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nebezpečí vzniku výbušné atmosféry a možnosti výskytu účinných zdrojů iniciace 

v konkrétním výrobním provozu výrobny krmných směsí. Dále zařazení prostorů s výskytem 

výbušné atmosféry do zón a navržení technických a organizačních opatření pro snížení rizika 
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1 Úvod 

Havárie v minulosti, spojené s výbuchy prachu v zemědělském průmyslu, nám dávají 

najevo, že této problematice je třeba se věnovat. Za zmínku stojí například výbuch obilného 

prachu ve skladovacích silech firmy De Bruce Grain Inc. ve městě Wichita (Kansas, USA) 

v červnu 1998. K explozi, která prostoupila takřka celým komplexem (celkem 267 sil), došlo 

v prostoru elevátoru obilného sila a měla za následek 7 lidských životů a 11 zraněných 

pracovníků (Obr. 1). Dále je možné uvést havárii na skladovacích silech ve městě Joliet 

(Illinois, USA) v dubnu 1988, kdy se po první explozi obilného prachu poškodilo vedení 

zemního plynu. Následná exploze zemního plynu způsobila zřícení jednoho ze sil na přilehlou 

kancelářskou budovu. Tato nehoda si vyžádala 5 obětí. V roce 1997 bylo jen v USA hlášeno 

16 havárií spojených s explozí obilného prachu.  

 

 

Obr. 1: Exploze obilného prachu ve firmě De Bruce, Wichita 1998 

 

Havárie spojené s výbuchy prachu se nevyhnuly ani bývalému Československu. Odborná 

literatura [1] uvádí výsledky statistik z let 1974 až 1994. Za toto období bylo u nás 

zaznamenáno v potravinářském a krmivářském průmyslu 15 výbuchů prachu. V tabulce 1 je 

uveden stručný přehled nejvýznamnějších havárií.  
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Tabulka 1: Přehled vybraných havárií s výbuchem prachu v bývalém Československu [1] 

Rok Místo nehody Popis nehody 
Počet obětí;  

hmotná škoda 

1979 
Obilní silo, výroba 

krmiv Kednice 

Vznícení vrstvy usazeného obilného prachu od 

svorkovnice elektromotoru. 

1 oběť; 

13 mil Kčs 

1983 

Výroba sušeného 

mléka Milex n.p. 

Sereď 

Výbuch v prostoru sušící věže, sekundární 

výbuch v prostoru odlučovače prachu. 
3,5 mil Kčs 

1984 
Obilní silo 

Šurany 

Samovznícení obilí ve skladovacím sile, 

výbuch obilného prachu v suterénu sila. 

2 oběti; 

17 mil Kčs 

1989 
Mlýn na obilí 

Šurany 

Výbuch v moučné komoře způsobil rozbití 

moučných komor a rozvíření moučného 

prachu, následoval silný sekundární výbuch 

8 obětí; 

3 mil Kčs 

 

Hlavními příčinami uvedených nehod byly převážně neodborně provedené opravy a 

údržbářské práce, dále celková zastaralost zařízení a nevhodné konstrukční provedení, které 

v některých případech vedlo k značnému rozletu trosek. Z provedených šetření těchto nehod 

vyplynulo, že k nehodám docházelo často v době najíždění, či odstavování zařízení. K tvorbě 

výbušné atmosféry prachovzduchové směsi dochází například při naplňování, či 

vyprazdňování zásobníků. Výbušná atmosféra je přítomna také v dopravnících, odprašovacích 

zařízeních a systémech centrálního odsávání prachu (cyklónové odlučovače, filtry, 

ventilátory). Pro tato zařízení by proto měla být provedena analýza rizik a účinné omezení 

iniciačních zdrojů vhodnými technickými a organizačními opatřeními. Neméně důležitá je 

však i informovanost obsluhy těchto zařízení o možných důsledcích požáru a výbuchu prachu 

a důkladné seznámení obsluhy s bezpečnostními předpisy [1].  

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zajištění bezpečnosti při výrobě 

krmných směsí pro potřebu živočišné výroby v zemědělství dle NV č. 406/2004 Sb., o 

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

nebezpečím výbuchu. Cílem práce je provést posouzení nebezpečí výbuchu prachu 

v konkrétním provozu výrobny krmných směsí a stanovit technická a organizační opatření 

k minimalizaci nebezpečí výbuchu prachu. Posouzení nebezpečí výbuchu a stanovení opatření 

bude založeno na základě zhodnocení možnosti výskytu výbušné atmosféry ve výrobním 

zařízení a jeho okolí a na základě identifikace účinných iniciačních zdrojů.  
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2 Úvod do problematiky 

Pro hodnocení nebezpečí výbuchu hořlavých prachů je důležité se nejprve seznámit 

s některými jejich obecnými vlastnostmi. V této kapitole se hodlám zabývat základními 

fyzikálními vlastnostmi prachů, které ovlivňují jejich výbušnost, mezemi výbušnosti, 

možnostmi jejich ovlivnění a základními požadavky prevence požáru a výbuchu prachu.  

