický zákon. V tomto případě je průběh výbuchu ovlivněn v podlouhlých nádobách a 

potrubí.  

V podlouhlých nádobách a potrubích záleží také na délce nádoby a na tom, ve kterém 

místě je výbušná směs iniciována. Pokud dojde k iniciaci na jednom konci potrubí a potrubí je 

dostatečně dlouhé, může se čelo plamene šířit až detonační rychlostí. 

4.13  Uspo řádání nádob 

Uspořádání jednotlivých částí technologie může významně ovlivnit průběh výbuchu. 

Pokud jsou vzájemně propojeny dvě nádoby (nejčastěji propojovacím potrubím), dochází 

k nárůstu maximálních výbuchových parametrů. Výbuch se šíří v první nádobě lineárně, poté 
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se přes propojovací potrubí šíří do druhé nádoby. V potrubí dochází k nárůstu maximálních 

výbuchových parametrů a dochází k nárůstu tlaku před čelem šíření plamene. V druhé nádobě 

poté vlivem předkomprimace a turbulence dochází ke zvýšení maximálních výbuchových 

parametrů. Pokud má druhá nádoba menší objem než první, dochází k velkému nárůstu 

výbuchových parametrů a ve většině případů destrukci druhé nádoby. 

4.14  Větrání 

Větrání, resp. aspirace je jedna z variant, pomocí níž můžeme dosáhnout odstranění 

výbušného prachu z prostoru, v němž je nežádoucí. Tento prach je ve většině technologií 

odlučován ve filtračních jednotkách nebo cyklónech, které se tím stávají rizikovými místy 

technologie. 
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5 Konstruk ční protivýbuchová ochrana  

V této kapitole jsou popsány prvky protivýbuchové ochrany, které se používají 

v procesech, ve kterých se vyskytují hořlavé a výbušné prachy. Některé prvky, jako například 

suché nebo mokré neprůbojné pojistky, se nesmí používat, protože dochází k jejich zanesení 

prachem a následné neplnění funkcí, pro které jsou určeny.  

 

5.1 Konstrukce odolné výbuchovým tlak ům nebo ráz ům 
Konstrukce odolné výbuchu můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina 

jsou konstrukce, jež jsou odolné výbuchovému tlaku, a druhou skupinou jsou konstrukce 

odolné výbuchovému rázu. Při navrhování nebo posouzení, zda je dané zařízení odolné 

výbuchu, je vycházeno z deformace materiálu v tahu. Na následujícím grafu (byl přebrán z 

[6]) je popsána deformační křivka a jednotlivé významné body na ní. Do bodu U dochází 

k pružným deformacím, to znamená, že po zastavení působení vnější síly (v našem případě 

výbuchu) na konstrukci se konstrukce dostává zpět do původního tvaru. Část křivky mezi 

body U a E vymezují oblast, kdy při překročení bodu E mohou vznikat trvalé deformace 

(norma vymezuje, že trvalé deformace prodloužení musí být větší než 0,005%). Po překročení 

bodu E a zároveň do bodu K se vyskytuje takové napětí, při němž se částečně poruší 

strukturální vazba v krystalické mřížce. Po dalším nárůstu napětí vzniká výrazná plastická 

deformace (do bodu P). Při dosažení bodu P dojde k trvalému porušení materiálu. Materiál se 

roztrhne (bod X). Tento bod X je charakterizován jako menší smluvní napětí (skutečné napětí 

je větší – bod X´). Bod X0 – označuje délku přetrženého materiálu. 
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Graf  5.1: Deformační křivka [6]  

Vysvětlivky: 

σu – napětí na mezi úměrnosti (U – mez úměrnosti) 

σe – napětí na mezi pružnosti (E – mez pružnosti)  

σkt – napětí na mezi kluzu (K – mez kluzu)  

σpt – napětí na mezi pevnosti (P – mez pevnosti)  

α – úhel směrnice úsečky OU 

 

5.1.1 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

Návrh konstrukce zařízení, jež má odolávat výbuchovému tlaku, vychází z 

následujícího pravidla. Napětí vyvolané výbuchem (maximálním výbuchovým tlakem při 

optimální koncentrace směsi) je nižší než dovolené namáhání daného materiálu. U těchto 

nádob není dovolena žádná deformace trvalého charakteru ani vznik netěsnosti. 

Odolné výbuchovému tlaku nemusí být jen samotná konstrukce, ale také všechny 

doplňkové konstrukční prvky jako jsou kontrolní otvory, panty, armatury. 

Pro návrh se využívají normy pro konstrukci tlakových nádob. Pro potrubí a podlouhlé 

nádoby může dojít k přechodu deflagrace do detonace a tím zvýšení radiálního tlaku na 

třicetinásobek a osového tlaku na stonásobek pracovního tlaku [4].  

Nádoby odolné výbuchu musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14460 [32]. Tato 

norma se doporučuje použít pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování konstrukcí. 

Platnost této normy je omezena pro konstrukce, jež jsou vyrobené pouze z kovových 

materiálů. 
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5.1.2 Konstrukce odolné výbuchovému rázu 

Tyto konstrukce jsou dimenzovány pro zatížení na mez kluzu. Jsou dovoleny plastické 

deformace, ale nesmí být porušena těsnost zařízení. Plastické deformace se projevují jako 

např. vyboulení víka, popř. stěny zařízení. Při výbuchu se konstrukce zařízení ohřeje pouze 

zanedbatelně, proto se jako konstrukční teplota používá provozní teplota při počátečním tlaku. 

Ve fázi projektování zařízení musí být zohledněno také zatížení konstrukce sněhem, větrem, 

hydrostatickým zatížením a v neposlední také vyskytujícími se látkami. 

Pokud je nebo může být zařízení vystaveno korozívnímu působení nebo erozi, je 

tloušťka stěny zesílena na tyto podmínky. 

Všechny konstrukce odolné výbuchovému rázu jsou navrhovány a konstruovány dle 

normy ČSN EN 14460 [32]. Zkoušení konstrukcí odolných výbuchovým rázům se provádí 

hydrostatickou tlakovou zkouškou, popřípadě zkouškou výbuchem. U zkoušky výbuchem se 

zkouška provádí pomocí výbušné atmosféry, která bude přítomna za normálního provozu 

zařízení, je možno ji provádět také jinými materiály. V tomto případě ale musí být použit 

materiál s podobným maximálním výbuchovým tlakem a nárůstem výbuchového tlaku za čas.  

 

5.2 Systémy odleh čení výbuchu 
 

Systémy odlehčení výbuchu jsou navrhovány a konstruovány dle norem ČSN EN 14797 

[30] a ČSN14491 [31]. 

Systém odlehčení výbuchu pracuje na principu uvolnění tlaku vzniklého při výbuchu 

v chráněném zařízení. Při odlehčení výbuchu nastane částečné nebo úplné otevření zařízení. 

Tím je zabráněno tomu, aby příliš vzrostl tlak v zařízení, a tím nedojde k destrukci zařízení. 

Samotné nádoby, na kterých je instalováno odlehčení výbuchu, musí být konstruovány jako 

nádoby odolné redukovanému exploznímu tlaku nebo nádoby odolné tlakovému rázu 

redukovaného explozního tlaku. 
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Graf  5.2: Deformační křivka [7] 

 

Na grafu 5.2 je uvedeno několik důležitých dat. Červená křivka znázorňuje průběh 

tlaku při výbuchu bez odlehčení a s tím související maximální výbuchový tlak. Modrá křivka 

je znázorněním průběhu tlaku při odlehčení výbuchu. 

Při konstruování zařízení s odlehčením výbuchu musí být počítáno s tím, že všechny 

prvky instalované na nádobě redukovanému výbuchovému tlaku odolají (např. svary, průzory 

atd.). Při stanovování hodnoty maximálního redukovaného výbuchového tlaku pred,max při 

odlehčení výbuchu je nejdůležitějším faktorem odlehčovací plocha. Mezi informace, které 

jsou potřebné pro výpočet odlehčovací plochy, patří konstrukční tlak nádoby, výbuchové 

vlastnosti prachu, tvar a velikost nádoby, statický otevírací tlak a další vlastnosti 

odlehčovacího zařízení a podmínky rozvířeného prachu uvnitř nádoby. Na následujících 

grafech je názorné srovnání nárůstu tlaku při malé (graf a) nebo velké (graf b) odlehčovací 

ploše. 
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Graf  5.3: Srovnání tlaků při výbuchu s větší a menší odlehčovací plochou [8] 
 

 

Při odlehčení výbuchu vyšlehne plamenná fronta a uvolní se tlak do okolí zařízení. 

Z tohoto důvodu musí být instalován prvek na odlehčení výbuchu tak, aby nedošlo v případě 

výbuchu k ohrožení osob, majetku, popř. okolních zařízení.  

Pokud bude odlehčení navrhováno u spojených nádob, je nutné počítat s nárůstem 

tlaku oproti tlaku, který by vznikl v samostatných nádobách, v důsledku předkomprimace a 

turbulence výbušné směsi. Z tohoto důvodu je nutno buď nádoby od sebe oddělit, nebo 

navrhnout odlehčovací plochu úměrnou zvýšenému tlaku. Zvýšení poměru délky k průměru 

nádoby povede taktéž ke zvýšení rychlosti šíření plamene. Tento fakt vede ke zvýšení 

odlehčovací plochy. Stanovení únikové plochy nádob je omezeno na L/D ≤ 20 (podlouhlé 

nádoby). 

Přesný výpočet velikosti odlehčovacích otvorů je nejdůležitějším aspektem návrhu 

odlehčení. Velikost odlehčovacích otvorů závisí na výbuchových vlastnostech prachu, stavu 

rozvířeného prachu (koncentraci, turbulenci a rozdělení), geometrii nádoby a konstrukci 

odlehčovacího zařízení. Detailní výpočty odlehčovacích ploch jsou popsány v normách ČSN 

EN 14797 [30] a ČSN EN 14491 [31]. 

Odlehčení výbuchu nesmí být používáno, pokud se v zařízeních nacházejí látky, které 

jsou klasifikovány jako jedovaté, korosivní, dráždivé, karcinogenní, teratogenní nebo 

mutagenní, nebo pokud prach nebo spaliny mohou představovat nebezpečí pro okolní 

prostředí. 

 

otevírací tlak 

tlak 

 

čas 

a 

b 

Legenda: 

a – malá odlehčovací plocha 

b – velká odlehčovací plocha 
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V následujících podkapitolách jsou popsány vlivy a účinky spojené s instalováním 

systému na odlehčení výbuchu. 

5.2.1 Vliv výfukového potrubí 

Pokud je chráněné zařízení umístěno uvnitř haly a mohlo by tak dojít k ohrožení osob 

nebo okolních zařízení, je možné odlehčovací prvek umístit tak, aby bylo na něj možné 

instalovat deflektor – zařízení, jenž odvede výbuch vně haly. Použití deflektoru musí být 

spojeno s tím, že bude zvětšena uvolňovací plocha, protože deflektor zpomaluje odlehčovací 

proces – obvykle se zvýší maximální redukovaný výbuchový tlak v chráněném zařízení. 

