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1. ÚVOD 

 V potravinářském průmyslu se vyskytuje mnoho technologických procesů, které 

představují riziko i přesto, že jsou tyto technologie někdy zdánlivě považovány za 

bezpečné. Sušení umožňuje zvýšit trvanlivost a využít tak maximum produktů 

zemědělství. Bezpečnost sušení je závislá na řadě faktorů jako jsou např. vlastnost 

vysušovaného materiálu, konstrukce sušáren, teplotní režim apod. Sušené mléko je 

stejně jako cukr nebo mouka hořlavý prach a za určitých podmínek vytváří 

nebezpečnou výbušnou atmosféru. 

Požár a výbuch jsou velmi nebezpečné jevy, které mohou porušit nebo zničit 

části zařízení, celé technologie či objekty. Nejedná se však jen o materiální škody, 

ohroženi jsou i zaměstnanci a osoby pohybující se v blízkosti těchto zařízení.   

Inspirací pro řešení tohoto typu technologie mi byly havárie, jenž se staly 

v posledních několika letech. Každá slouží jako poučení, pro provozovatele se stejným 

druhem technologie, aby v budoucnu eliminovaly tytéž příčiny. 

Cílem diplomové práce bude posouzení nebezpečí výbuchu technologie sušení 

mléka ve společnosti BOHEMILK a.s. v Opočně v souladu s požadavky NV                  

č. 406/2004 Sb. a NV č. 23/2003 Sb. Pro zajištění bezpečnosti provozu této technologie 

budou dále navržena technická a organizační opatření. 
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2. HAVÁRIE P ŘI SUŠENÍ V ZEMÍCH EU 

Pro názornost dokládám zjednodušené popisy několika havárií, jenž se staly 

v zemích EU na technologii sušení (sušárny) v obdobných provozech, jako je 

BOHEMILK a.s. Opočno. 

V březnu 2007 v Turecku zahořel prachový materiál v kladívkovém mlýně v 

technologii mletí a sušení. Bylo detekováno překročení teploty na výstupu z mlýna do 

sušárny. Po odstavení byly nalezeny spálené prachové podíly v kladívkovém mlýnu.  

O několik měsíců později došlo v Bulharsku k výbuchu uvnitř sušárny v 

technologii sušení glutanátu. Provozovatel zanechal před odstávkou v uzavřeném oběhu 

propojeném se sušárnou vysušený prášek výrobku. Po opětovném najetí sušárny došlo 

k zahoření s následným výbuchem.  

Obdobná havárie se stala v jiném provozu v srpnu 2007. V sušárně se usadil po 

nesprávném vyjetí a vyčištění zbylý produkt a docházelo k zvyšování jeho teploty díky 

dojezdu hořáků sušárny. Po kontrole a opětovném najetí sušárny nastal uvnitř 

odsávacích cyklónů výbuch, který byl následně přenesen do sušárny.  

V dubnu 2008 v Holandsku byl aktivován systém detekce a zhášení jisker na 

mlýně v technologii sušení.  

V červnu téhož roku nastal v Holandsku v technologii sušení škrobu výbuch 

v prostoru filtru sušárny a následně se požár přenesl do sušárny. Byla otevřena 

výbuchová membrána, aktivováno zařízení na potlačení výbuchu, aktivován detektor 

jisker a přesto došlo k přenosu jisker z filtru do sušárny.  

V roce 2009 vznikl požár a následný výbuch filtru v Turecku v technologii 

sušení. Zahořel vysušený pomletý prach v potrubí, kontrolní systém nezareagoval na 

překročení bezpečnostní teploty. Prach byl dopraven do prostoru filtru sušárny, kde 

zahořel a došlo k výbuchu. Výbuch  a zahoření sušárny je zřetelný na obrázku 1.      [26]   

 

Obrázek 1 Výbuch a zahoření sušárny[26]   
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2.1 Příčiny výbuchu v technologiích sušení mléka v minulosti 

V 60-tých letech 20. stolení došlo v technologiích výroby – sušení práškového 

mléka k celé řadě nehod, včetně požáru a výbuchu. 

Mezi iniciace, jež způsobily dané havárie (požár a výbuch), patří: 

1. Samovznícení ve vrstvě – je považováno z většiny vyšetřovacích zpráv               

za naprosto převažující a nejpravděpodobnější příčinu iniciace výbuchu. Velikou 

roli v rámci teploty samovznícení hraje obsah tuků v mléce → s rostoucím 

obsahem tuku klesá teplota samovznícení. Podmínky samovznícení jsou určeny 

závislostí kritické teploty samovznícení na kinetice uvolňování tepla,                

na podmínkách výměny tepla s okolím a na době působení těchto faktorů.         

To znamená, že za určitých podmínek může dojít k samovolnému ohřevu i při 

nižších teplotách, než jsou teploty počáteční. Na druhé straně za jiných 

podmínek nemusí  být vysoké teploty nebezpečné. V tabulce 1 je uvedena 

závislost tloušťky vrstvy na teplotě a době vznícení. 

 

Tabulka 1 Hodnoty definující závislost tloušťky vrstvy na teplotě a době vznícení 

Tloušťka vrstvy 

[mm] 

Teplota 

[oC] 

Doba vznícení 

[h, min] 

10 204 8 min 

20 173 10 min 

30 156 1 h 

40 145 2 h 10 min 

50 133 4 h 

 

Poznámka: Tabulka 1 představuje hodnoty naměřené v laboratořích Francie a  Ruska. 

 

2. Znečištění nasávaného (přívodního) vzduchu do sušárny – zde je nutno 

upozornit na čistotu přívodního horkého vzduchu do sušárny. Sušící vzduch se 

musí před vstupem do sušárny zbavit všech mechanických nečistot účinnou 

filtrací. To je nutné především z důvodu dodržení dobré jakosti produktu, neboť 

mechanické nečistoty se mohou projevit jako černé částice v sušeném mléce. To 

má za následek snížení jakosti.  
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3. Třecí plochy – další příčinou výbuchu byly v minulosti třecí plochy jednotlivých 

částí technologií sušáren. Jednalo se o odstředivkové rozprašovače, ventilátory, 

turnikety, šnekové dopravníky, korečkové dopravníky, ložiska. 

4. Iniciace elektrickou jiskrou – zde se jedná o ventilátor, znečištěný ztvrdlou 

vrstvou usazeného prachu nebo jinak mechanicky porušený, takže lopatky 

zachycovaly o kryt. Může dojít k uvolnění bezpečnostních krytů, havárii ložisek 

či poškození elektrické části. Dále jako příčiny požáru a výbuchu jsou uváděny 

jiskry, způsobené výbojem statické elektřiny při špatném uzemnění a 

pospojování vodivých částí konstrukce technologie.                                        [16]        
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3. PROBLEMATIKA NEBEZPE ČÍ VÝBUCHU 

Požáry a výbuchy jsou negativní jevy, které představují vysoké riziko nejen pro 

zařízení, ale i pro jeho okolí a osoby, které se v okolí vyskytují. Nejvíce ohrožující        

a devastující jsou tlakové a tepelné účinky hoření nebo výbuchu a produkty hoření. 

Vysoké teploty v zařízení mohou způsobit narušení struktury materiálu a zařízení tak 

zničit. Může dojít k destrukci zařízení vlivem velkého nárůstu tlaku, na který zařízení 

není dimenzováno. Následkem může být rozlet částí a šlehající plameny.                    [4]   

 

3.1 Základní pojmy 

Hořlavá látka - látka ve formě plynu, páry, kapaliny či pevné látky nebo směsi těchto 

látek, která může při iniciaci vyvolat exotermickou reakci s oxidující látkou (např. 

vzduchem)  

Výbuch - náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, která se vyznačuje nárůstem teploty, 

tlaku nebo nárůstem těchto veličin současně 

Rozsah výbušnosti - rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může dojít 

k výbuchu 

Meze výbušnosti - meze rozsahu výbušnosti  

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) - představuje nedostatek hořlavé 

látky ve směsi s oxidačním prostředkem 

Horní mez výbušnosti UEL (upper lower explosion limit)- představuje nedostatek 

oxidačního prostředku ve směsi s hořlavou látkou 

Výbušná atmosféra - směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo  

prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po iniciaci rozšíří hoření do celé  

nespálené směsi 

Nebezpečná výbušná atmosféra - výbušná atmosféra, která je v případě výbuchu 

příčinou škody 

Prostředí s nebezpečím výbuchu - atmosféra, která může být na základě místních        

a provozních podmínek výbušná. Rozlišuje se vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení. 

Vnit řní prostředí s nebezpečím výbuchu - jsou uzavřené prostory strojů a zařízení,      

kde se v důsledku provozních podmínek může vytvářet nebezpečná výbušná atmosféra. 
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Vnější prostředí s nebezpečím výbuchu - nebezpečná výbušná atmosféra vně strojů    

a zařízení 

Zóny prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny se dělí v závislosti na pravděpodobnosti  

výskytu nebezpečné výbušné atmosféry a doby trvání 

Výbuchové parametry - ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy 

Výbuchový tlak pvýb - tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb - závislost tlaku na čase při dané 

koncentraci v uzavřené nádobě 

Maximální výbuchové parametry - maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta KG resp. Kst jsou 

měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi. 

Maximální výbuchový tlak pmax - maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi) 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax - maximální hodnota 

nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu 

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek.     

Limitní obsah kyslíku - nejvyšší koncentrace kyslíku, při které není prachovzdušná 

směs schopna explozivní reakce.                                                                                    [3]                 

3.2 Podmínky vzniku výbuchu resp. požáru  

Předpokladem pro vznik požáru a výbuchu je přítomnost hořlavé látky, 

oxidačního prostředku a přítomnost iniciačního zdroje, jak je znázorněno na obrázku 

č.2. K dispozici musí být prostor, ve kterém se hořlavá látka vyskytuje ve směsi 

s oxidačním prostředkem a dostatečně silný iniciační zdroj. 

 

Obrázek č. 2: Výbuchový trojúhelník [8] 
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 Průběh a dopady výbuchu závisí také na koncentraci hořlavé látky. Nejvyšších 

hodnot výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při 

optimální koncentraci copt. Se vzdalováním koncentrace od copt se tyto výbuchové 

parametry snižují až k mezím výbušnosti LEL a UEL, které ohraničují rozsah 

výbušnosti. Mimo tyto meze není možné šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez 

výbušnosti představuje nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem        

a horní mez výbušnosti představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. 

Optimální koncentrace je u prachů dvakrát až třikrát větší než koncentrace 

stechiometrická Cstech. U plynů a par je o málo vyšší než Cstech.                                    [4] 

 

3.3 Faktory ovlivňující výbuch 

Meze výbušnosti ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou např.: 

• Velikost iniciační energie Ei  

S rostoucí Ei se rozsah výbušnosti rozšiřuje a to především zvyšující se horní  

mezí výbušnosti. 

• Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč  

Rozsah výbušnosti se rozšiřuje s rostoucím počátečním tlakem, horní mez  

výbušnosti se zvyšuje a dolní mez se nepatrně snižuje. S klesajícím tlakem se  

rozsah výbušnosti zužuje. U některých směsí se výbušná oblast se snížením  

tlaku až uzavírá a k výbuchu nedochází. 

• Počáteční teplota 

S rostoucí počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez  

výbušnosti se snižuje a horní se zvyšuje. 

• Obsah kyslíku 

Se zvyšujícím se obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá   

výše. Spodní mez zůstává stejná.                                                              [4] 

 

Průběh výbuchu ovlivňuje např.: 

• Objem a tvar prostoru, ve kterém dochází k výbuchu 

Se zvětšujícím se objemem se zvyšuje rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Maximální výbuchový tlak se nemění. 
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• Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně 

zvyšují. Snížení tlaku maximální výbuchové parametry zmenšuje. U prachů se 

s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální koncentrace. Většímu 

množství vzdušného kyslíku ve zkomprimované atmosféře je nutno přidat větší 

podíl prachu pro dosažení optimální koncentrace. 

• Počáteční teplota 

Se zvyšováním počáteční teploty se zvyšuje maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. 

• Iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat. 

Při zkoušení vlastností směsí se pro plyny a páry používá energie 10 J, pro 

prachy 10 kJ. 

• Turbulence směsi 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální 

výbuchové parametry, především maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku.  

• Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

Zvýšený obsah kyslíku způsobuje zvýšení výbuchových parametrů kromě 

spodní meze výbušnosti, která zůstává neovlivněna. Horní mez výbušnosti se 

výrazně zvyšuje. V důsledku většího množství hořlavé látky je teplota plamene 

vyšší a proto se zvyšují i maximální výbuchové parametry. 

• Velikost částic u prachu  

S rostoucí velikostí částic se maximální výbuchové parametry snižují. Při střední 

velikosti částic větší než 0,4 mm nelze již většinu prachů standardní energií 

iniciovat. Stačí však přídavek 5 až 10 hmot. % jemných podílů prachu o střední 

velikosti zrna cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Přitom si je nutno uvědomit, 

že při manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší.     [4]                                                                    
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4. VÝBUCHOVÉ PARAMETRY SUŠENÉHO MLÉKA 

 Sušené mléko může se vzduchem za určitých podmínek vytvářet nebezpečnou 

výbušnou atmosféru. 

 Z odborné literatury vyplývají výbuchové parametry sušeného mléka, které jsou 

uvedeny v tabulce 2 :   

Tabulka 2 Parametry sušeného mléka vyplývající z literatury [15] 

Parametr Hodnota 

Výhřevnost Qi  cca 15,51 MJ.kg-1 

Spalné teplo cca 16,86 MJ.kg-1 

Indukční doba vznícení rozvířeného prachu cca 1097 ms 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu cca 2230C 

Indukční doba vznícení usazeného prachu cca 275 s 

Konstanta KSt   cca 10,2 MPa.m.s-1 

Maximální výbuchový tlak Pmax cca 770 kPa 

Třída výbušnosti prachu   St 1 

 

Práškové mléko při velikosti středního zrna ds = 235 µm vykazuje při výbuchu v 

uzavřené kulové nádobě o objemu 1 m3 maximální výbuchový tlak pmax = 0,82 MPa, 

velikost  Kst = 7,5 MPa.m.s-1, spodní mez výbušnosti LEL = 60 g.m-3. 

Práškové mléko při velikosti středního zrna ds = 165 µm vykazuje při výbuchu v 

uzavřené kulové nádobě o objemu 1 m3 maximální výbuchovýí tlak pmax = 0,81 MPa, 

velikost Kst = 9,0 MPa.m.s-1, spodní mez výbušnosti LEL = 60 g.m-3. 

Práškové mléko při velikosti středního zrna ds = 59 µm vykazuje při výbuchu v 

uzavřené kulové nádobě o objemu 1 m3  maximální výbuchový tlak pmax = 0,77 MPa, 

velikost Kst = 10,2 MPa.m.s-1, spodní mez výbušnosti LEL = 60 g.m-3.                      [15] 
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Hořlavé prachy, mezi které patří i sušené mléko, se rozdělují do tříd výbušnosti 

podle velikosti konstanty KSt, jak je uvedeno v tabulce 3. Hodnota KSt je vypočtená        

z „kubického zákona“ podle vzorce: 

 

KSt = (dp/dt)max . V
1/3      [bar.m.s-1] 

 

kde: (dp/dt)max……. maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku  [bar.s-1]            

        V……………..objem nádoby [m3]                                                                         [4]        

                                           

Tabulka 3 Třídy výbušnosti hořlavých prachů 

Třída výbušnosti prachu KSt[bar.m.s-1] 

St 1 ≤ 20 

St 2 20 až 30 

St 3 > 30 

                                                                                                                                       [3] 

Sušené mléko patří do třídy výbušnosti St 1. 
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5. TEORIE SUŠENÍ MLÉKA 

 Sušení je odstraňování vlhkosti, nejčastěji vody, z materiálu. Sušením mléka se 

dosáhne jeho konzervace a redukce objemu a hmotnosti. Zjednoduší se tím transport       

i skladování. Sušení mléka se využívá pro zpracování sezónních a lokálních přebytků 

mléka a především sušené odstředěné mléko představuje důležitou komoditu 

mezinárodního obchodu. Sušené mléko lze snadno obnovit bez podstatné změny 

vlastností. To umožňuje jeho použití v potravinářském průmyslu nebo jeho vývoz do 

oblastí s nízkou produkcí mléka (např. do tropů). Sušené mléko s modifikovaným 

složením se používají v zemědělství (mléčné krmné směsi) nebo v potravinářství 

(polotovary pro přípravu mléčných zmrzlin, kojenecká a dětská výživa apod.).         [19]                                                                                                                    

                                                                                                                                     

5.1 Způsoby sušení obecně 

Odstranit vlhkost z materiálu lze provést: 

• mechanicky (lisováním, filtrací,...), 

• fyzikálně chemicky (pohlcování vlhkosti hygroskopickými látkami, např. 

chloridem vápenatým), 

• tepelně (sušením, vypařováním, kondenzací), 

 

Mechanický způsob se používá tehdy, pokud není třeba celkové odstranění 

vlhkosti. Fyzikálně chemickým způsobem se zejména odstraňuje vlhkost z plynů. 

Tepelně se vlhkost odstraňuje nejčastěji. Zajišťuje celkové odstranění vlhkosti. 

 

Sušení může probíhat přirozeným nebo umělým procesem. Umělý způsob 

probíhá v sušárnách.                                                                                                       [3]   

 

Sušárny podle typu konstrukce 

Sušárny se dělí podle konstrukce na: 

 komorové - zvané též lískové; skládají se z tepelně izolované komory, v které 

jsou vysunovatelné lísky mezi nimiž cirkuluje horký vzduch, 
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 tunelové - mají velkou kapacitu a dobré využití tepla; jsou složené z tunelu, 

kterým nepřetržitě prochází materiál na vozících nebo běžících pásech; protiproudně je 

do tunelu vháněn ventilátorem horký vzduch, 

 rotační - ocelový válec, který je mírně skloněný a pomalu rotuje; materiál se 

posouvá během rotace sušárnou, protiproudně se uvádějí horké spaliny nebo předehřátý 

vzduch, 

 pásová sušárna - tepelně izolovaná komora, vybavená pohybujícími se 

dopravními pásy v různých úrovních; látka postupuje po jednotlivých pásech níže a suší 

se ohřátým vzduchem, 

 fluidní  - velmi výkonné a tepelně ekonomické sušárny; sušícím a zároveň 

fluidizujícím médiem je nejčastěji předehřátý vzduch; pracuje se buď v systému vroucí 

vrstvy nebo nad mezí úletu.                                                                                            [3]   

 

Sušárny podle přívodu tepla 

Sušárny se dělí podle způsobu přívodu tepla na: 

• konvekční - teplo je předáváno proudícímu plynu, který se stýká s 

vlhkým materiálem, 

• kontaktní - vlhký materiál je sušený stykem s vytápěnými plochami, 

• radiační - teplo je předáváno materiálu infračervenými paprsky, 

• dielektrické - materiál je ohříván ve vysokofrekvenčním poli, 

• kombinované - radiační + konvekční. 

 

Sušárny můžeme rozdělit také podle charakteru provozu na sušárny s 

nepřetržitým provozem a sušárny s přetržitým provozem. Dále podle pracovního tlaku v 

sušárně na atmosférické a vakuové.                                                                                [3]   

 

Všechna zařízení pro sušení se skládají ze:  

• sušící komory - ve které je umístěn vysušovaný materiál, 

• ventilátoru - zajišťuje výměnu vzduchu v sušící komoře, 

• ohřívačů - dodávají teplo potřebné k sušení, 

• zařízení pro dopravu materiálu. 
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Konstrukce sušárny závisí na druhu vysušovaného materiálu, způsobu sušení      

a na jeho dopravě. Ohřívače se používají uvnitř sušící komory nebo vně.                     [3]   

5.2 Způsoby sušení v mlékárenství 

Sušení rozprašováním 

Sušení rozprašováním je nejpoužívanější průmyslový proces sušení kapalných 

produktů. Zahuštěné mléko je rozprášeno v sušárně do proudu horkého vzduchu (160 - 

220°C) a během několika sekund je vysušeno. Většina vody (asi 70%) je odpařena 

během první sekundy sušení, pak se odpar vody zpomalí vlivem difúze z vnitřku 

částice. Vlivem odpařené vody se teplota sušícího vzduchu snižuje, výstupní teplota by 

neměla přesáhnou 95°C, aby nebylo mléko příliš tepelně namáháno. Teplota mléčného 

prášku bývá o 20 - 30°C nižší než je teplota výstupního vzduchu. Sušené mléko padá na 

dno sušárny, odkud je vedeno do vibrofluidního žlabu nebo do pneudopravy, kde je 

chlazeno suchým vzduchem na teplotu okolí. Ve spodní třetině sušárny vyúsťuje 

odtahové potrubí do odlučovacích cyklónů.                                                                 [19] 

Konstrukce sušárny je v provedení nerez, což minimalizuje možnost vzniku 

elektrostatického náboje, tento materiál neoxiduje a je vhodný z hygienických důvodů.   

 

Rozprašování mléka se provádí buď vysokotlakými tryskami nebo rozprašovacím 

kotoučem. 

• Trysky (viz. obrázek 2): Jejich výhodou je homogenizační účinek a nízký obsah 

vzduchu v částicích a proto jsou vhodné zvláště pro sušení plnotučného mléka. 

Naopak nevýhodou je riziko ucpávání, malá kapacita a omezené možnosti 

regulace, protože změnou průtoku se mění tlak na trysce a tím i velikost částic. 

Nejsou vhodné pro sušení materiálu s obsahem mechanických částic, např. 

krystalů laktosy. 