2.1 Použité termíny a definice 

Hořlavý prach – prach, vlákna, či polétavé částice, které mohou hořet plamenem nebo žhnout 

ve vzduchu, které se usazují vlastní váhou, mohou však zůstat rozprášeny po určitou dobu ve 

vzduchu. [13] 

Výbušná prachová atmosféra – směs hořlavých látek ve formě prachu, či vláken se 

vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení šíří hoření do nespotřebované 

směsi. [13] 

Zařízení s prachem – ty části technologického zařízení, ve kterých se manipuluje s prachem, 

prach se zpracovává, dopravuje, či skladuje. [10] 

Nebezpečný prostor (prach) – prostor, ve kterém je nebo může být očekáván prach 

v rozvířeném stavu v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci a 

používání zařízení, aby bylo zabráněno vznícení výbušné směsi prachu se vzduchem. [10] 

Prostředí s nebezpečím výbuchu – atmosféra, která může být výbušná na základě místních a 

provozních podmínek. Rozlišuje se vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení. [14] 

Výbuch – náhlá oxidace, či rozkladná reakce, vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou veličin současně. [14] 

Meze výbušnosti – meze rozsahu výbušnosti. [14] 

Dolní mez výbušnosti – LEL (Lower Explosion Limit) dolní mez rozsahu výbušnosti. [14] 

Horní mez výbušnosti – UEL (Upper Explosion Limit) horní mez rozsahu výbušnosti. [14] 

Maximální výbuchový tlak pmax – maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu 

výbušné atmosféry při určité koncentraci za stanovených podmínek zkoušky. [14]  

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb – maximální hodnota nárůstu 

tlaku za časovou jednotku při výbuchu v uzavřené nádobě za stanovených podmínek. [14] 

Iniciační zdroj – Zdroj, který uvolňuje do výbušné atmosféry dostatek energie pro způsobení 

iniciace, která se šíří v této směsi. [5] 

Samovznícení prachu – iniciace prachů vyvolaná teplem vznikajícím oxidačními reakcemi 

nebo rozkladnou destilací prachu s větší rychlostí, než jsou ztráty tepla do okolí. [14] 
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2.2 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů v zemědělství 

Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů se vyskytuje v širokém spektru průmyslových 

odvětví, jako je potravinářství (výroba mouky, cukru, škrobu), zemědělství (skladování zrnin, 

výroba krmiv), v dřevozpracujícím průmyslu, výrobě plastů, léčiv, textilu, či pesticidů. 

Obecně vzato kterýkoliv hořlavý materiál (a v určitých případech i materiál za normálních 

podmínek nehořlavý), je ve formě prachu schopen hořet a tvoří ve směsi se vzduchem 

výbušnou atmosféru. Za zvláště nebezpečné jsou považovány prachy kovů, jako je hliník, 

zirkon či titan, pro svou vysokou rychlost narůstání výbuchového tlaku. Při výrobě a 

skladování zemědělských produktů se setkáváme zejména s obilnými prachy (např. pšenice, 

ječmene, kukuřice) nebo prachy vojtěšky a sladu. Nebezpečná jsou také olejová semena 

(slunečnice) a krmné moučky, u kterých mohou v průběhu fermentace vznikat hořlavé plyny 

[2].  

Prach se v technologických procesech vyskytuje jak v rozvířeném, tak v usazeném stavu ve 

formě prachových vrstev, přitom je snadný přechod mezi oběma stavy. Usazený prach se 

rozviřuje například působením vibrací, či otřesů a po určitém čase dochází opět k jeho 

sedimentaci. Ke vzniku nebezpečných prachovzduchových směsí a tvorbě prachových vrstev 

dochází zejména při mletí a prosévání materiálu, při jeho sušení, dopravě, plnění a 

vyprazdňování, a to jak uvnitř zařízení, tak v jejich okolí. Za nebezpečnou se považuje vrstva 

usazeného prachu o tloušťce větší než 1 mm. Tato vrstva je schopna v uzavřeném prostoru po 

rozvíření vytvořit výbušnou atmosféru [1]. 