5.2.2 Umíst ění odleh čovacích otvor ů 

Při návrhu umístění odlehčovacích otvorů musí být brán zřetel na účinky zpětných 

(reakčních) sil. Zařízení pro odlehčení výbuchu musí být umístěno tak, aby nedošlo k omezení 

účinnosti odlehčovacího procesu. V případě malých nádob se navrhuje pouze jeden 

odlehčovací prvek (buď na vrchní nebo boční straně). V případě velkých nádob se vzhledem 

k možnému vzniku velkých zpětných sil navrhuje více odlehčovacích prvků, jež jsou 

symetricky rozloženy po obvodu nádoby. Geometrický tvar odlehčovacího prvku (obdélník, 

čtverec nebo kruh) nehraje pro účinnost odlehčení žádnou roli. 

5.2.3 Účinky výbuchu vn ě odleh čovacích otvor ů 

Při výbuchu dochází k uvolnění tlaku v zařízení. Při tomto odlehčení výbuchu dojde 

k uvolnění spáleného materiálu a plamenů do prostoru mimo odlehčovací otvory. Prostor, do 

kterého je výbuch odlehčen, musí být dostatečně vzdálen od ostatních technologických 

zařízení, aby bylo zabráněno vzniku dodatečného hoření a výbuchu, a nebyl dovolen vstup 

osob do tohoto prostoru v době, kdy je zde nebezpečí výbuchu. 

 

Účinky plamen ů 

Délka plamenů vně odlehčovacích otvorů je stanovena dle níže uvedených rovnic: 

Odlehčení výbuchu v horizontálním směru: 

LF  = 10 · V 1/3 (2) 

kde: 

LF – délka plamenů (m) 

V – objem nádoby (m3) 
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Odlehčení výbuchu ve vertikálním směru: 

LF  = 8 · V 1/3 (3) 

kde: 

LF – délka plamenů (m) 

V – objem nádoby (m 3) 

 

Rovnice jsou platné pro: 

objem V      0,1 m3 ≤ V ≤ 10 000 m3; 

statický otevírací tlak pstat    0,1 bar ≤ pstat ≤ 0,2 bar; 

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

maximální výbuchový tlak pmax    5 bar ≤ pmax ≤ 10 bar; 

KSt hodnota      10 bar.m.s-1 ≤ KSt ≤ 300 bar.m.s-1; 

poměr L/D nádoby     L/D < 2. 

 

Pro prachy s hodnotami KSt ≤ 200 m.bar.s-1 je odhad šířky plamene ve vertikálním a 

horizontálním směru od odlehčovacího otvoru dán rovnicí: 

WF = 1,3 · (10 · V)1/3 (4) 

kde: 

WF – šířka  plamenů (m) 

V – objem nádoby (m3) 

Tlakové účinky 

Tlakové a rázové účinky vznikají v důsledku odlehčení výbuchu uvnitř technologie a 

výbuchu rozvířeného prachu v prostoru za odlehčovacím otvorem. 

Maximální vnější špičkový tlak při vznícení směsi prachu se vzduchem v uzavřené 

odlehčené nádobě lze stanovit pomocí rovnice: 

pext = 0,2 · pred,max · A 0,1 · V 0,18 (5)  
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kde: 

pext – maximální vnější tlak (bar) 

pred,max – maximální redukovaný výbuchový tlak (bar) 

A – geometrická odlehčovací plocha (m2) 

V – objem nádoby (m3) 

 

Maximální vnější tlak pext může být očekáván ve vzdálenosti: 

RS = 0,25 · LF (6) 

kde: 

LF – délka plamenů (m), 

RS – vzdálenost, ve které se nachází maximální vnější tlak 

 

Deformace odlehčené nádoby 

Zpětné síly 

Během odlehčení výbuchu vznikají zpětné síly v důsledku proudění materiálů 

z odlehčovacího otvoru. Tyto síly mohou způsobit deformaci odlehčené nádoby nebo 

v horším případě její zhroucení. 

Maximální zpětné síly lze vypočíst z rovnice: 

FRmax = 119 · A · pred,max (7) 

kde: 

FRmax – zpětné síly (kN) 

A – geometrická odlehčovací plocha (m2) 

pred,max – maximální redukovaný výbuchový tlak (bar) 

 

Výsledná zpětná síla může být považována za sílu působící v geometrickém středu 

odlehčovacího otvoru. Instalace odlehčovacích otvorů o odpovídající ploše na opačné straně 

nádoby může v některých případech kompenzovat zpětné síly. V důsledku otevření 



Diplomová práce 

Prvky protivýbuchové ochrany 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 36 - 

odlehčovacích otvorů v různém okamžiku může nastat nerovnováha a tato nerovnováha musí 

být zohledněna při navrhování. 

5.2.4 Zařízení pro odleh čení výbuchu 

Pro odlehčení výbuchu a k zredukování explozního tlaku výbušných prachovzdušných 

směsí se používají převážně odlehčovací klapky, membrány, dveře nebo ventily. Pojistné 

membrány patří mezi prvky, které uvolní pouze jeden výbuch a pak je nutné tento prvek 

vyměnit za nový. Pojistné klapky, ventily i dveře patří mezi zařízení, která uvolní výbuch 

několikrát a nemusí se tak po každém výbuchu vyměňovat za nové. Všechna tato zařízení 

mají od výrobců definovaný statický otevírací tlak.  

Odlehčovací membrány jsou vyráběny v několika provedeních. Nejjednodušší jsou 

tržné membrány, které se při výbuchu protrhnou. Alternativou těchto membrán jsou tržné 

membrány s hrotem. U těchto membrán se po nárůstu tlaku membrána protrhne v důsledku 

jejího vypouknutí a dotyku na hrotu. Dalším typem používaných membrán jsou membrány se 

střižným elementem. Střižný element se vlivem nárůstu tlaku roztrhne a membrána se otevře. 

Typem membrán, jenž se dají použít několikrát, jsou membrány s centrálním pojistným 

prvkem. Tento prvek je instalován na příčníku ve středu membrány a je nastaven na určitý 

reakční tlak. Po výbuchu se vymění pouze centrální pojistný prvek. Posledním typem 

membrán jsou membrány otevírané cizím účinkem. Uvnitř chráněného zařízení je umístěn 

detektor (ve většině případů kombinace světelného a teplotního detektoru), který při 

signalizaci výbuchu předá informaci do ústředny a ta pošle signál k aktivaci nálože umístěné 

nad membránou (membrána se otevře). Výhodou této membrány je použití u zařízení, v nichž 

kolísá tlak. Na následujícím obrázku je vyobrazena tržná membrána. 

 

 

Obrázek 5.1: Kruhová membrána [9] 
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Dalším typem odlehčovacích prvků jsou odlehčovací klapky a ventily. Obě tato 

zařízení se nemusí po každém výbuchu vyměňovat. Odlehčovací klapky jsou svou hmotností 

přitlačovány do sedla a při výbuchu se otevřou. Po ukončení uvolňování tlaku se klapka vrátí 

do původní polohy. Podobným zařízením jsou odlehčovací ventily. Pro případ, kdy není 

dostatek místa nebo se kolem zařízení může pohybovat obsluha, je možné použít odlehčovací 

ventil s tlumičem plamene (nazývané také jako flameless zažízení). Odlehčovacích ventilů 

s tlumičem plamene se vyrábí několik druhů a také tvarů – nejznámějším českým výrobkem 

je odlehčovací ventil Hoerbiger. Pro ilustraci je na obrázku zařízení Flamquench II SQTM. 

 

 
 

Obrázek 5.2: Odlehčovací ventil s tlumičem plamene Flamquench II SQTM  [10] 

 

5.3 Potla čení výbuchu 
Systém na potlačení výbuchu nazývaný také jako HRD systém (z anglického Hugh 

Rate Discharge) je hasicí technika, pomocí které je do chráněné nádoby vnášeno hasivo (např. 

Tropolar). Detekce a vnesení hasiva (a tím také potlačení výbuchu již v zárodku) probíhá 

v řádu milisekund. V důsledku výše uvedeného se výrazně snižuje výbuchový tlak na tzv. 

maximální redukovaný výbuchový tlak. Zařízení, na která je systém potlačení výbuchu 

instalován, musí mít tlakovou odolnost vyšší než je maximální redukovaný výbuchový tlak. 

Pro prachovzdušné směsi se používají tlakové detektory, a to proto, že při použití 

světelných detektorů je díky vyskytující se prachovzdušné směsi špatný prostup světla a 

detektor by tak reagoval velmi pozdě. Termodiferenciální a tepelné detektory nejsou taktéž 
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vhodné, protože prachovzdušná směs má špatnou tepelnou vodivost a opět by došlo 

k zaznamenání výbuchu pozdě. 

Základními prvky HRD systému jsou detektory, lahve s hasivem a rozprašovací 

zařízení s dýzou, chráněné zařízení a řídící ústředna. Systémy pro potlačení výbuchu jsou 

navrhovány a konstruovány podle normy ČSN EN 14373 [29]. pro výpočet minimálního 

počtu hasicích jednotek pro dané zařízení se použije následující rovnice [29]: 

3/2VcNs ⋅= , (8) 

kde: 

Ns – minimální počet HRD – hasicích jednotek, 

c – konstanta (m-3), 

V – objem nádoby (m3). 

 

Konstanta c je závislá na použitém hasivu a hasicích jednotkách, proto výrobci není 

dána přesná hodnota. Konstanta c pro jednotlivé hasicí jednotky je stanovována 

z experimentálních zkoušek. Pro protáhlé nádoby a nádoby, ve kterých se vyskytují překážky 

(např. ve filtračních jednotkách filtrační patrony), je tento výpočet použitelný za předpokladu, 

že se zohlední nárůst tlaku, resp. zmínění překážky v nádobě. 

 

 
Graf  5.4: Průběh exploze bez potlačení a s potlačením exploze [13] 

 



Diplomová práce 

Prvky protivýbuchové ochrany 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 39 - 

Účinnost systému pro potlačení výbuchu je závislá na objemu nádoby (volný objem, 

V), tvaru nádoby, látce, homogenitě, turbulenci, počátečním tlaku, teplotních podmínkách, 

výbuchových parametrech výbušné látky, maximálním výbuchovém tlaku, pmax, maximální 

konstantě výbuchu, Kmax, rychlosti hoření, minimální teplotě vznícení, hasicí látce, detekci – 

účinný systém aktivace tlaku, pa a HRD – hasicí jednotka(y) (počet, objem jednotky, 

rozprášení atd.). 

Stanovení účinnosti daného systému pro potlačení výbuchu vyžaduje systematické 

zkoušky, při kterých se nezávisle na sobě mění následující proměnné: 

• výbuchové charakteristiky vyskytujících se látek (např. Kmax); 

• nastavená úroveň detekce výbuchu; 

• objemové množství rozprašované hasicí látky; 

• rozprašovací tlak hasicí látky. 

HRD systémy se používají převážně v případě, kdy se chráněné zařízení nachází 

v blízkosti míst, kde se pohybuje obsluha a kde není možná instalace zařízení na odlehčení 

výbuchu. Také je tento systém používán na chránění zařízení, ve kterých se vyskytují látky, 

které jsou klasifikovány jako jedovaté, korosivní, dráždivé, karcinogenní, teratogenní nebo 

mutagenní nebo pokud prach nebo spaliny mohou představovat nebezpečí pro okolní 

prostředí.  