 

 

Obrázek 2 Tryska[12] 



 

 

15 

• Rozprašovací kotouč (viz obrázek 3): Mléko rozprašuje účinkem vysoké 

odstředivé rychlosti (dosahují až 400 ot/s). Vyžaduje proto širší konstrukci 

sušárny. Jeho výhodou jsou lepší možnosti regulace průtoku mléka, větší 

účinnost a vhodnost i pro vyšší viskozitu mléka. Nevýhodou je velké množství 

uzavřeného vzduchu (vakuol) v sušeném mléce.                                              [19]   

 

 

  

Obrázek 3 Rotační rozprašovače [12] 

 

Sušení na fluidním loži 

Dosoušení prášku probíhá ve fluidní vrstvě (vibrofluidním žlabu), kde je 

intenzivní proudění  vzduchu okolo částic a delší doba umožňuje použít vstupní teplotu 

sušícího vzduchu 100 - 120°C. Vyšší vlhkost mléka po sušení rozprašováním umožňuje 

zvýšit vstupní teplotu a snížit výstupní teplotu sušícího vzduchu pod 90°C, takže se 

zvýší kapacita a tepelná účinnost sušárny (podíl tepla dodaného na ohřev sušícího 

vzduchu a využitého při sušení). Fluidní lože je znázorněno na obrázku 4.                [19]   

                                                  

 

 

 

Obrázek 4 Fluidní lože [12] 

 

 

Přívod sušeného 

mléka ze sušárny 

Odváděný vzduch 

(do cyklónu) 

Přívod teplého 

vzduchu 

Konečný 

produkt 
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5.2.1 Druhy sušáren 

Čtyři z nejčastějších sušících  systémů s rozprašováním jsou: 

Sušárna s fluidním ložem, sušárna s integrovanými filtry znázorněny na obrázku 5, a 

sušárna s vibrofluidním žlabem a sušárna „nozzle tower“ na obrázku na obrázku 6. 

 

                       

Obrázek 5 Sušárna s fluidním ložem (vlevo), sušárna s integrovanými filtry[12] 

 

                         

 

                        

Obrázek 6 Sušárna s vibrofluidním žlabem (vlevo), sušárna  "nozzle tower"[12] 
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6. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK VÝBUCHU OBECN Ě 

 Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet 

podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímat opatření k prevenci rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické 

prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li 

rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení 

jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno.               [7] 

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. konkretizuje zákon v oblasti nebezpečné výbuchem: 

 Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem 

přijímá zaměstnavatel technická nebo organizační opatření přiměřená povaze provozu 

v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí: 

• předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

• zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

• snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví                           

                 a bezpečnosti zaměstnanců. 

 Tato přijatá opatření k prevenci a ochraně před výbuchem zaměstnavatel 

pravidelně přehodnocuje v jím určených intervalech a bezodkladně, při každé změně 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                          [6] 

 

Při posuzováni rizik je brán zřetel na: 

• pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, 

• pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace, včetně možných výbojů   

                  statické elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné, 

• používaná zařízení, látky uvnitř technologického procesu, technologické  



 

 

18 

procesy, pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení, 

• rozsah předpokládaných účinků výbuchu.                                              [6] 

 
 Úvahy nad účinky mají druhořadý význam při procesu hodnocení, neboť při 

výbuchu je vždy bráno v úvahu vytvoření velkého množství škod, a to od velkých 

materiálových ztrát, odstávky výroby až po poranění osob, ne-li usmrcení. 

 Toto hodnocení se musí vždy vztahovat k danému případu a nelze jej 

zobecňovat. 

Po provedení technických a organizačních opatření musí být provedeny následující 

kroky: 

• Klasifikace prostoru na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez  

nebezpečí výbuchu. 

� Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná  

atmosféra může vyskytnout v množství vyžadujícím opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 

� Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se                                 

                                nepředpokládá výskyt výbušné atmosféry v množství      

                                vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví   

                                zaměstnanců.                                                                           [6] 

 

• Zabezpečení dalších požadavků pro klasifikované prostory (organizační 

opatření, opatření k ochraně před výbuchem a výběr zařízení ochranných 

systému pro klasifikované prostory). 

• Označení míst s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy  

s černými písmeny Ex. (dle NV 405/2004 Sb.) 

• Vytvoření písemné dokumentace o ochraně před výbuchem a její vedení   

                tak, aby odpovídalo skutečnosti. 

 

 Kromě těchto náležitostí musí zaměstnavatel zabezpečit bezpečný                        

a provozuschopný provoz, bezpečné používání strojů potřebných k vykonávání 

pracovní činnosti zaměstnance, technických zařízení, přístrojů a nářadí v prostředí 

s nebezpečím výbuchu.  
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 Z toho vyplývá, že zaměstnanec musí být vybaven vhodným ochranným 

zařízením a zabezpečením před ohrožením života či poškozením zdraví zaměstnance 

tak, aby chránilo zejména: 

• před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinky  

výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných   

v zařízení, 

• před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných,        

                kapalných nebo tuhých emisí.                                                                  [5] 

 
Zařízení či technologie musí být posuzovány za provozu, při provozních 

situacích a při odstavování a najíždění, aby mohl být posouzen rozsah výskytu oblaku    

a vrstev prachu. 

 

6.1 Výbušná atmosféra 

Hořlavé látky mohou vytvářet se vzduchem nebezpečnou výbušnou atmosféru, 

pokud zkoušky neprokázaly, že nejsou se vzduchem schopny vytvářet směsi umožňující 

vznik a šíření výbuchu. Proto je nutno nejprve zjistit, zda v posuzovaném zařízení nebo 

prostoru jsou přítomny hořlavé látky, zda tyto hořlavé látky mohou se vzduchem nebo 

s jiným oxidačním prostředkem vytvářet výbušné směsi a zda se může výbušná směs 

vyskytovat v nebezpečném koncentračním rozsahu a v nebezpečném množství. Přitom 

je nutno uvažovat možnost vytváření výbušné směsi chemickými reakcemi                    

a biologickými procesy z přítomných materiálů.                                                            [4] 

 

Výskyt nebezpečné atmosféry závisí na: 

• přítomnosti hořlavé látky, 

• stupni disperze hořlavé látky (např. plynů, par, mlh, prachů), 

• koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti, 

• množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo 

poškození při iniciaci.                                                                           [15]                                      

 

Pokud není možné spolehlivě stanovit pravděpodobnost vzniku nebezpečné 

výbušné atmosféry, musí se předpokládat trvalá přítomnost takové atmosféry, kromě 
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případů, kdy je zajištěno zařízení pro spolehlivou kontrolu přítomnosti koncentrace 

hořlavé látky v atmosféře.                                                                                             [15]                                  

Za nebezpečné množství výbušné směsi v uzavřeném prostoru, nezávisle na 

velikosti prostoru, je nutno považovat již 10 dm3 výbušné směsi. V prostorách menších 

než 100 m3 se za nebezpečné množství považuje výbušná směs tvořící desetitisícinu 

objemu daného uzavřeného prostoru.                                                                             [3] 

U prachů se za nebezpečnou výbušnou atmosféru považuje již 50% koncentrace 

dolní meze výbušnosti. Horní mez výbušnosti se při bezpečnostních úvahách prachů 

nepoužívá, protože provoz při koncentraci nad horní mezí výbušnosti není možno 

považovat za bezpečný. Nikdy totiž nelze zaručit homogenitu prachového mraku a také 

je nutno uvažovat možnou změnu koncentrace sedimentací. Nebezpečí výbuchu proto 

hrozí i tehdy, když je skutečná koncentrace vyšší než horní mez výbušnosti.               [3] 

6.2 Zdroje iniciace 

Mezi obecné zdroje iniciace (dle ČSN EN 1127-1) patří: 

a) Horký povrch, 

b) Plameny a horké plyny (včetně horkých částic), 

c) Mechanicky vznikající jiskry, 

d) Elektrická zařízení, 

e) Statická elektřina, 

f) Samovznícení prachu, 

g) Úder blesku. 

h) Elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz, 

i) Ionizující záření, 

j) Ultrazvuk, 

k) Adiabatická komprese a rázové vlny, 

l) Rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi. 

 

V posuzovaném prostoru se vyhodnotí, které iniciační zdroje se mohou vyskytovat,  

a pouze s nimi se dále pracuje. 

 

 



 

 

21 

Zdroje iniciace mohou být klasifikovány dle ČSN EN 1127–1 podle pravděpodobnosti 

jejich výskytu následujícím způsobem: 

• zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často, 

• zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka, 

• zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka. 

 

V podmínkách používaného zařízení, ochranných systémů a součástí musí být tato 

klasifikace brána v úvahu za rovnocennou ke: 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout při běžném provozu, 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek selhání, 

• zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek ojedinělých 

selhání.                                                                                                                      [9]                                                                            

6.3 Klasifikace prostorů 

Hořlavé prachy jsou nebezpečné, protože po jejich rozprášení do vzduchu 

jakýmkoliv způsobem vytvářejí prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Proto má být zařízení, které je umístěno do prostředí, kde mohou vznikat oblaky 

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

které může dojít ke vznícení rozvířeného prachu, vrstvy prachu nebo směsi hořlavých 

plynů, par a mlh se vzduchem.  

Prach, který není odstraněn sacím větráním, se usazuje ve vrstvě nebo 

hromadách s rychlostí, která závisí mimo jiné i na velikosti částic. Je nutno vzít na 

vědomí, že rozředěný nebo malý trvalý zdroj úniku je časem schopen vytvořit 

potencionálně nebezpečné vrstvy prachu.                                                                    [15]    

 

Nebezpečí, která vytváří hořlavé prachy jsou: 

a) tvorba oblaku prachu z jakéhokoliv zdroje úniku, včetně vrstvy nebo 

hromady tak, že vznikne výbušná atmosféra, 

b) tvorba vrstev prachu, které nebudou vytvářet rozvířený prach, které však 

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.  [15]    
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Postup pro zařazování prostoru s výbušnou atmosférou směsi prachu se vzduchem, je 

následující: 

a) zjištění vlastností materiálu – velikost částic, obsah vlhkosti, 

minimálních teplot vznícení rozvířeného prachu a prachu ve vrstvě           

a elektrické rezistivity; 

b) identifikace možných zařízení s obsahem prachu nebo zdrojem úniku 

prachu; 

c) stanovení pravděpodobnosti, že prach bude unikat z těchto zdrojů a tím i 

pravděpodobnost vzniku výbušné směsi prachu se vzduchem v různých 

částech provozu. 

 

 Jedním z nejdůležitějších kroků pro další zdárný postup je identifikace zdrojů 

úniku prachu. Tzn., že je nutné znát nejen podmínky, které mohou v provozu vznikat, 

ale možnost tvorby výbušné směsi prachu se vzduchem nebo vrstvy hořlavého prachu. 

Je proto nutné zvlášť posuzovat vnitřní prostor zařízení s hořlavou látkou a následně 

okolí zařízení, resp.vnější prostor.                                                                                [15]    

 

Prostor okolo zařízení může ovlivňovat mnoho faktorů. Nachází-li se v zařízení 

s hořlavou látkou vyšší tlak než je atmosférický, je nutné zde uvažovat nad netěsnostmi 

zařízení, které mohou zapříčinit snadné vytlačení prachu z netěsného zařízení.  