 

Je třeba si uvědomit, že prachy stejných látek mohou vykazovat rozdílné vlastnosti 

hořlavosti a výbušnosti v závislosti na mnoha parametrech – např. velikosti (zrnitosti), tvaru 

prachových částic nebo obsahu vlhkosti. Tyto parametry se navíc průchodem prachu 

procesními zařízeními mění. Z tohoto důvodu mají tabulkové vlastnosti hořlavých prachů 

omezené využití. Při posuzování vlastností hořlavých prachů je proto ve většině případů 

vhodné odebrání příslušného vzorku z konkrétních zařízení a jeho posouzení ve 

specializované laboratoři. Za nejnebezpečnější se nicméně považují prachy s velikostí zrn 

menší, než 0,075 mm [1].  

2.3 Meze výbušnosti 

Meze výbušnosti udávají krajní koncentrace látky ve směsi se vzduchem, mezi kterými je 

směs schopna výbuchu. Aby došlo k výbuchu, je třeba, aby bylo v určitém objemu přítomno 
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dostatečné množství prachových částic. Koncentrace prachu se vzduchem, která již hrozí 

výbuchem, se nazývá dolní mez výbušnosti (DMV) a udává se v g.m-3, (setkáváme se také 

s označením LEL - lower explosion limit). Za nebezpečnou koncentraci se považuje již 

polovina dolní meze výbušnosti. Koncentraci prachu, která již za normálních podmínek není 

výbušná, nazýváme horní mezí výbušnosti (HMV, příp. UEL - upper explosion limit).           

U prachů však hodnota HMV dosahuje až několika kg.m-3, provoz zařízení nad touto hranicí 

není možné považovat za bezpečný [4].  

 

2.3.1 Ovlivnění výbuchových parametrů hořlavých prachů 

Výbuchové parametry, mezi které řadíme velikost maximálního výbuchového tlaku a 

velikost maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku (brizance), jsou u prachů 

ovlivňovány řadou faktorů, z nichž můžeme jmenovat:  

 

a) Velikost prachových částic  

Obecně platí, že čím je prach jemnější, tím je nebezpečnější. Jemný prach snáze vytváří 

výbušnou koncentraci a prachový mrak je stálejší. Např. obilní prachy a prachy 

krmivových směsí se skládají cca z  20 % jemného prachu s velikostí částic 0,06 mm. 

Prach ze smetků však obsahuje tohoto prachu až 64 %, proto je z hlediska výbušnosti 

mimořádně nebezpečný [5].  

b) Množství prachu 

Výbuch prachovzduchové směsi je možný až od určité koncentrace (DMV). Při výšších 

koncentracích se výbuchové parametry zvyšují, až do dosažení optimální koncentrace, 

kdy směs dosahuje maximálních výbuchových parametrů. S dalším zvyšováním 

koncentrace se parametry snižují, až do dosažení HMV, kdy jsou nulové [1]. 

c) Vlhkost prachu 

S rostoucím obsahem vlhkosti prachu se DMV zvyšuje. Obecně prachy s obsahem 

vlhkosti nad 2 % již považujeme za nevýbušné [2].  

 

Pozn.  Meze výbušnosti hořlavých prachů nemají v praxi stejný význam jako je tomu u 

plynů a par hořlavých kapalin. Koncentrace prachu se výrazně mění při přechodu 

z rozvířeného do usazeného stavu a naopak, proto je velmi obtížné vyloučit výbušnou 

směs prachu prostým omezením jeho koncentrace [5]. 
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d) Turbulence směsi 

Neboli stav pohybu směsi. Platí, že s rostoucí turbulencí se maximální výbuchové 

parametry zvyšují (zejména pak brizance směsi) [1]. 

e) Uspořádání nádob 

Výbuchy v technologických zařízeních, která jsou vzájemně spojena potrubím, se 

podstatně liší od výbuchů v jednotlivých uzavřených nádobách. Při přenosu výbuchu 

potrubím do dalšího zařízení dochází ke stlačení a zvýšení turbulence čerstvé směsi. To 

má za následek velmi výrazné zvýšení rychlosti narůstání výbuchového tlaku (brizance) 

směsi [1]. 

f) Výskyt hybridní směsi 

Hybridní směsí rozumíme výskyt hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny v 

prachovzduchové směsi. Hybridní směs podstatně zvyšuje výbuchové parametry 

hořlavého prachu. Nebezpečí spočívá zejména ve skutečnosti, že výbuch je možný i pod 

DMV prachu. Hybridní směsi mohou vznikat při zvyšování teploty prachu, kdy dochází k 

uvolňování hořlavých plynů [1]. 