 

5.4 Protiplamenné bariéry (systémy zhášení jisker) 
Protiplamenné bariéry se instalují na potrubí vedoucí do filtračních jednotek, cyklónů 

atd., kterým mohou být vedeny jiskry vzniklé u obrábění materiálů nebo kterým se šíří čelo 

plamene při výbuchu. Je to tak účinná varianta toho, aby do výše uvedených zařízení nevnikl 

účinný iniciační zdroj.  

Stejně jako HRD systém se protiplamenné bariéry skládají z detektoru, lahvemi 

s hasivem a rozprašovacím zařízením a řídících ústředen. Vzdálenost detekčního prvku sa 

rozprašovacího zařízení musí být taková, aby byly jiskry spolehlivě uhašeny. Detektor se u 

tohoto systému používá optický. Množství vneseného hasiva musí být dostatečný k tomu, aby 

účinně uhasil jiskry – hasivo v potrubí vytvoří silnou vrstvu, která toto spolehlivě dokáže. 

Princip funkce protiplamenné bariéry je vyobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 5.3: Systém zhášení jisker [9] 

 

5.5 Zabrán ění p řenosu výbuchu prachovzdušné sm ěsi 
Systém pro zabránění přenosu výbuchu se používá jako významné opatření proti šíření 

výbuchu z jednoho zařízení do druhého. Tím se eliminují možnosti vzniku vyššího 

výbuchového tlaku (vliv spojených nádob) než je předpokládaný v samostatných nádobách. 

Pro zabránění přenosu výbuchu se používají jak mechanická zařízení (např. rotační podavače, 

ventily), tak automatická zařízení (např. rychlouzavírací šoupátka). V následujících kapitolách 

jsou popsána nejpoužívanější zařízení pro zabránění přenosu výbuchu prachovzdušných 

směsí. Tato zařízení jsou navrhována dle ČSN EN 15089 [34]. 

 

5.5.1 HRD bariéry 
HRD bariéry pracují na stejném principu jako HRD systémy. V případě výbuchu ovšem 

u těchto zařízení nedojde k zastavení tlakové fronty související s výbuchem. 

Detektor se u tohoto systému používá optický. Pokud je zařízení chráněno konstrukčním 

opatřením, je možné použít také tlakové nebo infračervené detektory.  

Hasicí jednotka HRD je umístěna v dostatečné vzdálenosti od detektoru ve směru 

výbuchu tak, aby zajistila spolehlivé uhašení čela plamene. K tomu musí být navrženo takové 

množství vneseného hasiva, aby hasivo v potrubí vytvořilo silnou vrstvu, která toto spolehlivě 

dokáže. 

 

5.5.2 Rychleuzavírací ventily, klapky, šoupátka 
Principem těchto rychlouzavíracích prvků je uzavření průřezu potrubí a tím zabránění 

šíření výbuchu do následujících zařízení. U rychle uzavíracího prvku dochází k zabránění 
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šíření jak plamene, tak tlakové vlny. Umístění detektoru musí být opět dostatečné k tomu, aby 

průřez potrubím byl uzavřen včas. 

Podobně jako protiplamenné bariéry se skládají z detektoru, řídící ústředny a místo 

hasiva je ovládání rychleuzavíracího prvku. 

 

5.5.3 Rotační podava če 
Rotační podavače jsou zařízení, která zajišťují plynulé podávání materiálu, resp. plynulé 

vyprazdňování jednotlivých zařízení. Aby mohly být použity jako prvky zabraňující přenesení 

výbuchu, musí splňovat základní požadavek – mezera mezi lopatkami a skříní podavače musí 

být tak malá, aby nedošlo k přenesení výbuchu. Konstrukčně se liší rotační podavače 

umístěné pod např. silem a rotační podavač umístěný na potrubní trase, kde maximální 

výbuchový tlak vlivem turbulence roste. 

Velikost mezery mezi rotačními lopatkami a komorou má vliv na zabránění průšlehu 

plamene přes rotační podavač, protože mezní šířka mezery pro hořlavý prach leží v rozmezí  

několika mm. Pokud známe hodnoty minimální iniciační energie MIE a minimální teploty 

vznícení MIT prachu, délky mezery a počtu lopatek rotoru, lze z těchto hodnot vypočítat 

minimální přijatelnou šířku mezery w mezi špičkami lopatek a vnitřní stěnou rotačního 

podavače. 

Každý výrobce udává mezeru mezi lopatkami a skříní podavače odlišnou dle konstrukce 

rotačního podavače. Nelze proto mezeru zobecnit pro všechny rotační podavače. 

 

 
Obrázek 5.4: Rotační podavač [12] 
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5.5.4 Explozní komíny 
Explozní komíny se používají pro uvolnění výbuchu šířícího se potrubím, a to za 

podmínky, že se výbuch šíří po směru toku materiálu i proti směru toku materiálu. Za 

klidového stavu ale musí materiál v potrubí proudit v místě instalování komínu tak, že se 

otočí o 180°. To je nevýhoda oproti jiným prvkům pro zabránění přenosu výbuchu, protože 

tlak při přenosu materiálu musí být vyšší (v důsledku tlakových ztrát právě v místě 

explozního komínu).  

Na vrchní straně komínu je instalováno zařízení na odlehčení výbuchu, které se při 

šíření tlakové vlny při výbuchu otevře a uvolní tak plamennou i tlakovou frontu. Explozním 

komínem není ale spolehlivě zabráněno přenosu výbuchu. 

Na následujícím obrázku je zobrazen příklad instalace explozních komínů na potrubích. 

 

 
Obrázek 5.5: Explozní komín [9] 

 

5.5.5 Protiexplozní ventily 
Tyto ventily jsou konstruovány tak, že uprostřed je kužel, který reaguje na tlakovou 

vlnu. Ventily můžeme rozdělit na dvě skupiny – ty, které zabrání přenosu výbuchu pouze 

v jednom směru a na ty, které zabrání přenosu výbuchu v obou směrech. 

Ventily, které zabrání přenesení výbuchu v jednom směru jsou konstruovány převážně 

jako svislé. Prouděním směsi zespodu nahoru je kužel v poloze otevřené a směs kolem něj 
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proudí. V případě výbuchu šířícího se proti směru toku materiálu dojde k tomu, že kužel 

změní polohu (směrem dolů) a uzavře potrubí. 

Obousměrnými ventily jsou ventily typu Ventex (obrázek 5.6). Jedná se o ventil, kterým 

za normálních okolností proudí materiál kolem kužele umístěného v jeho středu. V případě 

výbuchu (a to šířícího se z jakéhokoliv strany) dojde k uzavřením potrubí – středový kužel se 

posune ve směru výbuchu. 

Při nízkých rychlostech šíření výbuchu je účinnost těchto ventilů zhoršená a může dojít 

k částečnému propouštění jak plamenů, tak tlaku v potrubí dále za ventil. U některých ventilů 

se používá ovládání cizím účinkem, to znamená, že detektor detekuje výbuch a automaticky 

posune ventil do polohy uzavření. 

 
Obrázek 5.6: Ventil [14] 

 

5.5.6 Přehrady (materiál jako bariéra) 
Dle ČSN EN 15089 [34] je možné využít k zamezení přenosu výbuchu také vrstvy 

vlastního materiálu. To může být docíleno buď sledováním hladiny nebo zajištěním 

vyskytující se vrstvy materiálu. Např. u sil musí být za všech provozních stavů udržována 

minimální hladina (ta se určuje výpočtem). Druhou možnou variantou je využití šnekových 

dopravníků, horizontálních nebo vertikálních. U šnekových dopravníků s profilem písmene 

„O“ není ponechán jakýkoliv volný prostor, který by šíření nebo vznik výbuchu dovoloval. U 

šnekových dopravníků profilu písmene „U“ je sice malý prostor pro vznik a šíření výbuchu, 

ale jako preventivní opatření se používají ucpávky, které zabraňují vzniku a šíření výbuchu a 

hoření. Z hlediska toho, že uvnitř šnekového dopravníku s profilem “O“ se nenachází prostor, 

ve kterém by mohlo dojít ke vzniku výbušné atmosféry, je vhodnější v průmyslových 

aplikacích s výskytem výbušného prachu použít šnekový dopravník s profilem „O“. 
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Na následujícím obrázku je šnekový dopravník profilu „U“, ve kterém je umístěna výše 

zmíněná ucpávka. 

 

 
Obrázek 5.7: Šnekový dopravník [15]

 ucpávka 
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6 Řešení protivýbuchové ochrany ve spole čnosti AGROP 

NOVA a.s. 

Ve společnosti AGROP NOVA a.s. jsem za společnost VVUÚ, a.s. zpracovávala 

Dokumentaci o ochraně před výbuchem [16]. Se souhlasem společností AGROP NOVA a.s. a 

VVUÚ, a.s. jsem tuto dokumentaci, podklady a fotodokumentaci použila jako podklad své 

diplomové práce. 

 

6.1 Požárn ě technické charakteristiky vyskytujících se látek 

Tabulka 6.1: Požárně technické a výbuchové charakteristiky 

Meze výbušnosti 

Látka 
Bod 

vzplanutí 
(°C) 

Dolní mez 
výbušnosti 

(obj %) 

Horní mez 
výbušnosti 
(obj %) 

Třída 
nebezpeč-

nosti 

Teplota 
vznícení 

(°C) 

Bod 
varu 
(°C) 

1232* - - - - - - 

1974* > 100 - - IV. - - 

Tužidlo 1993 > 100 - - IV. - - 

Tužidlo 2532 - - - - - - 

Tužidlo 2545 - - - - - - 

Modifikátor 4405 - - - - - - 

MEKOL 1001, 
1001/M, 1004, 

1106, 1120 
- - - - - 100 

CATCHER 4490 > 100 - - IV. - - 

JOWAPUR 686.20 212 - - IV. 355 - 

 

Pozn.: 1974* - dle kapitoly 9 bezpe čnostního listu je uvedená látka neho řlavá a nevýbušná 

v přítomnosti otevřeného ohně, jisker a statické elekt řiny, tepla. 
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6.2 Výrobní proces 

Ve společnosti AGROP NOVA a.s. jsou vyráběny vícevrstevné masivní desky pro 

výstavbu montovaných domů, podlahové a obkladové panely, šalovací desky a pro využití 

odpadních produktů také brikety. 

Společnost AGROP NOVA a.s. má v provozovně Plumlov vlastní sušárnu dřeva. Dřevo 

je sušeno v hráních a tak také převáženo k vlastnímu zpracování do provozovny Plumlov, 

jejíž posouzení je předmětem diplomové práce. Vysušené dřevo je v hráních pomocí 

řetězového dopravníku a hydraulických zvedacích ramen usazeno do polohy, ve které jsou 

postupně odebírána jednotlivá patra vysušených lamel. Tyto lamely sklouzávají a jsou od nich 

oddělovány podkladky jednotlivých vrstev. Lamely jsou pomocí pásového dopravníku 

dopraveny ke zkracovací pile, kde jsou nařezány na požadovanou délku. 