 

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.                                                                                                                                    

                                                                                                                     [15]    



 

 

23 

Nejprve je nutné dle ČSN 33 2000-3 určit povahu zpracovaných nebo 

skladovaných látek, v tomto případě prachů, a následně provést klasifikaci prostoru 

zařízení do zón, jak určuje ČSN EN 61 241-10. 

Tabulka 4 Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek dle ČSN 33 2000-3 

Označení Třída označení Charakteristiky 

BE3 Nebezpečí výbuchu Nebezpečí nebo skladování výbušných 

látek včetně výskytu snadno zápalného 

prachu. 

BE3N1 Nebezpečí výbuchu 

hořlavých prachů 

Prostory, v nichž hořlavý prach vzniká a 

rozviřuje se v takové míře, že je 

v ovzduší trvale nebo kde i za obvyklých 

provozních stavů může vzniknout 

rozvířením výbušná koncentrace prachu 

v množství nebezpečném osobám a 

věcem 

BE3N2 Nebezpečí výbuchu 

hořlavých plynů a par 

Prostory, v nichž hořlavý plyn nebo pára 

vzniká a rozviřuje se v takové míře, že je 

v ovzduší trvale, nebo kde i za obvyklých 

provozních stavů může vzniknout 

výbušná koncentrace v množství 

nebezpečném osobám a věcem 

 

Na základě pravděpodobnosti vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu prachu se pak 

prostory řadí dle tabulky 4. 

 

Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých 

látek ve formě prachů se zatříďují do těchto zón: 

 

Zóna 20    

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

ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často 
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Zóna 21  

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

prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu  

 

Zóna 22  

je prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

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

přítomna pouze po krátké časové období 

 

Vrstva, nános a hromada hořlavého prachu se považuje za zdroj výbušné atmosféry 

stejně jako jiné zdroje.                                                                                                    [9] 

 

Pro tyto zóny jsou určené kategorie zařízení: 

• 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.          [8] 

 

V zónách klasifikovaných dle přílohy č.1, NV 406/2004 Sb. musí být použity kategorie 

zařízení tak, aby vyhovoval při výskytu prachu takto: 

• v zóně 20 zařízení kategorie 1, 

• v zóně 21 zařízení kategorie 1 a 2, 

• v zóně 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3.                                                      [5]                                                                                                                   



 

 

25 

6.4 Vyhodnocení rizik 

Při vyhodnocení rizik lze postupovat dle metodického postupu směrnice 

99/92/ES. Tento metodický postup je sled na sebe navazujících kroků pro co 

nejpřesnější hodnocení jednotlivých částí technologie a hodnocení možnosti vzniku 

výbušné atmosféry, resp. výbuchu. 

Na základě výsledné matice rizika jsou odhaleny části technologie, u nichž musí 

být pro bezpečný provoz použita opatření – organizační a technická. 

 

Pravděpodobnost vzniku 

Nejprve je nutné určit pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry v prostoru, 

podle tabulky 5.  

Tabulka 5 Pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry 

Pravděpodobnost P Popis 

Nepřetržitě v době provozu 
Předpoklad vzniku výbušné atmosféry nad 1000 

h/rok 

Příležitostně v době 

provozu 

Předpoklad vzniku výbušné atmosféry do 1000 

h/rok 

Krátkodobě v době 

provozu 

Předpoklad vzniku výbušné atmosféry do 10 

h/rok 

Nepravděpodobné Jen není očekávaný. 

 

Následky 

 Dále stanovíme předpokládané následky výbuchu podle tabulky 6. 

Tabulka 6 Následky výbuchu 

Následek Popis 

Katastrofický Smrt nebo ztráty na životech 

Významný 
Vážné zranění, vážné pracovní poranění, významnější 

poškození systému 

Méně závažný 
Méně závažné zranění, méně závažné pracovní poranění, méně 

závažné poškození systému 

Zanedbatelný Zanedbatelné zranění, pracovní poranění a poškození systému 
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Na základě stanovené pravděpodobnosti a následků sestavíme matici rizika viz.    

tabulka 7. 

 

Matice rizika 

Tabulka 7 Matice rizika 

Následek 

Pravděpodobnost 
Katastrofický  Významný 

Méně 

závažný 
Zanedbatelný 

Nepřetržitě 

v době provozu 
A A A B 

Příležitostně 

v době provozu 
A A B B 

Krátkodobě 

v době provozu 
A B B C 

Nepravděpodobně B B C C 

 

Po vyhodnocení matice rizika jsou navrhována další opatření viz. tabulka 8. 

 

Opatření 

Tabulka 8 Opatření v závislosti na kategorii rizika 

Kategorie 

rizika 
Návrh opatření 

A 
Nepřijatelná hodnota rizika – nutné okamžitě přijmout technická a 

organizační opatření 

B 
Střední hodnota rizika – zvážit dostatečnost technických a 

organizačních opatření, popřípadě je doplnit 

C Zůstatková hodnota rizika – pravidelná školení. 
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Posouzení rizik výbuchu v prostorech s hořlavými kapalinami a hořlavými prachy a vliv 

přijatých opatření na stupeň rizika (viz. tabulka 9) 

Tabulka 9 Posouzení rizik výbuchu a vliv přijatých opatření na stupeň rizika 

Pravděpodobnost Následek 
Stupeň 

rizika 
Opatření 

Stupeň rizika 

po aplikaci 

opatření 

Nepřetržitě v době 

provozu 
Katastrofický A 

organizační i 

technická 
A → C 

Nepřetržitě v době 

provozu 
Významný A 

organizační i 

technická 
A → C 

Nepřetržitě v době 

provozu 
Méně závažný A 

organizační i 

technická 
A → C 

Nepřetržitě v době 

provozu 
Zanedbatelný B další opatření B → C 

Příležitostně v době 

provozu 
Katastrofický A 

organizační i 

technická 
A → C 

Příležitostně v době 

provozu 
Významný A 

organizační i 

technická 
A → C 

Příležitostně v době 

provozu 
Méně závažný B další opatření B → C 

Příležitostně v době 

provozu 
Zanedbatelný B další opatření B → C 

Krátkodobě v době 

provozu 
Katastrofický A 

organizační i 

technická 
A → C 

Krátkodobě v době 

provozu 
Významný B další opatření B → C 

Krátkodobě v době 

provozu 
Méně závažný B další opatření B → C 

Nepravděpodobné Katastrofický B další opatření B → C 

Nepravděpodobné Významný B další opatření B → C 
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6.5 Ochranná opatření 

Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních                      

a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních 

zásad, kterými se rozumí: 

• omezování vzniku rizik, 

• odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  

• přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

• nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin               

a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

• plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

• přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

• provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

• udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   [7]              

                                                                                                                                    

6.5.1 Technická  protivýbuchová opatření 

Pokud nelze provést opatření k zmezení výskytu nebezpečné výbušné atmosféry 

a iniciačních zdrojů, je třeba přistoupit k technickým opatřením, která musí počítat 

s možným výbuchem a omezit jeho účinky tak, aby došlo k minimálním škodám na 

zařízení a nedošlo k ohrožení osob. 

 

• Uvolnění (odlehčení) výbuchu  

Uvolnění výbuchu zahrnuje souhrn opatření, která původně uzavřenou nádobu 

nebo aparaturu krátkodobě nebo trvale otevřou. Výsledný redukovaný tlak v nádobě je 

nižší než maximální výbuchový tlak. Odlehčení výbuchu se provádí použitím 

speciálních klapek, membrán nebo ventilů. 
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Tento způsob ochrany lze použít u filtrů, zásobníků, odlučovačů, cyklónů apod., 

které jsou instalovány mimo budovy - ve venkovním prostranství, kde uvolnění 

výbuchu z těchto zařízení neohrozí své okolí.  

Při uvolnění výbuchu je nutno počítat s výstupem spálených a hořících plynů, 

hořícího prachu, čela plamene a tlakových účinků. Z těchto důvodů je nezbytné 

orientovat uvolnění výbuchu do bezpečnostní zóny, nikoli směrem do budov, 

komunikací apod. Při aplikaci výfukových potrubí je nutno upozornit na zvýšení 

redukovaného výbuchového tlaku. 

Nádoby a aparáty, v nichž existuje nebezpečí výbuchu a jsou opatřeny zařízením 

pro odlehčení výbuchu, musí být konstruovány jako nádoby odolné redukovanému 

výbuchovému tlaku nebo nádoby odolné tlakovému rázu redukovaného výbuchového 

tlaku. Prvky uvolnění výbuchu musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14491.       [5]                                                                                      

                                                                                                                

PÚSM Pojistná ústrojí s membránou 

Princip funkce pojistného ústrojí spočívá v tom, že při překročení povolené 

hodnoty přetlaku dochází k uvolnění pojistné membrány, a tím k odlehčení výbuchu. 

Používají se k ochraně výrobních zařízení, jako jsou např. zásobníky a sila pro 

skladování sypkých hmot, odprašovací zařízení s nebezpečím výbuchu, dopravní a 

sušárenské systémy, mlecí zařízení s třídiči, pneudopravou a odlučováním prachu, apod. 

Jsou vhodná všude tam, kde probíhá proces s nízkým atmosférickým tlakem, kde je 

nutno zajistit zařízení proti výbuchu, jehož účinek je uvolněn z ohroženého prostoru do 

bezpečnostní zóny a je tak redukován uvnitř chráněného zařízení na bezpečnou úroveň. 

Na obrázku 7 jsou znázorněny PÚSM a PÚSM s deflektorem.                                     [5] 

 

 

 
 

Obrázek 7 Pojistné ústroj s membránou, PÚSM s deflektorem [21,16] 
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• Potlačení výbuchu 

Potlačením výbuchu rozumíme uhašení výbuchového hoření již v jeho 

počátečním stádiu a zabránění tak tvorby nebezpečně vysokého výbuchového tlaku 

v chráněné nádobě. Toto preventivní opatření předpokládá shodné konstrukční 

požadavky na odolnost vůči redukovanému výbuchovému tlaku, jako u opatření s 

uvolněním výbuchu. Prvky pro potlačení výbuchu musí splňovat požadavky normy 

ČSN EN 14373.                                                                                                              [5] 

                                                                                                                                          

Zařízení pro potlačení výbuchu - HRD systém 

  Ochranné zařízení HRD (High Rate Discharge) je hasící technika, která se 

vyznačuje extrémně rychlým vnesením hasícího prostředku do chráněného zařízení 

 [ms]. Tím je možné zasáhnout výbuch již ve fázi vzniku. Základními prvky ochranného 

zařízení HRD jsou: řídící ústředna, čidla, lahev s hasícím prostředkem                             

a rozprašovací hubice, přičemž řídící ústředna s čidly může být doplněna i jiným 

výkonným zařízením. Systém HRD je uváděn do činnosti automaticky prostřednictvím 

řídící ústředny. V ní jsou zachyceny a zpracovány signály detektoru, řídící ústředna 

spouští ochranné zařízení a může rovněž vypínat výrobní proces. 