 

Na výbuchové paramety hořlavých prachů má kromě výše zmíněných faktorů vliv také 

počáteční teplota a tlak směsi, koncentrace kyslíku ve výbušné atmosféře, příměs tuhých 

inertních látek a také tvar a velikost objemu nádoby [1]. 

2.4 Prevence požáru a výbuchu prachu 

Základní předpoklady pro výbuch prachovzduchové směsi jsou vyznačeny v tzv. 

výbuchovém trojúhelníku (Obr. 2). Pro vznik výbuchu je třeba, aby se v určitém prostoru 

vyskytoval v dostatečné koncentraci (v mezích výbušnosti) hořlavý prach ve směsi 

s oxidačním prostředkem, směs dosahovala dostatečného stupně rozptýlení a byl k dispozici 

účinný zdroj iniciace této směsi [2].  

K tomu, aby bylo možné výbuchu zabránit, je nutné odstranění alespoň jednoho 

z uvedených předpokladů. V zemědělství, při skladování obilnin, či výrobě krmných směsí 

jde zejména o zabránění vzniku výbušné atmosféry odstraněním hořlavé látky nebo snížením 

její koncentrace na bezpečnou úroveň a vyloučení zdrojů iniciace této atmosféry. Vyloučení 

oxidačního prostředku se v praxi provádí snížením obsahu kyslíku inertními plyny jako je 

dusík nebo oxid uhličitý. Tato technologie je však velmi nákladná, navíc je použitelná pouze 

pro uzavřená zařízení.  
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Obr. 2: Trojúhelník výbuchu 

 

2.4.1 Zabránění tvorby výbušné atmosféry 

Všude, kde je to nutné, je potřeba zabránit vzniku výbušné atmosféry jak uvnitř výrobního 

zařízení, tak v jeho okolí. Důležité je zabránění tvorby vrstev usazeného prachu 

v technologických zařízeních i v prostorách, kde se tato zařízení nacházejí. Pozornost musí 

být věnována i malým zdrojům úniku prachu z netěsností, které mohou po určitém čase 

vytvořit nebezpečnou vrstvu. Zařízení i pracovní prostory je nutno v pravidelných intervalech 

čistit. Vhodné je zejména použití harmonogramu čištění, který stanovuje rozsah, četnost 

čištění a odpovědnost osob. Pozornost by měla být věnována i prostorům, které jsou obtížně 

přístupné pro kontroly. Během čištění je však nutné zabránit rozviřování usazených vrstev. 

K tomuto účelu jsou vhodné například průmyslové vysavače nebo použití centrálních, či 

mobilních odsávacích jednotek bez vlastních zdrojů iniciace [3]. Úklid prostorů od vrstev 

usazeného prachu řeší ČSN EN 61 241 – 10.  

 

Tvorbě výbušné prachovzduchové směsi v technologických zařízeních je možné zabránit 

snížením koncentrace prachu pomocí dostatečně dimenzovaných odsávacích jednotek. 

Pozornost však musí být následně věnována i samotným odsávacím jednotkám a možnosti 

tvorby výbušné atmosféry v jejích součástech, jako jsou filtry, ventilátory a cyklónové 

odlučovače. Vzhledem k vlastnostem prachu, jeho sklonu k usazování a rozviřování, je však 

obtížné tvorbě výbušné atmosféry v technologických zařízeních zcela zamezit. Z toho důvodu 

je nutné přistoupit k vyloučení možných zdrojů iniciace. 
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2.4.2 Vyloučení zdrojů iniciace 

Pokud není možné spolehlivě vyloučit tvorbu výbušné atmosféry v technologických 

zařízeních, či pracovních prostorách, je třeba spolehlivě zabránit její iniciaci. Norma ČSN EN 

1127-1 uvádí 13 možných zdrojů iniciace, z nichž za nejvýznamnější z hlediska možnosti 

iniciace prachovzduchových směsí můžeme považovat: [3] 

a) Horké povrchy 

Ke vznícení výbušné atmosféry může dojít při styku s horkým povrchem, pokud teplota 

povrchu dosáhne teploty vznícení výbušné atmosféry. Jako iniciační zdroj působí nejen 

samotný horký povrch (např. povrch radiátorů, sušáren, topných spirál), ale také vrstva 

usazeného prachu, u níž dojde v důsledku styku s horkým povrchem ke vznícení. Při 

dlouhodobém styku vrstev usazeného prachu s horkým povrchem může vlivem tepelného 

rozkladu docházet k tvorbě snadněji zápalných rozkladných produktů. Vrstvy usazeného 

prachu mají také izolační vlastnosti, které vedou ke hromadění tepla a zvyšování teploty až 

k teplotě vznícení usazené vrstvy prachu.  