 

  

Obrázek 6.1: Hráně připravené ke zpracování 

 

Lamely z hrání jsou po jednotlivých řadách odebírány a pomocí kotoučových pil 

ořezány na požadovanou délku. Poté jsou pomocí dopravníku vedeny do tzv. vestavby, ve 

které je umístěno pracoviště VW. Na tomto pracovišti dochází k rozmítání a hoblování 

jednotlivých lamel. Odpadní materiál, který vzniká při zkracování na pilách, spadá na pásový 

dopravník a na tomto dopravníku je transportován do přepravního kontejneru na odpad. 
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Obrázek 6.2: Pila na zkracování 

  

Obrázek 6.3: Spad odpadu z pásového 

dopravníku do kontejneru 

 

Upravené lamely jsou z pracoviště VW pomocí válečkového a následně pásového 

dopravníku dopraveny do místa, ve kterém se nachází obsluha. Obsluha lamely odebírá z pásu 

a skládá na transportní vozíky.  

 

 

V hale 1 je umístěno ještě jedno téměř shodné pracoviště – MW. Princip zpracování je 

stejný jako VW, jen jsou vyráběny lamely v menších velikostech. Vedle pracoviště MW jsou 

umístěny dvě pracoviště pro řezání lamel na požadované rozměry. 

  

 

 

Obrázek 6.4: Pracoviště VW 

  

Obrázek 6.5: Odsávací hlavy pro úklid 

 

 Obrázek 6.6: Válečkový dopravník 
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Obrázek 6.7: Řezání lamel 

 

Pro další použití jsou z lamel vyřezávány špatné součásti jako jsou suky apod. 

Vyřezávání je prováděno obsluhou na dvou pilách. Dobré lamely jsou postupně ukládány na 

pásový dopravník a transportovány tak do místa skládání a lepení. Obsluha rovná jednotlivé 

lamely do zařízení. Na lamely je při dopravě naneseno lepidlo a po vyskládání dané řady je 

automaticky pilou lamela uřezána pilou a skládá se další řada. Vyskládané lamely jsou 

dopravovány do lisu, ve kterém jsou lisovány za tepla (při prohlídce provozu byla teplota 

v lisu 75,2°C. Teplota je nastavována dle potřeby – max. 90°C.). Po zalisování jsou vzniklé 

desky (tzv. středy) řezány dvěmi pilami na požadované rozměry. Výroba středů z lamel 

probíhá na dvou totožných zařízeních, resp. lisech TORWERGGE. U lisů jsou umístěny 

plastové nádoby s lepidly. Lepidla jsou zde přelévána do nádob a přenesena obsluhou do 

místa použití. 

 

  

Obrázek 6.8: Pásový dopravník pro dopravu 

lamel 

 

Obrázek 6.9: Místo nanášení lepidla 
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Obrázek 6.10: Řezání středů 

 

Následuje provoz kompletace třívrstvých desek. Jednotlivé povrchové lamely jsou 

vyskládány do požadovaného tvaru. Před vyskládáním jsou na bočních stranách lamely 

opatřeny lepidlem (ručním nástřikem v malém průchozím boxu). Lamely jsou vyskládány na 

plech, poté je vakuovým manipulátorem dán střed na plochu mimo prostor lamel. Středová 

vrstva je vedena přes válce, tím je na ní naneseno lepidlo a pak je uložena na vrstvu lamel. 

Následně je na středovou vrstvu naskládána další vrstva povrchových lamel. Zkompletované 

třívrstvé desky jsou uloženy do koše lisu a lisovány za tepla (při teplotě do 140°C). Do koše 

lisu může být uloženo maximálně 5 třívrstvých desek. 

 

  

Obrázek 6.11: Místo automatického nástřiku 

lepidla 

 

  

Obrázek 6.12: Vakuový manipulátor 

  

Obrázek 6.13: Vstup do lisu 
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Lepidlo, jenž se používá při lepení třívrstvých desek, je připravováno v prostoru haly. 

Hlavní složkou lepidla je přípravek 1232, který se přečerpává ze skladu. Přípravek 1232 je 

čerpán do nádoby, tzv. mixu, kde dochází k mísení s dalšími složkami (tužidlo 2545, 

CATCHEREM). Tato směs je čerpadly dávkována nad systém svodek profilu „U“. Směs 

stéká systémem svodek na spodní a horní válec, mezi nimiž jsou středové části vedeny a 

potírány lepidlem. 

Přebytečné lepidlo stéká pod válce, kde je zachytáváno a rovnou přečerpáváno do 

dvou zde umístěných nádob. V nádobách dochází k promíchání s dalšími složkami (srážedla, 

5% roztok louhu sodného, 10% roztok síranu hlinitého) a vodou. Po homogenizaci je kapalina 

vypouštěna přes plátěná síta do odpadních vod. Na plátěných sítech se zachytí sraženina 

lepidla (sediment), která se opět přidává po malých částech do nově připravujícího se lepidla. 

 

  

Obrázek 6.14: Nádoby pro přípravu lepidla 
  

Obrázek 6.15: Svodky profilu „U“ 

 

Hotové desky jsou kontrolovány a opravovány na dvou pracovištích vyspravování 

vad. Jedno pracoviště je umístěno u lisu pro lisování třívrstvých desek a druhé je umístěno ve 

skladu 1. Po těchto výspravách jsou třívrstvé desky uloženy do haly 1, prostoru rozpracované 

výroby. 

Pro další výrobní proces je potřeba některé třívrstvé desky nařezat na jiný formát. To 

je prováděno na formátovací pile. Po naformátování jsou desky přebroušeny na širokopásové 

brusce, do níž se dostávají po řetězovém dopravníku, a to po přeložení vakuovým 

manipulátorem od formátovací pily. První sada válců je určena pro hrubé broušení a druhá 

sada pro jemné broušení. 

Třívrstvé desky se poté využívají na výrobu rastrů a následně sendvičových panelů. 

Na pilách dochází k nářezu na požadované délky a šířky. Obsluha vyskládá rastr a do volných 
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prostor je dána buď minerální vata, polystyren popř. materiál dle přání zákazníků. Z obou 

stran rastru je přidělána třívrstvá deska a sendvičový panel je hotov. 

  

Obrázek 6.16: Formátovací pila 

 

 Obrázek 6.17: Širokopásová bruska 

 

Zkracovací pily, pracoviště VW a MW, dále řezání kotoučovými pilami u lisů 

TORWERGE a jemný obrus na pásové brusce jsou odsávány do tzv. „stávající“ filtrační 

jednotky MOLDOW umístěných vně haly. U země na pracovišti VW jsou umístěny odsávací 

hlavice pro odsávání dřevního odpadu, který je do těchto hlavic obsluhou nametán, a následně 

také odsáván do „stávající“ filtrační jednotky MOLDOW. Odsávací potrubí od jednotlivých 

zařízení jsou svedena do tří sběrných potrubí. Na všech těchto větvích jsou před filtračními 

jednotkami umístěny tlačné ventilátory. Ventilátory jsou umístěny v místnosti ventilátorovny.  

První ventilátor (4,1 m3/s) odsává stroj VW a zkracovací pily, druhý (6,5 m3/s) stroj MW, 

stroje na řezání lamel a dva lisy TORWEGGE a poslední ventilátor (8,6 m3/s) druhou část 

brusky, ve které dochází k jemnému obrusu. „Stávající“ filtrační jednotka MOLDOW je 

umístěna vně výrobní haly a je osazena protiexplozními dveřmi. 

Do tzv. „nového“ filtru je svedeno odsávací potrubí od formátovací pily a od první 

části brusky, která je určena k hrubému broušení povrchu. Z haly 3 je do stávajícího filtru 

odsáván CNC stroj a stroj na výrobu rastru. Odsávací potrubí je u strojů spiro, dále se 

napojuje na ocelová potrubí a poté jsou všechna potrubí svedena do jednoho sběrného. 

Dřevný odpad odloučený v „novém“ i „stávajícím“ filtru spadá na pásové dopravníky. 

Těmito pásovými dopravníky je dřevný odpad transportován přes rotační podavač pomocí 

pneudopravy do filtrační jednotky MOLDOW, jež je umístěna na sile na dřevný odpad. 

Vyčištěný vzduch ze stávajících i nových filtrů je veden zpět do haly 1. 

Filtrační jednotka MOLDOW na sile je opatřena protiexplozními dveřmi. Dřevný 

odpad odloučený ve filtrační jednotce spadá do šnekového dopravníku, kterým je dopravován 

do sila na dřevní odpad. Uvnitř sila je umístěn vyhrnovací šnek a deska, pomocí nichž je 

dřevný odpad posunován směrem do výsypky, resp. rotačního podavače (systém SAKSUN). 
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Přes rotační podavač je dřevný odpad sypán na pásový dopravník, kterým je následně veden 

do zásobníku u briketárny. Druhou možností je vyskladňování sila do přistavené vlečky. 

Dřevný odpad nespadá na pásový dopravník, ale do násypky šnekového dopravníku a dále 

výsypkou tohoto šnekového dopravníku přímo do vlečky. 

 

  

Obrázek 6.18: Ventilátorovna 

  

Obrázek 6.19: Stávající filtry MOLDOW  

  

Obrázek 6.20: Rotační podavač, pásový 

dopravník a výsyp do vlečky 

  

Obrázek 6.21: Prostor výsypu do vlečky 

 

 

Na zásobníku u briketárny jsou umístěny průzory pro kontrolu stavu hladiny 

v zásobníku. Na zásobníku jsou instalovány dvě pojistné membrány. 

Dřevný odpad je ze zásobníku vyskladňován pomocí přihrnovací desky, pomocí které 

dochází k plnění šnekových dopravníků umístěných pod spodní podstavou zásobníku. Pomocí 

těchto šnekových dopravníků profilu „U“ je d řevný odpad dopravován do šnekových 

dopravníků profilu „O“, ve kterých dochází k nástřiku vodní páry tak, aby dřevný odpad byl 

vlhký před zhutněním. Po zvlhčení je dřevný odpad transportován přes následující šnekový 

dopravník profilu „O“ do mezizásobníků. Pod mezizásobníky jsou umístěny šnekové 

dopravníky profilu „O“, které dopravují dřevný odpad k hutnění a vytlačování. Vytlačuje se 

do požadovaného tvaru přes tvarovací hlavu. Prostor kolem vytlačování je odsáván do 

textilního filtru (při vytlačování se uvolňuje vodní pára, jenž je z tohoto prostoru odsávána). 
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Zhutněný materiál ve formě válců je přiváděn k pilám, jež nařežou válce na 

požadovanou délku. Pila je odsávána do cyklónu umístěného vně budovy nad zásobníkem na 

dřevný odpad. V cyklónu odloučený odpad spadá přímo do zásobníku.  

Brikety ve finálním stavu jsou baleny do fólie, poté jsou dopraveny do elektricky 

vyhřívané pece, ve které dojde k zavaření fólií. Následně jsou balení obsluhou ukládána na 

palety a připraveny k expedici. 