Detektory - čidla mohou být použita ve dvou variantách podle potřeby: infračervený 

nebo tlakový. 

Při překročení nastavených limitních hodnot detektoru je tento stav indikován     

a při použití tlakového detektoru je počínající výbuchový tlak vyhodnocen řídící 

ústřednou. Lahev s hasivem je vybavena rychlootevíracími ventily, které jsou schopny 

okamžitě celý obsah lahve uvolnit do chráněného zařízení. Právě extrémně rychlá 

reakce ochranného systému HRD znamená účinný zásah a zahájení hašení tak, že 

projevy výbuchu (plamen) jsou již v zárodku potlačeny. Systém HRD (tlaková lahev 

s hasivem) je na obrázku 8.                                                                                             [5]    
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Obrázek 8 HRD systém - tlaková lahev s hasivem [21, 16] 

 

• Izolace výbuchu 

Při použití ochranných protivýbuchových opatření je zpravidla nutné zabránit 

přenosu výbuchu z jedné části technologie do druhé. Rozšíření výbuchu přes spojovací 

potrubí, dopravní systémy a jiné části technologie lze zabránit pomocí rotačních 

podavačů, rychlouzavíracích ventilů, šoupátek, klapek a odlehčovacích komínů. 

Jsou li tato zařízení řízena detektory, je nezbytné zajistit mezi detektory                 

a prevenčním prvkem dostatečný odstup tak, aby byla splněna reakční funkce prevenční 

ochrany. Prvky izolace výbuchu musí splňovat požadavky normy ČSN EN 15089. 

 

Rotační podavače  

Rotační podavače se používají k izolaci výbuchu hořlavých plynů, výparů 

hořlavých kapalin a hořlavých prachů. Rotační podavače brání přenosu výbuchu a 

prošlehu plamene. Při výbuchu musí být podavač automaticky zastaven, aby se 

zabránilo výstupu hořících produktů do další části technologie.                               [20,5]    

Dalšími výbuchovými izolačními systémy jsou: automatická protivýbuchová bariéra, 

rychlouzavírací šoupátka, rychlouzavírací protivýbuchový ventil apod. 

 

HRD bariéry 

 HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva pod tlakem do 

chráněného zařízení. Před plamennou frontou postupuje výbuchový tlak. Tyto veličiny 

je možno detekovat čidly - detektory, které byly pro daný účel vyvinuty. Okamžik 

zahájení hasící činnosti je tedy odvozen od okamžiku zjištění výbuchu čidlem. 

Vyhodnocovací a řídící centrálou je vydán pokyn k otevření lahve s hasivem. Lahev je 
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vybavena rychlootevíracími ventily, které okamžitě celý obsah lahve uvolní do 

chráněného prostoru a vytvoří tak mlhu hasícího média. Výbuchová i plamenná fronta 

jsou tímto zásahem uhašeny (antikatalytický efekt hasícího prášku). HRD bariéry jsou 

certifikovány dle ČSN EN 15 089 a splňují podmínky NV č. 23/2003 Sb.                 [12]    

 

• Konstrukce odolná výbuchu 

Zařízení, ochranné systémy a součásti musí být vyrobeny tak, aby odolávaly 

vnitřnímu výbuchu bez porušení.                                                                                  [20]    

Rozlišují se následující konstrukce: 

a) konstrukce pro maximální výbuchový tlak, 

b) konstrukce pro redukovaný výbuchový tlak ve spojení s odlehčením výbuchu 

nebo potlačením výbuchu.                                                                                      [20]    

 

Zařízení, ochranné systémy a součásti mohou být buď odolné proti výbuchovým 

tlakům nebo proti tlakovým rázům při výbuchu, jak je znázorněno na obrázku 9. Přitom 

nádoby nebo zařízení odolné tlaku výbuchu nepodléhají ustanovením o tlakových 

nádobách. Očekávaný výbuchový tlak není chápán jako provozní tlak ve smyslu 

ustanovení o tlakových nádobách.                                                                                [20]    

 

  

Obrázek 9 Schéma konstrukce odolné výbuchu[20]    

 

a) Konstrukce odolná výbuchovým tlakům 

Zařízení, ochranné systémy a součásti odolné výbuchovým tlakům musí 

odolávat očekávaným výbuchovým tlakům bez trvalých deformací. Pro dimenzování     

a provedení těchto zařízení, ochranných systémů a součástí se použijí předpisy pro 

Konstrukce odolná 

výbuchovým tlakům 

Konstrukce odolná 

tlakovým rázům při výbuchu 

Konstrukce odolná výbuchu 



 

 

33 

konstrukci a výpočet tlakových nádob. Očekávané výbuchové tlaky musí být použity 

jako základ pro výpočet tlaku.                                                                                      [20]    

 

b) Konstrukce odolná tlakovým rázům při výbuchu 

Zařízení, ochranné systémy a součásti odolné tlakovému rázu výbuchu musí být 

konstruovány tak, že odolávají tlakovému rázu očekávaného výbuchového tlaku, 

přičemž jsou zde dovolené plastické deformace, nikoli však destrukce. Pro konstrukci    

a výrobu zařízení, ochranných systémů a součástí odolných tlakovým rázům při 

výbuchu musí být použity příslušné předpisy a normy.                                               [20]    
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7. POPIS POSUZOVANÉ TECHNOLOGIE 

Technologie sušení mléka je umístěna v budově areálu společnosti BOHEMILK 

a. s. v Opočně.  Pro výrobu je použita technologie dánské společnosti GEA Niro Inc., 

jenž je světově uznávanou společností v oblasti výroby.  

 

Technologii výroby sušeného mléka tvoří následující zařízení: 

• Sušárna NIRO 

• Vibrofluidní žlab NIRO, včetně prosévačky SVENDBORG, 

• Odsávací cyklóny sušící komory - 2 x (včetně odsávacího potrubí), 

• Odsávací cyklón vibrofluidního žlabu, včetně odsávacího potrubí, 

• Pneudoprava do skladovacích sil G1-G7, 

• Šnekové dopravníky profilu „U“ mezi sítem z vibrofluidního žlabu a 

plničkou Big-bagů, 

• Plnička Big-bagů, 

• Skladovací sila sušeného mléka G1-G7 (40 m3), H1-H4 (4 m3), včetně 

odsávacího zařízení, 

• Skladovací sila glukózy H5-H8 (4 m3), včetně odsávání, 

• Šnekové dopravníky profilu „U“ pod sily G1-G7, 

• Mezizásobník pod sily G1-G7, 

• Šnekové dopravníky profilu „U“ pod sily H1-H4, H5-H8, 

• Šaržová váha, 

• Homogenizér (Nautamix), 

• Mezisilo, 

• Pytlovací linka pytlů. 

Mléko je v první fázi přiváděno do trubkové odparky, kde se mléko odpařuje na 

48 – 50 % sušinu. Po kondenzaci se zahuštěné mléko suší rozprašovacím způsobem  

sušárně (viz. obrázek 10), kde se mléko pomocí rozprašování – mlhovým způsobem 

(pomocí rozprašovacího kotouče) vpouští do proudu horkého vzduchu. Teplota vzduchu 

vstupujícího do sušárny je 130 - 150°C. Jako rozdělovač sušícího systému je používán 

rozdělovač pro rotující pohyb vzduchu.  Ve spodní části sušárny dochází k odloučení 

většiny vody.  
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Obrázek 10 Sušárna [15] 

 

V horní a spodní částí (výsypce) je sušárna vybavena elektrickými oklepy. 

Obsluha v případě potřeby (kontroly, údržby) vstupuje do vnitřního prostoru sušárny 

dveřmi. 

Teplota vystupujícího vzduchu je 73 - 83°C. Teplota vystupujícího produktu je 

asi 24°C. Následně je sušené mléko dopraveno do vibrofluidního žlabu, kde dochází 

k dosušení mléka. Tloušťka vrstvy sušeného mléka ve žlabu je menší než 200 mm. 

Vibrofluidní žlab je napojen na dvojici potrubí - teplý a studený vzduch. Studený 

vzduchu má teplotu 10 - 15°C. Přiváděný teplý vzduch má teplotu asi 65°C. Teplý 

vzduch je ohříván vodní parou. 

Nejen sušárna, ale i vibrofluidní žlab jsou odsávány pomocí cyklónových 

odlučovačů, umístěných vedle sušárny mléka. Sušárna je odsávána dvojicí cyklónů (viz 

obrázek 11), vibrofluidní žlab pomocí jednoho cyklónu. Z cyklónů je odloučené sušené 

mléko dopraveno přes vibrační žlab a rotační podavač potrubím zpět do sušárny či 

vibrofluidního žlabu. 

  

Obrázek 11 Cyklónové odlučovače [15] 
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Vysušené mléko je z vibrofluidního žlabu dopravováno do prosévačky 

SVENDBORG , navazující na daný žlab. Po prosetí je mléko dopravováno do boxu na 

odpad, nebo přes klapku buď do plničky kontejnerů či big-bagů (přes kaskádu 

šnekových dopravníků profilu „U“)  

 

  

Obrázek 12 Kaskáda šnekových dopravníků, včetně plničky big-bagů [15] 

nebo následně přes rotační podavač do pneudopravy DN 65, jež slouží k zásobování, 

resp. dopravě sušeného mléka do skladovacích sil G1-G7 či H1-H4. Šnekové 

dopravníky a plnička big-bagů jsou znázorněny na obrázku 12. 

Jak již bylo uvedeno výše, sušené mléko je  dále distribuováno potrubím DN 65 

do jednoho ze sedmi skladovacích sil G1-G7.  

Sila G1-G7 o objemu 40 m3 představují nerezová skladovací sila. V horní části 

jsou umístěny potrubní rozvody – odsávací potrubí, jež odvádí odsávanou směs 

vzduchu a prachu sušeného mléka do cyklónového odlučovače. Spodní část sil je 

vibrační (virbrátory). Sušené mléko je ze sil dopravováno kaskádou šnekových 

dopravníků profilu „U“ do mezizásobníku (viz. obrázek 13).  

  

Obrázek 13 Sila G1 - G7, včetně kaskády šnekových dopravníků a mezizásobníku [15] 
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Z mezizásobníku o velikosti 2 m3 je produkt veden přes vibrační dno, včetně 

klapky a rotačního podavače do pneudopravy DN 65 ústící do sil H1-H4. 

Sila H1 - H4,  o velikosti 4 m3, slouží ke skladování sušeného mléka a jeho 

následnému dávkování přes kaskádu šnekových dopravníků profilu „U“ do nautmixu 

(homogenizéru). Sila H1 - H4  jsou rovněž odsávána pomocí potrubí, ústící ze sil ve 

stropní částí do cyklónu. Jsou plněna postupně. 

Součástí technologie jsou rovněž sila H5 - H8, jež jsou svou povahou                   

a konstrukcí shodná se sily H1 – H4. V těchto silech se provádí skladování ingrediencí, 

potřebných k výrobě výrobků, a to např. aromata, cukr, glukóza atd. 