 

  

Obrázek 6.22: Zásobník na dřevní odpad s 

cyklónem 

  

Obrázek 6.23: Šnekový dopravník profilu „O“ 

s nástřikem vodní páry 

 

  

Obrázek 6.24: Stroj na výrobu briket  

(briketovací stroj) 

  

Obrázek 6.25: Pila 

 

 

Obrázek 6.26: Balení do fólie 

  

Obrázek 6.27: Elektrická pec 
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Obrázek 6.28: Ukládání na palety 

 

6.3 Klasifikace prostor ů do zón 

Následující kapitola je věnována zařazení jednotlivých prostor, ve kterých je možný 

výskyt prachovzdušné výbušné atmosféry, do zón. Pro zařízení, pro která nebyly doloženy 

podklady pro možný výpočet výskytu výbušné atmosféry, byly hodnoceny dle doporučení 

normy ČSN EN 61 241-10 [23]. V případě nejasných zařazení jsem se přiklonila vždy na 

stranu bezpečnosti. 

Zařazování do zón je prováděno postupně po jednotlivých zařízeních od začátku 

technologie (tj. přívozu lamel v hráních) po finální proces (výrobu rastrů, resp. briket). Pokud 

se v technologii vyskytují dvě totožná zařízení, je v této kapitole zmíněno pouze jednou. 

Pouze v případě rozdílného zařazení bude zařízení zmíněno zvlášť a také adekvátně 

vysvětleno jeho rozdílné zařazení do zón. 

 

Prostor skládání hrání, řetězový dopravník, prostor zkracovacích pil a pil pro výřez 

vad, pásový dopravník pro odpadní materiál, zásobník odpadního materiálu, prostor pásového 

a válečkového dopravníku, prostor skládání lamel, lis, místo odběru lisovaných desek, 

pokládání a manipulace s lamelami a středovými deskami jsou zařazeny do kombinované 

zóny BEZ(22). Tato kombinovaná zóna závisí na úklidu prováděného provozovatelem. Pokud 

provozovatel zajistí dostatečný periodický úklid (dle ČSN EN 61 241-10 [23]) a zajistí tak, že 

nikde nevznikají vrstvy prachu o tloušťce 1 mm, budou všechny posuzované prostory 

zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu. Pokud toto zajištěno nebude, budou všechny 

prostory zařazeny jako prostory s nebezpečím výbuchu zóna 22. Úklid je blíže popsán 

v kapitole 6.5.2. 

Na pracovištích VW a MW, na kterých dochází k rozmítání a hoblování lamel, a 

uvnitř formátovací pily a širokopásové brusky, vzniká dřevný odpad uvnitř těchto zařízení, 
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tak vně (vnitřek vestavby, vnější prostor pily a brusky). V prostorách strojů i vestavby 

navrhuji zařadit prostor jako prostor s nebezpečím výbuchu Zóna 22. Důvodem tohoto 

zařazení je množství vyskytujícího se usazeného prachu, který sice uklízen je, ale 

nedostatečně, a tím vznikají vrstvy mnohem větší než 1 mm. Vnější prostor vestavby (prostor 

haly) je zařazen podobně jako výše uvedená pracoviště zkracování, tj. zóna BEZ(22).  

 Podobná situace jako u pil pro výřez vadných míst je u pásového dopravníku, na které 

se dávají čerstvě uřezané části lamel, jenž jsou dále rovnány do lisu. I při nakládání a dopravě 

lamel dochází k úletu prachových částic zachycených po ořezu na povrchu lamel. V místě 

rovnání je umístěna malá pila pro uřezání poslední lamely vkládané do jedné řady lamel. 

Než se lamely dostanou do lisu, je na ně automaticky naneseno malé množství lepidla. 

Složky tohoto lepidla jsou dle bezpečnostních listů doložených provozovatelem maximálně 

hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, proto při dodržení technologického postupu 

nepředstavují použitá lepidla žádná další nebezpečí (je dodržena podmínka, že je udržována 

teplota pod hodnotou minimálně o 10°C nižší než je teplota vzplanutí nejcitlivější látky). 

Okolní prostory lisu jsou zařazeny opět do kombinované zóny BEZ(22) také z důvodu toho, 

že těsně za lisem je prováděno řezání již hotových středů na požadované rozměry. 

Obdobným případem jako nanášení lepidla na lamely před lisem jsou hodnoceny 

nádoby s lepidlem, nástřik lepidla a nanášení lepidla na středové desky. 

V další části budou popsány jednotlivé komponenty vzduchotechniky. Zóna 20 je 

definovaná v pneudopravě, která dopravuje dřevný odpad pomocí vzduchového proudu. Sila, 

špinavá strana filtračních jednotek představují zařízení nebo části zařízení, v nichž je za 

provozu vytvářena výbušná atmosféra. Z tohoto důvodu a v souladu s normou ČSN EN 

61 241-10 [23] jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 20. Čistá strana 

filtrační jednotky a zpětné potrubí je v souladu s normou ČSN EN 61 241-10 [23] jako prostor 

s nebezpečím výbuchu Zóna 22. 

Silo na dřevný odpad je vyprazdňováno buď do přistavené vlečky, nebo je dřevný 

odpad pásovým dopravníkem dopravován do zásobníku dřevního odpadu, který je umístěn 

v hale briketárny. K víření prachu dochází na přesypech, proto jsou tyto prostory zařazeny 

jako prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 22. Na tělech pásových dopravníků nedochází 

k víření prachu, tudíž je tělo zařazeno jako prostor BEZ nebezpečí výbuchu. 

Prostor vyprazdňování do vlečky je uzavřený a přirozeně větraný. V době 

vyprazdňování uniká do okolí samotné vlečky množství prachových podílů, proto je daný 

prostor zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu Zóna 22. 



Diplomová práce 

Řešení protivýbuchové ochrany ve společnosti AGROP NOVA a.s. 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 56 - 

Podobná situace jako ve filtrech a sile je také z zásobníku dřevného odpadu. Skladuje 

se v něm suchý dřevný odpad, který je v dalším technologickém procesu používán 

k briketování. Vzhledem k tomu, že v zásobníku dřevního odpadu a také v souladu s ČSN EN 

61 241-10 [23] je vnitřní prostor zásobníku zařazen jako prostor s nebezpečím výbuchu Zóna 

20. 

Dřevný odpad je dále veden přes šnekové dopravníky profilu „U“. V těchto šnekových 

dopravnících je v jejich horní části volný prostor, ve kterém se za určitých okolností může 

vytvořit výbušná směs. Proto vnitřní prostory šnekových dopravníků jsou (k přiklonění na 

stranu bezpečnosti) zařazeny jako prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 22. 

Do šnekových dopravníků profilu „O“ je zavedeno napařování dřevného odpadu vodní 

parou. Dřevný odpad je zvlhčen natolik, že v další fázi technologie je snadno zhutněn a 

tvarován do válců. Z těchto důvodů je prostor uvnitř šnekového dopravníku profilu „O“, 

mezizásobníku, tvarovací hlavy, odsávacího potrubí do textilního filtru (je zde odsávána pára 

od tvarovací hlavy, ne prachové částice) a vnitřní prostory textilního filtru zařazeny jako 

prostory BEZ nebezpečí výbuchu. 

Po vytvarování zvlhčeného dřevného odpadu do tvaru válců jsou válce dopravovány 

k pilám, na kterých jsou řezány na požadované délky. Vznikající částice jsou odsávány do 

cyklónu, jež je umístěn nad zásobníkem dřevného odpadu, tudíž se dostanou zpět do procesu 

briketování. Prostor kolem pil je zařazen do kombinované zóny BEZ(22) s tím, že 

provozovatel musí zajistit dostatečný periodický úklid, který je definovaný v kapitole 6.5.2. 

Další prostory jako je balení briket a prostor pece, ve které dochází k zavařování briket 

do plastových obalů, jsou zařazeny jako prostory BEZ nebezpečí výbuchu. 

 

6.4 Potenciální  inicia ční zdroje 

V celé technologii nelze vyloučit výskyt iniciačních zdrojů. Dále jsou zde uvedeny 

iniciační zdroje, které se mohou stát účinnými pro iniciaci výbušné atmosféry: 

a) mechanické jiskry – manipulace s pracovními nástroji v rámci údržby, vznik jisker 

při výskytu kovové součásti v řezných a brousících nástrojích, 

b) plameny a horké plyny (včetně horkých částic) – svařování, vstup s otevřeným 

ohněm nebo nedbalost, 

c) elektrická zařízení – nadměrné zahřátí povrchu elektrických, popř. mechanických 

částí strojů nad teplotou vznícení usazené vrstvy prachu, nebo iniciace na velkých 
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přechodových odporech na elektro spojích, nebo používání elektrických nářadí a 

zařízení, jenž nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

d) rozptylové elektrické proudy – zkraty nebo poruchy elektrických vedení, 

e) statická elektřina – nedostatečné uzemnění a vodivé pospojování zařízení a 

konstrukcí, vybavení obsluh nevhodnými oděvy (např. z umělých vláken, které se 

velmi dobře staticky nabíjejí), obuví, nástroji do prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

6.5 Realizovaná a navrhovaná opat ření 

6.5.1 Technická opat ření 

6.5.1.1 Realizovaná opatření 
Na přívodních potrubích do filtrů MOLDOW, do kterých jsou odsávány jednotlivé 

stroje v halách, jsou instalovány systémy zhášení jisker GRECON. ES prohlášení o shodě je 

uvedeno v  příloze č.4. Na všech filtrech MOLDOW jsou instalovány protiexplozní dveře a 

pod filtry jsou umístěny rotační podavače. K těmto dveřím doložil provozovatel Certifikát 

shody FTZÚ 05 ATEX 0048 na protiexplozní dveře a rotační podavače, jež je uvedeno 

příloze č.1, a čestné prohlášení o shodě firmy ENERGOTECH, jež je uvedeno příloze č. 5. 

Z nových a starých filtrů MOLDOW je dřevný odpad dopravován pneumaticky do filtru 

MOLDOW, jež je usazen nad silem. Na přívodním potrubí a také na zpětném potrubí jsou 

nainstalovány HRD bariéry . Filtr MOLDOW, jenž je umístěn na sile, je opatřen jako ostatní 

filtry MOLDOW protiexplozními dveřmi. ES prohlášení o shodě k HRD bariérám je 

uvedeno v  příloze č. 3. 

Silo je osazeno pojistným ústrojím VMP . K pojistnému ústrojí doložil provozovatel 

ES prohlášení o shodě, jež je uvedeno v příloze č.2.  

Na zásobníku na dřevný odpad jsou instalovány dvě pojistné membrány. 

Fotografie realizovaných opatření jsou v příloze č. 6. 

 

6.5.1.2 Navrhovaná opatření 
Provozovatelem nebyly doloženy požárně technické charakteristiky dřevného odpadu. 

Doporučuji nechat provést akreditovanou zkušební laboratoří rozbor požárně technických 

charakteristik a na jejich základě bude možné konkrétně definovat zařazení prostorů do zón. 
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V souladu s ČSN EN 12279 musí být na všech filtračních jednotkách a silech instalován 

suchý automatický hasicí systém, jenž bude napojen na přívod vody. 

Provozovatel musí zajistit dle ČSN 12 7040 [33], aby vzduchotechnika fungovala za 

všech provozních stavů a tím nedocházelo k úniku dřevného odpadu a prachu do 

aspirovaných zařízení. Pokud ovšem nebude vzduchotechnika fungovat, musí být zajištěno, 

aby všechny stroje napojeny na vzduchotechniku byly vypnuty. Ve všech odsávacích 

potrubích v souladu s bodem 5.4.1.3. normy ČSN EN 12 779 [24] musí být z důvodu 

zamezení hromadění dřevěného odpadu ve všech částech potrubí zajištěna minimální 

dopravní rychlost vzduchu pro suchý dřevný odpad nejméně 20 m/s. 

Odlučovací cyklón, jenž je umístěn nad zásobníkem dřevného odpadu, tvoří s tímto 

zásobníkem jeden celek. Na zásobníku dřevného odpadu jsou sice umístěny dvě pojistné 

membrány, provozovatel však nedoložil, zda jsou navrženy pouze pro zásobník dřevního 

odpadu, nebo počítají také se zde umístěným cyklónem. V případě, že provozovatel nebude 

mít doloženo, se kterými zařízeními se při návrhu umístění počítalo, navrhuji instalovat na 

cyklón pojistné ústrojí s membránou a pod cyklón rotační podavač. V každém případě 

musí být na přívodním potrubí do cyklónu instalován prvek bránící přenosu exploze.  

Pro vyskytující se hořlavé kapaliny (lepidlo) ve výrobní hale musí provozovatel zajistit 

dostatečné větrání. Za větrané se dle bodu 6.3.2. ČSN 65 0201 [25] považují výrobní 

prostory, u kterých je zajištěna alespoň šestinásobná výměna vzduchu za hodinu (provozní 

větrání).  

Všechna hrdla a otvory nádob s hořlavými kapalinami musí být uzavírána mimo čas 

manipulace, i v případě prázdných znečištěných nádob. V okolí nádob se nesmí manipulovat 

s otevřeným ohněm, nebude-li zajištěno, že se v daném prostoru nevytváří a nenachází 

výbušná koncentrace. Pod nádoby s hořlavými kapalinami musí být v souladu s článkem 4.8 

ČSN 65 0201 [25] instalovány havarijní jímky. Instalované havarijní jímky musí být 

udržovány čisté, prázdné. V prostorech výskytu hořlavých kapalin nesmí být uchovávány 

volně odložené textilie znečištěné hořlavými kapalinami, jejichž páry či samotné látky by 

mohly způsobit negativní – exotermní reakce a případný požár či výbuch. 
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6.5.2 Organiza ční opat ření 
Zaměstnavatel musí zaměstnance, kteří pracují nebo provádějí jakoukoliv údržbu, 

zaškolit, jak se mají chovat a jaká pravidla musí dodržovat.  

Provozovatel musí vybavit všechny osoby, jež se nacházejí nebo budou vykonávat práce 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, oděvy a obuvi v antistatickém provedení a také pracovní 

nástroje, které jsou schváleny pro práci ve výbušném prostředí (nejiskřivé provedení). 

Všechna zařízení instalovaná v prostředích s nebezpečím výbuchu musí splňovat 

požadavky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – k jednotlivých zařízením musí být 

doloženy ES prohlášení o shodě, certifikáty, popř. revize, a tím provést revizi elektrorozvodů 

a uzemnění se seznamem el. zařízení v tomto prostoru dle ČSN EN 61241-XX [23]. 

Pravidelný úklid musí být prováděn v souladu s ČSN EN 61241-10 [23]. Úklid musí 

být zajištěn na úrovni „výborné“ nebo „dobré“ (zabránit vzniku vrstvy usazeného prachu 

velikosti 1 mm a následné nebezpečné výbušné koncentraci na základě možnosti rozvíření). 

Jednotlivé úrovně jsou charakterizovány takto: 

o úroveň úklidu výborná – vrstvy prachu jsou udržovány na zanedbatelné tloušťce 

nebo neexistují, bez ohledu na stupeň úniku. V tomto případě bylo nebezpečí 

vzniku výbušné atmosféry s prachem v důsledku rozvíření vrstvy a nebezpečí 

požáru vrstvy vyloučeno, 

o úroveň úklidu dobrá – vrstvy prachu nejsou zanedbatelné, jsou však přítomny 

krátce (méně než 1 směnu). V závislosti na tepelné stabilitě a povrchové teplotě 

zařízení musí být prach odstraňován dříve, než by mohlo dojít k požáru. V tomto 

případě pak zařízení musí splňovat podmínku pravidla 1 v příloze B: 

Maximální povrchová teplota zařízení musí být nižší nebo rovna, než je minimální 

teplota vznícení 5 mm vrstvy daného prachu snížená o 75 °C, tzn: 

Tmax = T5 mm – 75 oC T 

 

Vzhledem k tomu, že provozovatel nedodal požárně technické 

charakteristiky, resp. teploty vznícení, nemůže být maximální povrchová teplota 

zařízení vypočtena. Zároveň nebyla provozovatelem doložena dolní mez 

výbušnosti, proto jsem nemohla vypočítat tloušťku nebezpečné usazené prachové 

vrstvy pro dřevný odpad. 
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Provozovatel musí zajistit, aby veškerá opatření byla zapracována do 

vnitropodnikových dokumentací. Se všemi pravidly a vnitropodnikovou dokumentací musí 

být zaměstnanci ústně a písemně seznámeni. Do této vnitropodnikové dokumentace jsou 

zahrnuty také pracovní instrukce a písemná pravidla. 

Pro práce v prostředím s nebezpečím výbuchu musí provozovatel vydávat písemný 

příkaz („příkaz V“), např. při svařování, při zámečnických pracích, apod. 

Pro výše uvedené práce pak musí být zaveden systém povolování prací pomocí 

formuláře, který v jednotlivých případech bude podepsán všemi zúčastněnými pracovníky, a 

který bude obsahovat minimálně následující údaje (v souladu s nařízením vlády č. 406/2004 

Sb. [18]):  

• místo, prostor provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• dobu a datum zahájení a předpoklad ukončení prací 

• přesný popis prováděných prací a činností 

• odpovědnou osobu za provedení práce a bezpečnostních opatření 

• složení pracovního týmu 

• popis možných nebezpečí v prostoru, vč. výskytu nebezpečných látek 

• nezbytná opatření prováděná před a při prováděných pracích a činnostech (s podpisem 

osoby za opatření odpovědné – jako důkaz provedení opatření) 

• popis potřebných osobních ochranných pomůcek a ochranných prostředků 

• požadavky na organizační preventivní opatření před zahájením prací (seznámení 

pracovníků s riziky, s únikovými cestami, s bezpečnostním značením, s místem pro 

vypnutí přívodu elektrické energie, a další) 

• požadavky na technická preventivní opatření před zahájením prací (vybavení ručními 

prostředky pro protipožární zásah, vybavení prostředky pro první zdravotnickou 

pomoc, stanovení ochranných pásem, např. při svařování, a další)  

• požadavky na opatření během provádění prací (průběžné měření koncentrací neb. látek 

v atmosféře, případnou asistenci Hasičského záchranného sboru, a další) 

• požadavky na opatření při vzniku mimořádné situace 

• požadavky na kontrolu po ukončení prací 

• podpisy osob odpovědných za provádění prací a bezpečnostní opatření. 
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Zaměstnavatel je povinen zajistit výcvik zaměstnanců pracujících v prostorech 

s nebezpečím výbuchu, v jehož rámci budou poučeni jednak o správné obsluze technologie a 

ostatních zařízení v uvedených prostorech, ale také o nebezpečí a o přijatých ochranných 

opatřeních.  

Výcvik zaměstnanců musí být písemně dokladován a uchováván, písemná forma má 

obsahovat min. datum, obsah výcvikových činností a seznam účastníků. Výcvik musí být 

prováděn osobou s vhodnou kvalifikací a musí být opakován ve vhodných intervalech. 

Při dodavatelském provádění prací je nutné, aby vedoucí pracoviště a provozu a 

dodavatelé koordinovali své činnosti tak, aby vyloučili vzájemné ohrožení a vznik nebezpečí. 

Zajištění koordinace činností je nutné vždy při současné činnosti několika pracovně 

nezávislých osob nebo týmů ve vzájemné blízkosti nebo v jednom prostoru.  

Povinnost zajišťovat výcvik zaměstnanců pracujících v prostorech s nebezpečím 

výbuchu se vztahuje i na zaměstnance cizích firem, kteří se v těchto dotčených prostorech 

pohybují a vykonávají zde požadované činnosti. 

Vzhledem k vysokému riziku vzniku mimořádných situací a ohrožení při 

údržbářských pracích je nutno věnovat pozornost zajištění bezpečnostních opatření. 

Technologická zařízení s možností způsobení výbuchu musejí být během prací 

elektricky a mechanicky odpojena, potrubí sloužící nebezpečným látkám navíc zaslepeno 

nebo uzavřeno odpovídajícími prostředky.  

Práce s otevřeným plamenem nebo vznikem mechanických jisker mohou být 

prováděny jen při vhodném odstínění ostatního prostoru od těchto iniciačních zdrojů, vč. 

zabezpečení prostoru požární hlídkou a protipožárními prostředky. 

Po dokončení všech prací je před najetím technologie nutno prověřit a zajistit účinnost 

všech ochranných opatření pro normální provoz. 

 
 
Místa, která jsou klasifikována jako prostory s nebezpečím výbuchu, musí být označena 

značkou EX. Tato značka je definována v nařízení vlády č. 405/2004 Sb [21]. 

 
Rozlišovacími znaky výstražné značky jsou:                                                  

• trojúhelníkový tvar 

• černá písmena na žlutém podkladu s černým orámováním  

•  (žlutá část zabírá alespoň 50 % plochy značky).  
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Obrázek 6.29: Značka EX [21] 

 
Jako doplňkové značky mohou být využity značky pro označení zón. K výstražné 

značce mohou být také připojeny další informace o povaze nebezpečné atmosféry 

v označeném prostoru, žádoucí je umístění také dalších výstražných značek (látky a další).   

Ověření celkové bezpečnosti pracovníků, a tedy bezpečnosti technologie a/nebo 

prostoru musí být provedeno před prvním použitím pracovních míst, dále po každé úpravě 

ovlivňující bezpečnost a poškození zařízení. 

Účinnost přijatých ochranných opatření proti výbuchu musí být prověřována 

v pravidelných intervalech kvalifikovanými osobami. 

 

Pokud dojde k jakékoliv změně vstupních surovin (jiná lepidla, jiný druh dřeva), 

přestavbě technologie, jakékoliv jiné změně technologického postupu, popř. instalace dalších 

zařízení, je nutné provést jak revize těchto zařízení, tak musí být provedena aktualizace 

vnitropodnikových dokumentů včetně Dokumentace o ochraně před výbuchem. Závěry 

Dokumentace o ochraně před výbuchem musí provozovatel taktéž zapracovat do 

vnitropodnikových dokumentů. S vnitropodnikovými dokumenty musí být seznámeni všichni 

zaměstnanci (jak nově přijatí, tak stávající).  
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7 Zobecn ění řešení protivýbuchové ochrany pro 

průmyslovou praxi 

 

Pro správné a korektní hodnocení jednotlivých prostor, ve kterých se vyskytují hořlavé 

a výbušné látky, je nutné znát vlastnosti všech vyskytujících se látek. Dle § 15 odst. 2 

písmene b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci [27] musí provozovatel prokazatelně 

vyhodnotit požárně technické charakteristiky, případně technicko bezpečnostní parametry, 

které jsou nutné ke stanovení preventivních opatření k ochraně život, zdraví a majetku. Pokud 

nemá provozovatel k dispozici požárně technické charakteristiky pro zpracování dokumentace 

o ochraně před výbuchem, popř. jiných dokumentů, je možné přebrat hodnoty z odborné 

literatury.  