Sila H5 – H8, stejně jako H1 – H4 jsou ve spodní části opatřena klapkami, 

včetně kaskády šnekových dopravníků profilu „U“. Tato kaskáda však následně 

dopravuje ingredience do šaržové váhy. Váha je napojena na odsávací zařízení – cyklón 

pomocí pneudopravy DN 65. 

 

  

Obrázek 14 Sila H5 - H8, včetně kaskády šnekových dopravníků a šaržové váhy[15] 

 

Pod váhou je umístěn nautamix o objemu 4 m3, kde se provádí míchání všech 

ingrediencí (ze sil H5-H8 - viz. obrázek 14), sušeného mléka (sila H1-H4) a přísad 

(násypka). Vše je přiváděno pomocí kaskády šnekových dopravníků profilu „U“. 
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Obrázek 15 Nautamix, včetně kaskády šnekových dopravníků a násypka [15] 

 

Z nautamixu (viz. obrázek 15) je připravená směs výrobku dopravena do 

mezisila o objemu cca 5,5 m3, jež je bezprostředně napojeno přes dopravník na plnící 

linku pytlů či big-bagů. Celá technologie je v provedení nerez.                                  [15] 

.                                                                                                 
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8. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ A VÝBUCHOVÉ PARAMETRY 

SUŠENÉHO MLÉKA  

Společnost BOHEMILK a.s. poskytla pro mou analýzu rizik v rámci této 

diplomové práce požárně technické a výbuchové parametry hořlavých látek – sušeného 

mléka – nacházejících se v posuzované technologii. Jedná se o sušené mléko mlhové 

plnotučné, jehož charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 10 a sušené mléko mlhové 

odtučněné, jehož charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 11. Hodnoty v tabulkách jsou 

získané ze zkušebního protokolu vypracovaného Zkušební laboratoří VVUÚ, a.s. 

Ostrava - Radvanice. 

 

Sušené mléko mlhové plnotučné  

Tabulka 10 Požárně technické charakteristiky sušeného plnotučného mléka 

Parametr Hodnota 

Střední velikost zrna       0,058 mm 

Spodní mez výbušnosti při Ei 9kJ 40 g/m3 

Spodní mez výbušnosti při Ei 0,1kJ 95 g/m3 

Maximální výbuchový tlak při Ei 34,5 kJ 0,83 MPa 

Maximální rychlost nárůstu tlaku 22,9 MPa/s 

KSt 14,4 MPa.m/s 

Třída výbušnosti St1 

C opt (optimální koncentrace pro Kmax ) 2000 g/m3 

   

Sušené mléko mlhové odtučněné 

Tabulka 11 Požárně technické charakteristiky sušeného odtučněného mléka 

Parametr Hodnota 

Střední velikost zrna                         0,040 mm 

Spodní mez výbušnosti při Ei 9kJ 58 g/m3 

Spodní mez výbušnosti při Ei 0,1kJ 122 g/m3 
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 Obě tyto komodity jsou sušeny v posuzované sušárně. Z tabulek vyplývá, že 

plnotučné mléko má nebezpečnější charakteristiku. Má nižší hodnotu spodní meze 

výbušnosti, což je ovlivněno vyšším množstvím tuku ve vysušovaném mléce. 

9. ANALÝZA RIZIK DLE NV č. 406/2004 Sb. 

 Předmětem mé diplomové práce je provedení analýzy rizik dle                         

NV č. 406/2004 Sb., jelikož technologie sušení představuje jako celek velmi složitou, 

technologicky náročnou provozní část, věnovala jsem ve své práci pozornost pro 

analýzu rizik dvěma nejdůležitějším zařízením – sušárně a vibrofluidnímu žlabu. 

V příloze č. 1 je znázorněno schéma mnou posuzované technologie.  

 Byly vyhodnoceny prostory s nebezpečím výbuchu a bez nebezpečí výbuchu na 

základě poskytnutých podkladů, vlastností látek, výbuchových parametrů, stavových 

parametrů technologie, provozních podmínek apod. 

 

Výstupem analýzy rizik jsou: 

• Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu (viz. kapitola 9.1) 

• Definování zdrojů iniciace (viz. kapitola 9.2) 

 

Nebezpečí tvorby výbušné atmosféry sušeného mléka vzniká zejména při jeho 

dopravě a skladování (sypání proudu sušeného mléka do zásobníku), přečerpávání 

potrubím (vznik prachovzdušné směsi), dopravě šnekovými dopravníky (otěr o otáčivé 

části dopravníku a následný úlet prachu sušeného mléka do vnitřního volného prostoru 

dopravníku a odsávání prachovzdušné směsi (oddělení prachovzdušné směsi od 

nosného média – vzduchu). 

Celá tato technologie představuje proces, kde dochází ke vzniku oblaku prachu 

- víření prachu sušeného mléka (hořlavého a výbušného prachu) ve vnitřních prostorech 

jednotlivých zařízení, jehož množství se pohybuje koncentračně nad spodní mezí 

výbušnosti. Z těchto důvodů nelze potencionální riziko výbuchu podceňovat. 

 Dle konzultace s provozovatelem je technologická linka sušení mléka v provozu 

zhruba 3 000 h/rok. 

Jednotlivá zařízení s výskytem výbušné atmosféry, která jsou provozována více 

jak 1000 h/rok byla zařazena do zóny 20, zařízení provozována do 1000 h/rok do zóny 

21 a zařízení provozovaná do 10 h/rok do zóny 22.  
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9.1 Klasifikace prostředí 

• Sušárna 

 Na obrázku 16 je znázorněna sušárna. Do sušárny je přiváděno zahuštěné mléko, 

rozprášeno a vysušováno proudem horkého vzduchu. Sušené mléko je dále odváděno do 

vibrofluidního žlabu. 

 

Obrázek 16 Sušárna s vibrofluidním žlabem a odlučovacím cyklónem [16]                                                                               

 

Tabulka 12 Klasifikace prostředí sušárny 

Zařízení Výbušná 

atmosféra 

Poznámka Zóna uvnitř 

zařízení 

Zóna vně 

zařízení 

Sušárna 

 

ANO Ve spodní části 

sušárny 

20 BEZ* 

 

Zdůvodnění: 

V prostoru rozprašovacího systému, systému pro přívod vzduchu a rozdělovače 

vzduchu je prostor bez nebezpečí výbuchu. V této části sušárny se výbušná atmosféra 

netvoří, jelikož je zde vstřikováno zhuštěné mléko do proudu horkého vzduchu a 

v těchto podmínkách výbuch ani hoření nastat nemůže z důvodu vysoké vlhkosti. Proto 

část sušárny, přiléhající prostor kolem rotačního rozprašovače je zařazen do zóny 22.  

Problém spočívá ve spodní části sušárny, kde cirkuluje již vysušené mléko 

v tangenciálním proudu horkého vzduchu. Tento prostor sušárny je v zóně 20, jelikož se 

zde trvale vyskytuje nebezpečná výbušná atmosféra směsi sušeného mléka a vzduchu. 
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 Musíme zde počítat s místním překročením dolní meze výbušnosti LEL. Vnitřní 

prostor sušárny musíme posuzovat jako celek a to prostor s trvalým výskytem 

nebezpečné výbušné atmosféry a zařadit ho do zóny 20. Klasifikace prostoru sušárny je 

uvedena v tabulce 12. 

 

* BEZ  

Podmínky pro dodržování čistoty a periodický úklid je nutno zapracovat do provozních 

předpisů a dokumentace požární ochrany a tyto je nutno dodržovat. Provozovatel musí 

dle ČSN EN 61 241-10 zajistit úroveň úklidu „výbornou“ nebo „dobrou“. V případě, že 

toto provozovatelem zajištěno nebude, je prostor kolem daného zařízení zařazen jako 

prostor s nebezpečím výbuchu BE3N1, Zóna 22. 

 

• Vibrofluidní žlab  

Do vibrofluidního žlabu je přiváděno sušené mléko ze sušárny. Do této části 

technologie je přiváděn teplý a studený vzduch, který prochází vrstvou dosoušeného 

mléka. Vrstva sušeného mléka se zde pohybuje do výšky 200 mm. Odváděn je odpadní 

vzduch, ze kterého je v cyklónových odlučovačích odděleno rozvířené sušené mléko          

a vraceno zpět do sušárny nebo do vibrofluidního žlabu. Po dosušení mléka je produkt 

dále odváděn přes síto do boxu na odpad nebo do plničky kontejnerů či big-bagů.  

Schéma vibrofluidního žlabu je znázorněno na obrázku 17. 

 

           

Obrázek 17 Schéma - vibrofluidní žlab [12] 

Přívod teplého 

vzduchu vzduch 

Přívod studeného 

vzduchu vzduch 

Odváděný vzduch (do cyklónu) 

Konečný produkt 

(sušené mléko) 

Přívod sušeného 

mléka ze sušárny 
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Tabulka 13 Klasifikace prostředí vibrofluidního žlabu 

Zařízení Výbušná 

atmosféra 

Poznámka Zóna uvnitř 

zařízení 

Zóna vně 

zařízení 

Vibrofluidní 

žlab 

 

ANO Trvale  20 BEZ* 

 

Zdůvodnění: 

Při procesu dosoušení dochází ke značnému úletu částic sušeného mléka              

a vytváření tak nebezpečné výbušné atmosféry, která je přítomna trvale (technologie je 

v provozu více jak 1000 h/rok) Koncentrace směsi vzduchu a sušeného mléka v této 

části technologie kolísá a nelze vyloučit, že se bude vyskytovat mimo rozsah mezí 

výbušnosti. Vzhledem k tomu, že se u prachovzdušných směsí při bezpečnostních 

úvahách horní mez výbušnosti nepoužívá, protože nelze homogenitu prachovzdušné 

směsi zaručit, musíme k tomu při zařazování tohoto prostoru přihlédnout. Nebezpečí 

výbuchu proto hrozí i tehdy, když je skutečná koncentrace vyšší než horní mez 

výbušnosti. Z tohoto důvodu tento prostor zařazuji do zóny 20. Klasifikace prostoru 

vibrofluidního žlabu je uvedena v tabulce 13. 

 

 

* BEZ  

Podmínky pro dodržování čistoty a periodický úklid je nutno zapracovat do provozních 

předpisů a dokumentace požární ochrany a tyto je nutno dodržovat. Provozovatel musí 

dle ČSN EN 61 241-10 zajistit úroveň úklidu „výbornou“ nebo „dobrou“. V případě, že 

toto provozovatelem zajištěno nebude, je prostor kolem daného zařízení zařazen jako 

prostor s nebezpečím výbuchu BE3N1, Zóna 22. 
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9.2 Definování zdrojů iniciace 

Iniciační zdroje, se kterými se můžeme u posuzované technologie setkat jsou: 

1. Mechanické jiskry – k jejich vzniku může dojít při manipulaci s ručními 

šoupátky, hradítky, kontrolními otvory a okénky (opravy, údržba – mechanické 

opracovávání, broušení.), vznik od otáčivých částí rotačních podavačů, 

elektromotorů atd. Mechanické jiskry mohou vznikat při pohybu uvolněných 

částí zařízení, také při vyosení šnekových dopravníků a následném kontaktu 

šneku se stěnou dopravníku. Mechanická jiskra může vzniknout při používání 

nářadí, které není vhodné do daného prostředí. 