Přebrání hodnot z odborné literatury je možné pouze za určitých okolností. V tabulce 

7.1 jsou uvedeny některé příklady požárně technických charakteristik. Pro materiály, které 

obsahují příměsi látek jako např. lepidel, jsou obecné požárně technické charakteristiky 

nepoužitelné. Každá příměs má jiné složení a může tak ovlivnit charakteristiky jinak.  

Další parametry, jenž ovlivňují výbušnost látek jsou popsány v kapitole 4. 

 

Tabulka 7.1: Příklady požárně technických a výbuchových charakteristik dřevných prachů [5] 

Látka 

Distribuce 
velikosti 
částic 

 

Dolní mez 
výbušnosti 

(g.m-3) 

Třída 
výbušnosti 

Maximální 
výbuchový 

tlak 
(bar) 

Hodnota 
K St 

(bar m/s) 

Dřevo (piliny) 
100% 

< 63 µm 
30 (St 2) - - 

55% 
< 71 µm 

Dřevo (prášek) 
23% 

< 32 µm 

60 St 1 7,7 83 

Dřevo (piliny) 
100% 

< 63 µm 
30 St 1 8,9 149 

95% 
< 71 µm 

53% 
< 32 µm 

Dřevo (poprašek) 

26% 
< 20 µm 

- St 2 10,3 224 

Dřevo (buk, prášek) 69% 
< 71 µm 

30 St 1 10 200 
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30% 
< 32 µm 

15% 
< 20 µm 

Dřevo (jedle/bříza) 
100% 

< 63 µm 
30 St 1 - - 

Dřevo (hruška) 
100% 

< 63 µm 
30 (St 2) - - 

Dřevo (smrk, piliny) 
100% 

< 250 µm 
100 St 1 - - 

Dřevo (dřevotříska, 
třísky impregnované 

fosforečnanem 
amonným, prach) 

100% 
< 63 µm 

200 St 1 - - 

55% 
< 71 µm 

33% 
< 32 µm 

Dřevo (dřevotříska, 
10%  pryskyřice, 

0,5% parafin) 
22% 

< 20 µm 

60 St 1 9,2 129 

 

Proto v případech, kdy není přesně známo složení a příměsi v dřevném prachu, je 

nutno provést akreditovanou zkušební laboratoří rozbor požárně technických charakteristik. 

V praxi se již několikrát potvrdilo, že samotný dřevný prach je zařazen do třídy výbušnosti   

St 1 a prach s příměsí byl na základě zkoušky v akreditované zkušební laboratoři zařazen do 

třídy výbušnosti St 2. 

Pokud bude mít provozovatel zařízení požárně technické charakteristiky a veškeré 

podklady k aspiračnímu zařízení, popř. v dalších zařízeních jako filtračních jednotkách, 

cyklónech atd., je možné provést výpočty koncentrací a tím také zařadit prostory do 

konkrétních zón.  

Pro výpočet koncentrací prachu v hodnocených prostorách je nutné znát referenční 

hodnoty, ke kterým budeme vypočtené hodnoty přirovnávat. Touto referenční hodnotou bude 

tzv. nebezpečná koncentrace. Tu budeme definovat jako 50% dolní meze výbušnosti (platí pro 

vnitřní prostory jednotlivých zařízení [4]). Vnitřní prostory zařízení se chápou jak potrubí, tak 

vlastní zařízení jako např. filtrační jednotky. Pro potrubí se skutečná koncentrace cskut vypočte 

podle následující rovnice 9 [4]: 

wS

m

V

m
c p

p

p
skut ⋅

== , (9) 
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kde:  

mp – množství přepravovaného prachu  (g.s-1), 

Vp – množství proudícího vzduchu (m3.s-1), 

S – průřez potrubí (m2), 

w – rychlost proudění vzduchu (m.s-1). 

 

Pro vlastní vnitřní prostory zařízení (filtrační jednotky, cyklóny) můžeme použít 

rovnici 10 vyjadřující množství dřevného materiálu (hmotnost m) a objemu zařízení V [4]: 

V

m
cskut = , (10) 

kde:  

m – množství dřevného prachu (g.), 

V – objem zařízení (m3). 

 

Vně jednotlivých zařízení vznikají nebezpečné vrstvy usazeného prachu. 

Nebezpečnost usazených vrstev tkví v tom, že mohou být rozvířeny např. průvanem. 

V důsledku rozvíření vzniká prachovzdušná směs o koncentraci na nebo nad spodní mezí 

výbušnosti. Při výskytu iniciačního zdroje dojde k výbuchu. Pro výpočet skutečné 

koncentrace vně výrobního zařízení a výpočet nebezpečné vrstvy prachu, která při rozvíření 

vytváří v celém objemu místnosti výbušnou směs, jsou používány následující rovnice 11 a 12 

[4]. 

h

s

hbl

sbl

V

m
c

míst
skut

ρρ .

..

...
=== , (11) 

kde: 

m – množství usazeného prachu (g), 

Vmíst – objem místnosti (m3), 

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

s – tloušťka usazené prachové vrstvy (m), 

cskut – skutečná průměrná koncentrace prachu (g.m-3), 

ρ – sypná hustota prachu (g.m-3). 

 

 



Diplomová práce 

Zobecnění řešení protivýbuchové ochrany 
                       VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

   - 66 - 

ρρ
hLELkhc

s bneb
neb

...
== , (12) 

kde: 

h – výška místnosti (m), 

kb – bezpečnostní koeficient, 

cneb – nebezpečná koncentrace prachu (g.m-3), 

sneb – tloušťka nebezpečné usazené prachové vrstvy (m), 

ρ – sypná hustota prachu (g.m-3), 

LEL – dolní mez výbušnosti (g.m-3). 

 

Pokud nejsou k dispozici požárně technické charakteristiky a hodnoty jednotlivých 

průtoků, výkonů a dalších specifik jednotlivých zařízení, je nutné pro posouzení použít 

hodnocení dle normy ČSN EN 61241-10 [23]. V této normě jsou specifikována zařízení jako 

např. filtrační jednotky, cyklóny a zařízení pracující na podobném principu a jejich zařazení 

do zóny 20. Jako prostory klasifikované jako zóna 21 jsou zařazeny například prostory v těsné 

blízkosti plnících a vyprazdňovacích otvorů, místa pro vyklápění nákladních automobilů, 

přesypů dopravníkových pásů nebo vnitřní prostor sil (za předpokladu, že jsou sila plněna a 

vyprazdňována pouze příležitostně). Příkladem prostorů zařazených do zóny 22 jsou výstupní 

strany filtračních rukávcových filtrů, skladování pytlů obsahujících práškové produkty a také 

další prostory klasifikované do zóny 21, u kterých byla provedena opatření pro zabránění 

vzniku výbušné směsi prachu se vzduchem. 

Elektrická zařízení , jež se nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí splňovat 

požadavky právních předpisů tak, aby odpovídali zařazení do jednotlivých zón. Nejpřísnější 

nároky jsou kladeny na zařízení, jež jsou určeny do použití v zóně 20, nejnižší pak na zařízení 

instalovaná v zóně 22. Bližší popis těchto zařízení je uveden níže. 

Aby bylo správně vybráno zařízení do zóny, musí se provozovatel podívat do 

certifikátu, který deklaruje použití zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo na 

výrobní štítek zařízení. Označení se bude měnit podle toho, do jaké zóny je zařízení určeno a 

jaké jsou jeho vlastnosti. Na výrobním štítku se bude vyskytovat následující označení 

(označení může vypadat jinak, jsou zde pro ilustraci uvedena všechna možná vyskytující se 

označení). 
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CE 1026 Ex II 3D ST1 T80°C  
 
 
 
 
 

 

 

Jednotlivá označení znamenají: 

CE – označuje, že daný výrobek je certifikován (je ve shodě s evropskou legislativou), 

1026 – označuje číslo akreditované zkušební laboratoře, ve které byl výrobek certifikován, 

Ex – výrobek je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

II – skupina zařízení, 

3 – kategorie zařízení, 

D – kategorie použití zařízení, 

ST1 – skupina výbušnosti hořlavého prachu (viz kapitola 2), 

T80°C – povrchová  teplota zařízení. 

 

Aby provozovatel vybral správně zařízení, musí vědět, co jednotlivé položky označení 

znamenají. Proto následuje rozbor jednotlivých položek a jejich specifikace pro prostory 

s nebezpečím výbuchu prachovzdušných směsí. 

 

Skupina zařízení 

Skupiny a kategorie zařízení jsou spolu velmi provázány. Každá ze dvou skupin 

zařízení je specifikována pomocí kategorií. Vzhledem k tomu, že zpracování dřeva se 

neprovádí v dolech (skupina I, kategorie M1 a M2), je dále popsána pouze skupina II [20]. 

Zařízení skupiny II jsou určena pro prostory, v nichž se vyskytuje výbušná atmosféra – směs 

vzduchu s parami, plyny, mlhami nebo prachovzdušnou směsí. Dále jsou řešeny pouze 

prachovzdušné směsi. 

a) Kategorie 1 – zařízení je určeno do prostředí, v němž se výbušná atmosféra 

vyskytuje trvale, po dlouhou dobu nebo často (určeno do Zóny 20). Dané zařízení 

Skupina 
zařízení 

Kategorie 
Prostředí  
G – plyny 
D – prachy 
 

Povrchová 
teplota 

Skupina 
výbušnosti 
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musí obsahovat takové prostředky ochrany proti výbuchu, aby v případě poruchy 

jednoho prvku ochrany zajišťoval dostatečnou úroveň bezpečnosti minimálně 

jeden další nezávislý prostředek ochrany, nebo pokud dojde ke dvěma vzájemným 

poruchám, musí být zajištěna dostatečná úroveň ochrany. 

b) Kategorie 2 – zařízení je určeno do prostředí, v němž je vznik výbušné atmosféry 

pravděpodobný (Zóna 21). Toto zařízení musí zajišťovat dostatečnou úroveň 

ochrany také v případě předvídatelných běžných poruch nebo rušení. 

c) Kategorie 3 – zařízení je určeno do prostředí, v němž se výbušná atmosféra 

vyskytuje pouze zřídka a po krátké časové období (Zóna 22). Toto zařízení 

zajišťuje požadovanou úroveň bezpečnosti při běžném provozu. 

 

Zařízení kategorie 1 může být použito ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu 

(zóna 20, 21, 22), kategorie 2 je použitelné v zóně 21 a 22 a zařízení kategorie 3 pouze v zóně 

22. 

 

Kategorie použití zařízení  

Označení G – je označení pro výbušnou atmosféru vzduchu s parami, plyny a mlhami. 

Označení D – je označení pro výskyt prachovzdušné směsi. Toto písmeno D se musí 

vyskytovat na všech zařízeních technologií zpracování dřeva, která se nacházejí v prostorech 

klasifikovaných jako prostory s nebezpečím výbuchu. 

 

Povrchová  teplota zařízení 

Povrchová teplota zařízení je důležitá pro posouzení, zda při výskytu prachovzdušné 

směsi může dojít k její iniciaci. Pokud je povrchová teplota zařízení vyšší než teplota vznícení 

prachovzdušné směsi, stává se horký povrch iniciačním zdrojem. 