 

2. Elektrické jiskry  – mohou vznikat od elektrických zařízení umístěných na 

jednotlivých zařízeních (osvětlení, elektroinstalace, detekce teploty, tlaku 

apod.,) - např. při jejich poruše. Pokud neodpovídají požadavkům příslušné 

zóny,  mohou se stát zdroje vznícení. 

 

3. Statická elektřina – ke vzniku výbojů statické elektřiny může docházet při 

špatném uzemnění a pospojování částí zařízení (např. násypky, zásobníky, 

podavače, dopravníky aj.), dále při používání nevhodné obuvi či oděvu nebo při 

chybějící antistatické úpravě podlahy. 

 

4. Statická elektřina sušeného mléka – nelze opomenou možný vznik statické 

elektřiny proudem částic dopravovaného materiálu. 

 

5. Horký povrch  – k jeho vzniku může docházet díky rotaci částí daných zařízení 

(elektromotory) a možnému otěru, havárii ložisek, dále při selhání ochranných 

prvků sušárny v závislosti na detekci teploty ( přehřátí stěn sušárny). Horké 

povrchy mohou vznikat třením,  např. rozprašovacího kola, turniketového 

podavače nebo osvětlovacím zařízením. Mohou způsobit požár, pokud jejich 

teplota překročí teplotu vznícení produktu. Příliš vysoká teplota vháněného 

vzduchu by mohla také způsobit zapálení atmosféry.                                      [15]        
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9.3 Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení rizik jsem provedla dle metodického postupu popsaného v kapitole 

6.4. Výsledná matice rizik je tabulka 14. 

Tabulka 14 Matice rizika 

Následek 

Pravděpodobnost  
Katastrofický  Významný  

Méně 

závažný  
Zanedbatelný  

Nepřetržitě v době 

provozu 
A 

Sušárna a 

žlab 
A B 

Příležitostně 

v době provozu 
A A B B 

Krátkodobě 

v době provozu 
A B B C 

Nepravděpodobně B B C C 

 

Na základě matice rizik navrhuji přijmout opatření dle následující tabulky 15. 

Tabulka 15 Vyhodnocení rizik pro sušárnu a vibrofluidní žlab 

 

Zařízení 
Pravděpodobnost Následek 

Stupeň 

rizika 
Opatření 

Stupeň 

rizika po 

aplikaci 

opatření 

Sušárna Nepřetržitě v době 

provozu 
Významný A 

organizační i 

technická 
A → C 

Vibrofluidní 

žlab 

Nepřetržitě v době 

provozu 
Významný A 

organizační i 

technická 
A → C 
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10.  NÁVRHY TECHNICKÝCH OPAT ŘENÍ 

Na základě skutečnosti vyplývající z analýzy rizik je nutno provést ve vztahu 

k protivýbuchové ochraně nejprve výpočet tlakové odolnosti. Tento krok jsem měla 

možnost sledovat při vypracovávání výpočtové zprávy: „Kontrolní a optimalizační 

pevnostní statický výpočet MKP vybraných částí technologie sušeného mléka na 

tlakovou odolnost 50 kPa“ . 

 

Ve výpočtovém modelu jsou zadány rozměry zařízení a materiál provedení. Dále 

jsou matematickými vztahy modelovány vzájemné vazby mezi jednotlivými spoji 

(dveřní závěsy, uložení šneku atd.), které simulují přenášené silové zatížení mezi nimi. 

Výstupem je definované napětí v jednotlivých částech sušárny v případě 

výbuchu včetně návrhu na jejich vyztužení (zpevnění).  

Výpočtový model sušárny před vyztužením a po vyztužení je znázorněn na 

obrázcích 18 a 19. Výpočtové modely byly vytvořeny pomocí softwarové simulace. 

 

SUŠÁRNA 

Na základě tlakové odolnosti sušárny lze navrhnou protivýbuchovou ochranu. 

Pro instalaci PÚSM musí sušárna splňovat tlakovou odolnost 20 kPa a pro instalaci 

systému potlačení výbuchu tlakovou odolnost 50 kPa. 

 

Výpočtový model sušárny na tlakovou odolnost 50kPa 

 

Obrázek 18 Výpočtový model sušárny  - původní konstrukce - průběhy redukovaných 

napětí  [MPa] [26]   
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Obrázek 19 Výpočtový model sušárny - vyztužená konstrukce - průběhy redukovaných 

napětí[MPa] [26]   

 

Na základě ověření tlakové odolnosti navrhuji pro sušárnu mléka společnosti 

BOHEMILK a.s. 2 varianty řešení: 

1. instalace PÚSM (Pojistné ústrojí s membránou) na boční plášť sušárny. Návrh 

se opírá o normativní požadavky ČSN EN 14 491. Počet membrán a jejich 

plocha se odvíjí od výpočtu v protokolu v Příloze 2. Protokol byl vytvořen 

výpočetním programem WinVent 3.1. Jelikož je sušárna umístěna uvnitř 

budovy, je nutné nainstalovat deflektory, které odvedou plamennou frontu mimo 

budovu do bezpečného prostoru. Pokud je uvažovaná délka deflektoru větší než 

1m, rozměry deflektoru je nutné doložit výpočtem. Jedná se o certifikované 

zařízení – ochranný systém, dle NV č. 23/2003 Sb. (94/9/EC), které je 

certifikované notifikačním orgánem dle směrnice 94/9/EC.  

 

2. instalaci zařízení na potlačení výbuchu HRD systém. Tato varianta se opírá o 

normu ČSN EN 14373, článek 6.5.4 Ochrana části objemů.  

 

Z normy ČSN EN 14373 vyplývá, že je přípustné navrhnout a rozmístit systém pro 

potlačení výbuchu pouze na omezený objem, a to na spodní část sušárny, jak je 

znázorněno na obrázku 20. 
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Obrázek 20 Znázornění výskytu výbušné atmosféry v prostoru sušárny[18] 

Legenda: 

1 - výbušná atmosféra 

AA - hranice, nad kterou se nevyžaduje rozprašování hasící látky  

 z - bezpečný odstup [m]  

Pro tuto situaci musí být, ze znalosti rychlosti plamene při výbuchu st a doby od 

okamžiku iniciace do úplného potlačení výbuchu tsupp, stanoven odstup „z“. 

 

z = st . tsupp 

 

kde 

 z  - bezpečnostní odstup [m] 

 st - rychlost plamene [m/s]     

 tsupp - doba od okamžiku iniciace do úplného potlačení výbuchu [s]                [18] 

 

• Provedla jsem aplikaci této normy na mlékárnu BOHEMILK a.s. v Opočně. 

Výsledkem je, že na spodní část sušárny navrhuji instalaci zařízení na potlačení 

výbuchu Ochranné zařízení HRD, certifikované notifikačním orgánem dle 

směrnice 94/9/EC - ATEX 100 a současně vyhovující  požadavkům ČSN EN 

14373. 

 

Upozornění: 

Problematika výbušnosti nabízí i možnost řešení zabezpečení této technologie na 

maximální výbuchový tlak dle ČSN EN 14460. Z prohlídky dané technologie 

jednoznačně vyplynulo, že se jedná o technologii jednostěnnou, tudíž tento způsob 
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ochrany nebylo možné aplikovat (ochrana na maximální výbuchový tlak je pro prachy 

třídy St 1 zajistit tlakovou odolnost 1MPa posuzované technologie).  

 

Izolace výbuchu 

• K zabránění přenosu výbuchu do navazujících částí technologie je nutné 

nainstalovat zařízení na zabránění přenosu výbuchu dle ČSN EN 15 089. Pro 

potrubí přivádějící horký vzduch do sušárny a odtahové potrubí do cyklónů 

navrhuji nainstalovat zařízení na zabránění přenosu výbuchu HRD bariéru. 

Takovéto zařízení musí být doloženo písemnými dokumenty, že jsou splněny 

požadavky dle 94/9/EC, včetně prověření pomocí softwarové simulace 

jednotlivých zařízení na danou tlakovou odolnost.  

 

VIBROFLUIDNÍ ŽLAB  

• V případě výbuchu uvnitř sušárny dojde k přenosu výbuchu do prostoru vibro-

fluidního žlabu NIRO s prosévačkou. Na základě těchto skutečností navrhuji 

instalovat systém na potlačení výbuchu na redukovaný výbuchový tlak -  

Ochranné zařízení HRD, certifikované notifikačním orgánem dle směrnice 

94/9/EC - ATEX 100 a současně vyhovující  požadavkům ČSN EN 14373, 

včetně prověření pomocí softwarové simulace jednotlivých zařízení na danou 

tlakovou odolnost. 

 

• Pro vibrofluidní žlab a navazující zařízení je nutné doložit tlakovou odolnost.  

 

Izolace výbuchu 

• Z důvodu zabránění přenosu plamene je nutné doložit, že klapka pod 

prosévačkou splňuje parametry prvku bránícího přenosu výbuchu dle               

NV č. 23/2003 Sb. (94/9/EC). Pokud to nebude prokázáno a doloženo, bude 

nutné instalovat klapku v požadovaném provedení nebo jiné zařízení bránící 

přenosu výbuchu dle ČSN EN 15 089. Navrhuji instalaci rotačního podavače 

v provedení dle ČSN EN 15 089. 

 

• Dalším navazujícím zařízením, do kterého se může výbuch přenést je potrubí 

přivádějící teplý a studený vzduch  a potrubí odvádějící vzduch do odlučovacích 
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cyklónů. Zde je nutné nainstalovat zařízení na zabránění přenosu výbuchu HRD 

bariéru , která musí splňovat požadavky ČSN EN 15089. Takovéto zařízení 

musí být doloženo písemnými dokumenty, že jsou splněny požadavky dle 

94/9/EC, včetně prověření pomocí softwarové simulace jednotlivých zařízení na 

danou tlakovou odolnost. 
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11.  NÁVRHY ORGANIZA ČNÍCH OPATŘENÍ 

1) Úklid 

Provádět pravidelný úklid na pracovišti. Dodržovat úroveň úklidu „výborná“ 

nebo „dobrá“ dle ČSN EN 61241-10.  

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. 

Úroveň úklidu dobrá - vrstvy prachu při této úrovni úklidu nejsou zanedbatelné, 

ale jsou přítomny krátce (méně než jednu směnu). V závislosti na tepelné 

stabilitě prachu a povrchové teplotě zařízení může být prach odstraňován dříve, 

než by mohlo dojít k požáru. Úklid se musí provádět vysavačem vhodným pro 

dané prostředí. V tomto případě pak zařízení musí splňovat podmínku pravidla 1 

v příloze B (ČSN EN 61241-10): 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°C T 

                                                                                                                           [10] 

 

 2) Označení prostorů 

Prostory s nebezpečím výbuchu musí být označeny trojúhelníkovou značkou, 

černě ohraničené žluté pole s písmeny EX, dle nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým 

se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (viz.          

obrázek 21). 