 

V normě 1127-1 [22] jsou pro iniciační zdroje přesně popsány požadavky pro 

jednotlivé kategorie – nejsou řešeny touto diplomovou prací. 
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Prvky protivýbuchové ochrany 

Návrh prvků pasivní protivýbuchové ochrany pro jednotlivá zařízení je řešen 

individuálně v závislosti na umístění zařízení a charakteru vyskytujících se látek. Jednotlivé 

prvky protivýbuchové ochrany pro zařízení, ve kterých je definován vznik výbušné 

prachovzdušné směsi (zařazení do zóny 21 nebo 20), jsou blíže popsány v kapitole 5. 

Zařízení, na nichž jsou instalovány prvky pro odlehčení výbuchu, mohou být umístěny 

puze vně haly. V případě, že bude zařízení s instalovaným prvkem pro odlehčení výbuchu 

umístěno uvnitř haly, je to možné pouze za podmínky, že odlehčení výbuchu bude vyvedeno 

vně haly pomocí např. difuzoru. Odlehčení výbuchu musí být vždy navrženo tak, aby 

plameny a tlaková vlna byly uvolněny do prostoru, v němž se nebudou pohybovat osoby a 

nebudou se nacházet jiná zařízení, jež by mohla být poškozena (je nutné definovat tzv. 

bezpečnostní zónu). Jednotlivé prvky pro odlehčení výbuchu jsou popsány v kapitole 5.2. 

V případě, že je zařízení umístěno uvnitř haly a není možno výbuch uvolnit, je nutné 

použít systém na potlačení exploze. Při vzniku výbuchu systém detekuje a potlačí výbuch 

v řádech milisekund. Popis systému na potlačení výbuchu je uveden v kapitole 5.3. 

U zařízení, na nichž jsou instalovány prvky pro odlehčení výbuchu nebo prvky pro 

potlačení výbuchu, musí být zabráněno šíření výbuchu potrubím směrem do předchozích a 

také následujících zařízení. Výběr zařízení mimo jiné závisí na tom, zda se chráněné zařízení 

nachází uvnitř nebo vně haly. Při umístění vně haly lze použít například explozní komíny, při 

umístění zařízení uvnitř haly je nejvhodnější použít automatický systém jako například HRD 

bariéru. Jednotlivé prvky pro zabránění přenosu výbuchu jsou popsány v kapitole 5.5 

 

Další technická a organizační opatření 

Aspirace 

Pokud se provozovatel rozhodne na základě doporučení pro některý ze strojů 

vybudovat novou aspiraci (např. pily, brusky, přesypy), musí dle ČSN 12 7040 [33] splnit 

následující dvě podmínky: 

a) dle odstavce 10 – musí být vyřešeno vázání (blokování) chodu stroje nebo 

technického zařízení na chod odsávacího zařízení. Pokud to technologie provozu 

nepřipouští, musí být zajištěna optická nebo zvuková signalizace poruchy chodu 

odsávacího zařízení. 
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b) dle odstavce 27 – pro přímé a nepřímé odsávání výbušných látek je nutno uvést 

údaje, které jsou při řešení odsávacího zařízení v rámci vzduchotechnických a 

bezpečnostních předpisů nutné (např. stupeň nebezpečí výbuchu, přípustné 

koncentrace apod.). 

 

Potrubí 

Dle ČSN EN 12779 [24] musí provozovatel zajistit za všech provozních stavů 

dopravní rychlost v potrubí minimálně 20 m.s-1. 

 

Filtra ční jednotky a sila 

Dle ČSN EN 12779 [24] musí být na filtračních jednotkách a silech instalován suchý 

hasicí systém. 

 

Revize 

Dle normy ČSN 33 1500 [28] se elektrická zařízení instalovaná v prostředí 

s nebezpečím výbuchu revidují ve stanovené lhůtě 2 roky, pokud výrobce daných zařízení 

nestanoví lhůtu kratší. 

Taktéž revize hromosvodů musí být prováděny minimálně ve lhůtě 2 roky. 

 

Zobecnění vhodnosti a správnosti protivýbuchové ochrany pomůže provozovatelům 

technologií zpracování dřeva získat základní náhled na možnosti ochrany technologie. 

Postupování provozovatele v souladu se zobecněným návodem na protivýbuchovou ochranu 

zaručuje bezpečné provozování technologie. Prvky protivýbuchové ochrany musí navrhnout a 

realizovat odborná firma, aby bylo zajištěno správné umístění a funkce ochranných zařízení. 
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8  Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá protivýbuchovou ochranou technologie 

zpracování dřeva. V úvodních kapitolách je rozebrána problematika legislativního rámce, 

základů teorie výbuchu, klasifikace a zařazování prostorů do zón, parametrů ovlivňující 

výbušnost prachu a konstrukční protivýbuchové ochrany. 

Výše uvedené části diplomové práce shrnují jednotlivé kroky hodnocení rizika vzniku 

výbuchu a tím také související zařazování prostorů do zón s nebezpečím výbuchu. Po 

klasifikaci prostorů následuje návrh technických a organizačních opatření. V případě zařazení 

prostorů do zón 21 a 20, je nutné přijmout technická opatření, která zabrání vzniku výbuchu, 

potlačí výbuch nebo ho uvolní tak, aby neohrožoval obsluhu nebo další zařízení nacházející se 

v jeho blízkosti. 

Hlavními prvky pro potlačení výbuchu jsou tzv. HRD systémy, resp. pro odlehčení 

výbuchu pojistná ústrojí. V případě možného vzniku a šíření výbuchu musí být mezi 

jednotlivými zařízeními (např. cyklón a filtrační jednotka) instalovány prvky, které zabrání 

přenosu výbuchu [26], [34]. Tím se zabrání vzniku tzv. dominoefektu, který by mohl 

v následujících zařízeních způsobit výbuchy s většími výbuchovými parametry. 

V dřevozpracujících provozech se v některých případech instalují za zařízeními, při jejichž 

provozu vznikají jiskry (např. brusky), systémy zhášení jisker. Tyto systémy eliminují riziko 

vzniku mechanické jiskry jako iniciačního zdroje uvnitř filtračních jednotek. 

Diplomová práce se z větší části zabývá řešením protivýbuchové ochrany ve 

společnosti AGROP NOVA, a.s. Hodnocení rizik výbuchu bylo prováděno v souladu 

s normou ČSN EN 61241-10 [23], která je přímo určena pro zařazování prostorů do zón, ve 

kterých se vyskytuje hořlavý prach. Po klasifikaci jednotlivých prostorů následuje zhodnocení 

již instalovaných nebo navrhovaných (a následně také realizovaných) technických opatření. 

K této části se v příloze nacházejí fotografie. Neméně důležitým faktorem je také zavedení 

organizačních opatření formou školení a seznámení zaměstnanců jak s dokumentací o ochraně 

před výbuchem, tak také s návody k používání a systému práce v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

Poslední část diplomové práce je věnována zobecnění hodnocení a možné ochrany 

jednotlivých zařízení a výběr (revize) zařízení dle zařazení prostorů do zón. Má sloužit jako 

návod pro provozovatele podobných technologií zpracování dřeva, ale také pro ostatní 
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provozovatele, u nichž se vyskytuje hořlavý prach. Zaměřuje se z větší části na oblast výběru 

popř. zhodnocení instalovaných elektrických zařízení. 

Pokud se zaměříme na hodnocení, jak probíhá zařazování prostorů do zón nejen u nás, 

ale v celé evropské unii podle norem, zjistíme, že neexistuje jednotná metodika pohledu na 

klasifikaci prostor. Velmi záleží na zkušenostech a úhlu pohledu hodnotitele. Jsou technicky 

složitější zařízení, u nichž se mohou názory různých hodnotitelů lišit. Poté je obtížné 

kontrolovat elektrická zařízení, zda splňují nebo nesplňují požadavky instalace v prostorech 

s nebezpečím výbuchu. 

Problematika výbuchů a protivýbuchové prevence se nesmí brát na lehkou váhu, 

protože jakákoliv chyba může stát život nebo vážně poškodit zdraví lidí. Nikdy nemůžeme 

vyloučit lidská selhání, ale můžeme dělat vše proto, aby fatálních selhání bylo co nejméně. 

Z těchto důvodů je nutné sjednotit náhled na hodnocení a zařazování jednotlivých prostorů do 

zón a z toho také vyplývající technická a organizační opatření. 
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9  Slovník použitých pojm ů 

 

Následující pojmy jsou přebrány z normy ČSN EN 61 241-10 [23]: 

Bod vzplanutí – nejnižší teplota, při které kapalina za určitých standardních podmínek 

uvolňuje páry v takovém množství, že jsou schopny vytvořit zápalnou směs par se 

vzduchem. 

Teplota vznícení – nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde za stanovených podmínek 

ke vznícení hořlavé látky ve formě plynu nebo par ve směsi se vzduchem. 

Dolní mez výbušnosti (LEL) – koncentrace hořlavého plynu nebo par, resp. prachu, se 

vzduchem, pod kterou již není plynná atmosféra, resp. atmosféra s prachem, výbušná. 

Horní mez výbušnosti (UEL) – koncentrace hořlavého plynu nebo par, resp. prachu, se 

vzduchem, pod kterou již není plynná atmosféra, resp. atmosféra s prachem, výbušná. 

Výbušná atmosféra – směs hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo prachů se 

vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení šíří hoření do 

nespotřebované směsi. 

Nebezpečný prostor (prach) – prostor, ve kterém není hořlavý prach přítomen v takovém 

množství, které by umožňovalo vznik nezanedbatelného množství výbušné 

prachovzdušné směsi. 

Prostředí bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se neočekává přítomnost výbušné 

atmosféry v takovém množství, aby byly nutné speciální opatření pro konstrukci, 

instalaci a používání zařízení. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu – atmosféra, která může být na základě místních a 

provozních podmínek výbušná. Rozlišujeme vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení. 

Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné 

atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může vyskytnout 

v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

Hořlavý prach – prach, vlákna nebo polétavé částice, které mohou hořet plamenem nebo 

žhnout ve vzduchu a mohou tvořit ve směsi se vzduchem výbušnou směs za 

atmosférického tlaku a normální teploty. 
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Zóna 20 – je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou dobu nebo často (uvnitř 

zásobníků, potrubí a nádob, atd.). 

Zóna 21 – je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu, vznikající při běžném provozu příležitostně.  

Zóna 22 – je prostor, ve kterém je pravděpodobný vznik výbušné atmosféry vytvořené 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu při běžném provozu, a pokud se tato 

atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu. 
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Fotografie 1: Stanice zvyšování tlaku se zásobníkem tlakové vody 

 

 
Fotografie 2: Detektory jisker typu FM1/8Ex instalované na potrubí 
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Fotografie 3: Hasící jednotky LS instalované na potrubí 

 

 
Fotografie 4: Ústředna typu CC 5016 
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HRD bariéra 

 
Fotografie 5: Detektor exploze typu DetEx07 na filtru MOLDOW na sile 

 

 
Fotografie 6: Ústředna typu CIE 01 
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Fotografie 7: HRD láhev, typ 5,4L1V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