  

Obrázek 21 Značka „Nebezpečí - výbušné prostředí“ [14] 
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3) Vhodné elektrické zařízení a vybavení 

 V prostoru stanovených zón s nebezpečím výbuchu prověřit splnění požadavků 

pro použití vyskytujících se elektrických zařízení a vybavení, zda jsou vhodná do 

daného prostředí dle NV č. 23/2003 Sb.) 

 

4) Kontroly uzemnění zařízení 

Pravidelně provádět kontrolu uzemnění jednotlivých zařízení - pravidelné revize 

(1x ročně) pověřenou, odborně způsobilou osobou s oprávněním pro výbušná prostředí. 

O kontrole musí být proveden písemný zápis. 

 

5) Vybavení zaměstnanců vhodnými pracovními pomůckami 

Zaměstnance obsluhy, údržby apod. vybavit oděvem a obuví, které nevytváří 

elektrostatický náboj a je vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu. Používané 

pracovní nástroje musí být schváleny pro práci ve výbušném prostředí tzn. 

v nejiskřivém provedení.  

 

6) Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Veškeré práce v prostředí s nebezpečím výbuchu např. svařování, zámečnické 

práce apod., se musí provádět na základě písemného Příkazu V, který vydá zodpovědná 

osoba. Instrukce pro případné práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, které nejsou 

zpracovány v interních dokumentech, musí být pro příslušné práce v prostředí 

s nebezpečím výbuchu zpracovány. 

 

Příkaz V musí dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. obsahovat zejména: 

a) datum vydání a dobu platnosti příkazu, 

b) termín zahájení výkonu práce popřípadě přerušení práce (datum, hodina) 

c) termín ukončení práce (datum, hodina), stvrzený podpis vedoucího práce a osoby 

pracoviště přejímající, 

d) název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude práce vykonávána, 

e) pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry popřípadě 

k jeho uvedení do původního stavu, 

f) stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být 

provedena před zahájením práce, 
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g) seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání 

mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany, 

h) jméno a příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval 

popřípadě vydal, 

i) jméno a příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a 

který příkaz převzal, 

j) jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, jejich podpisy, kterými tyto 

osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování 

pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce, 

k) další nezbytné údaje, jako např. uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo 

pod dohledem nebo určení osoby, pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem 

práce nebo zápis o předání pracoviště. 

 

7) Školení  zaměstnanců 

Se zřetelem na ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb. § 103 odst. (2) a (3)                

a odst. (1) písm. f) zákoníku práce zaměstnavatel stanovuje následující druhy školení o 

právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci             

a poskytování informací a pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

1.  Při  přijetí do pracovního poměru – nástupu do práce 

• vstupní školení  

• obecné  

• na pracovišti  

2. Během pracovního poměru: 

• opakované školení (pro zaměstnance; pro vedoucí zaměstnance) 

• školení pro vedoucí zaměstnance 

• informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou 

seznámení s riziky a opatřeními na ochranu před působením těchto rizik 

• ostatní školení  

Zaměstnavatel toto školení zajišťuje pro zaměstnance: 

• při jejich nástupu do práce,  

• při změně pracovního zařazení,  

• při změně druhu práce,  
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• při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických anebo pracovních postupů,  

• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

 

8) Školení o ochraně zdraví při práci s nebezpečím výbuchu 

 

• Periodicita školení 

Školení zaměstnanců je třeba provádět pravidelně 1x ročně. Jinak dle                                  

 Zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce. Účast zaměstnanců musí být   

prokazatelně doložena a musí být vedena dokumentace o provedeném školení.  

 

• Školitel 

Školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo jiná oprávněná   

a způsobilá osoba k této činnosti, určená zaměstnavatelem. 

 

• Osnova školení 

Zaměstnance je nutné seznámit s: 

1) výskytem výbušné atmosféry a iniciačních zdrojů a jejich význam - jak se  

chovat v prostorech, kde se může vyskytnout výbušná atmosféra; co ji může  

iniciovat a jaké může mít výbuch následky, 

2) riziky v prostorech s nebezpečím výbuchu  

 3)  pracovními a technologickými postupy  

 4) s preventivními a ochrannými opatřeními  

5) organizačními opatřeními  

 6) technickými opatřeními 

 7) systémem povolování prací - Příkaz V 

 8) způsobilostí zaměstnanců k prováděným činnostem - určité práce smí být   

                prováděny jen zaměstnanci s požadovanou odbornou způsobilostí, 

 9) používáním vhodných osobních ochranných prostředků 

 

Dle přílohy č. 2 k NV č. 406/2004 Sb., pověří zaměstnavatel obsluhou zařízení                

a ochranných systémů v prostoru s nebezpečím výbuchu pouze zaměstnance, jehož 



 

 

55 

teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se obsluhy těchto zařízení                    

a ochranných systémů byly prokazatelně ověřeny. 

 

9) Údržba 

Údržba zahrnuje opravy, kontroly, servis a zkoušení. Před zahájením údržbářské 

práce musí být informováni všichni zúčastnění a práce musí být schválena, např. 

systémem povolování práce. Může být prováděna pouze kompetentními osobami. 

Během údržby mají být části zařízení nebo technologie, které mohou způsobit 

výbuch při neúmyslném spuštění během práce, musí být uvedeny mimo provoz. 

Kromě výjimečných podmínek, kdy byly provedeny jiné vhodné a adekvátní 

opatření, musí být zařízení technologie, na kterém je prováděna práce, pokud je to nutné 

vyprázdněny, snížen jejich tlak, vyčištěny, provětrány a musí být bez hořlavých látek. 

Při postupující práci nesmí tyto látky dosáhnout místa, kde je práce prováděna.                                                                                                       

Po dokončení údržby musí být provedeny kroky pro zajištění, aby ochranná 

opatření proti výbuchu, požadovaná pro normální provoz, byla opět účinná, dříve než je 

zařízení znovu spuštěno.                                                                                                 [8]   

 

10) Aktualizace protokolu o určení vnějších vlivů dle  ČSN 33 2000-3 

Na základě zařazení daných prostorů jako prostorů s nebezpečím výbuchu do 

patřičných zón je nutno provozovatelem provést aktualizaci protokolu o určení vnějších 

vlivů, vypracovaný dle ČSN 33 2000-3. Provozovatel je povinen provádět aktualizace 

při změnách technologie či při změně platných norem a předpisů.                              [15] 

 

11)Dokumentace – DOPV 

 Provozovatel musí v souladu s NV č. 406/2004 Sb. a v návaznosti na prevenci 

rizik dle zákoníku práce vypracovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem. 

 Písemná Dokumentace o ochraně před výbuchem se zpracovává v návaznosti na 

výsledky posuzování rizika výbuchu (viz kapitola 6). 

 

Dokumentací o ochraně před výbuchem se prokazuje vždy: 

a) provedení identifikace nebezpečí a specifikace ohrožení a posouzení rizika     

    výbuchu, 

b) přijetí preventivních  a ochranných opatření, 

c) klasifikace prostorů 
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d) určení prostorů a zařízení (dle Přílohy č. 2 NV č. 406/2004 Sb.) 

e) zařízení, používání a udržování pracoviště včetně technického vybavení,  

    stejně jako instalace, uvedení do provozu, provoz, údržba zařízení včetně  

    monitorovacích a výstražných zařízení v souladu se zvláštními předpisy (např.  

    NV č. 405/2004 Sb.) 

f) v případě, že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou nebo více  

    zaměstnavatelů, prokazuje se stanovení účelu a pravidel spolupráce, jakož i  

    opatření a postupů k jejich uskutečňování.                                                     [6] 

 

 Písemnou Dokumentaci o ochraně před výbuchem vypracuje zaměstnavatel před 

zahájením výkonu práce, při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce, které 

jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ji aktualizuje. 

V DOPV zaměstnavatel uvede, ve kterých prostorech  smějí být činnosti k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví prováděny jen v souladu s jeho písemným pokynem a 

činnosti, které smějí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení 

práce; rovněž uvede zaměstnance, kteří jsou oprávněni takový příkaz vydat.               [6] 

                        

12) Koordinační povinnosti 

Zajištění koordinace činností je nutné vždy při současné činnosti několika 

pracovně  nezávislých osob nebo týmů ve vzájemné blízkosti nebo v jednom prostoru, 

zejména v prostorech s nebezpečím výbuchu. 

Nebezpečí z nezajištěné koordinace vzniká zejména tím, že jednotlivým pracovně 

nezávislým osobám nebo týmům není nic nebo jen málo vzájemně známo o postupech, 

povaze a rozsahu prací, které jsou ostatními prováděny v jejich blízkosti.    

Jedinou garancí proti nebezpečným vzájemným vlivům je časová koordinace 

zúčastněných osob a týmů. Při dodavatelském provádění prací je nutné, aby vedoucí 

pracoviště a provozu a dodavatelé koordinovali své činnosti tak, aby vyloučili vzájemné 

ohrožení a vznik nebezpečí.                                                                                          [15] 

 

13) Inspekce a kontroly 

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 po poškození zařízení. 
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Účinnost přijatých ochranných opatření proti výbuchu musí být prověřována 

v pravidelných intervalech kvalifikovanými osobami, minimálně v intervalech 1x ročně. 

Četnost prověřování závisí na typu přijatého opatření. Revize a kontroly musí být 

prováděny dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.                                      [15] 
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12.  ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem prováděla analýzu rizik technologie sušení mléka 

ve společnosti BOHEMILK a.s. v Opočně, dle požadavků NV č. 406/2004 Sb.               

a NV č. 23/2003 Sb. Zaměřila jsem se na hlavní části popsané technologie - sušárnu                 

a vibrofluidní žlab. 

Prostory technologie sušení mléka jsem klasifikovala na prostory s nebezpečím 

výbuchu a bez nebezpečí výbuchu. Prostory s nebezpečím výbuchu jsem zařadila do 

příslušných zón dle NV č. 406/2004 Sb. Dále jsem definovala možné iniciační zdroje, 

které se mohou v technologii vyskytnout. Vyhodnocení rizik jsem provedla dle 

metodického postupu směrnice 99/92/ES. Pro zajištění bezpečnosti provozu této 

technologie jsem navrhla technická a organizační opatření. Na sušárnu navrhuji jako 

technické opatření použití pojistného ústrojí s membránou a deflektorem nebo zařízení 

pro potlačení výbuchu (HRD systém). Na potrubí navazující na sušárnu navrhuji použití 

HRD bariéry k zabránění přenosu výbuchu. Vibrofluidní žlab navrhuji opatřit zařízením 

pro potlačení výbuchu (HRD systém) a na potrubí napojené na vibrofluidní žlab 

navrhuji HRD bariéru k zabránění přenosu výbuchu do dalších částí technologie. Z 

organizačních opatření jsem navrhla např. školení zaměstnanců, označení prostorů 

s nebezpečím výbuchu, úroveň úklidu apod.  

Po provedení a plnění navržených opatření lze technologii sušení mléka 

považovat za bezpečnou. 
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