 K vývinu značných teplot může rovněž docházet u strojních součástí, jako jsou 

mechanické brzdy nebo třecí spojky. Také u ložisek, průchozích hřídelí v důsledku 

nedostatečného mazání, či vniknutí cizích částic [3, 10].  

b) Plameny a horké plyny 

Spalovací procesy jsou doprovázeny vysokými teplotami a v některých případech vývinem 

žhavých částic. Nebezpečí hrozí zejména při svařování, řezání a porušování zákazu kouření 

v nebezpečných prostorách. Plameny patří k nejúčinnějším zdrojům iniciace, proto musí být 

dle požadavků ČSN EN 1127-1 spolehlivě vyloučeny v prostorách zařazených do zón 0 a 20 

(zařazování prostorů do zón viz kapitola 3.1.2). V prostorách, zařazených do zón 1, 21 a 2, 22, 

mohou plameny vznikat jen tehdy, pokud jsou spolehlivě uzavřeny [3, 10]. 

c) Elektrická zařízení 

Jako iniciační zdroje mohou působit elektrické jiskry a horké povrchy elektrických 

zařízení. Elektrické jiskry vznikají při spínání a rozpínání kontaktů a obvodů nebo v důsledku 

uvolnění spojů. V prostorách s výskytem výbušné atmosféry musí instalovaná elektrická 

zařízení splňovat požadavky přílohy č. 2 NV č. 23/2003 Sb. [3].  
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d) Statická elektřina 

K elektrostatickým výbojům dochází při oddělovacích procesech, kterých se účastní 

alespoň jeden materiál s dostatečně vysokou rezistivitou, či povrchovým odporem. K vývinu 

těchto výbojů může docházet z akumulovaného náboje na neuzemněných vodivých částech, 

na nabitých částech z nevodivých materiálů (plasty), při pneumatické dopravě v kovových 

potrubích nebo při plnění sil. Elektrostatický náboj se také může akumulovat na osobách, 

které jsou izolovány od země. Ochrannými opatřeními jsou zejména: 

 

• účinné uzemnění všech vodivých částí technologie a instalací, 

• vyloučení materiálů s nízkou elektrickou vodivostí a omezení nevodivých povrchů, 

• nošení vhodné obuvi v prostorách s nebezpečím výskytu výbušné atmosféry [3]. 

 

Prachové částice se mohou elektrostaticky nabíjet například při míchání, mletí, prosévání, 

či drcení.  Citlivost prachů k iniciaci výbojem statické elektřiny závisí na jemnosti prachu. 

Nejcitlivější je v tomto směru jemný prach [5]. Ochrana před účinky statické elektřiny je 

řešena v ČSN 33 2030.  

e) Mechanicky vznikající jiskry 

Jiskry, schopné iniciovat výbušnou atmosféru, mohou vznikat při tření, nárazu nebo 

broušení materiálu. Jiskření může také způsobit vniknutí kovových částí, či kamenů do 

zařízení nebo částí technologie. Jiskry se mohou potrubími přenášet na značnou vzdálenost a 

ve vrstvách usazeného prachu (např. v zásobnících a silech) mohou způsobit žhnutí. 

Nebezpečné je také vzájemné tření a nárazy zkorodovaných a lehkých kovů, kdy vznikají 

zvláště zápalné jiskry. Ochranu před vznikem mechanických jisker spočívá zvláště v 

zamezení vnikání cizích těles do zařízení a částí technologie a vhodná volba materiálů pro 

zařízení s rotujícími součástmi, kde vzniká nebezpečí úderů nebo tření. Důležitá je také volba 

vhodného nářadí pro provádění údržby [3, 10].  

f) Atmosférické výboje 

Při úderu blesku dochází k vývinu velkých proudů a vysokých indukovaných napětí, 

schopných iniciace. Kromě samotného atmosférického výboje může iniciaci výbušné 

atmosféry způsobit také vysoká teplota od bleskosvodu. Ochrannými opatřeními jsou vhodně 

instalované bleskosvody a přepěťové ochranné systémy [10]. Ochranu před účinky 

atmosférických výbojů řeší ČSN 34 1390, nová zařízení již musí vyhovovat požadavkům 
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ČSN EN 62305. 

g) Exotermické reakce a samovznícení prachů 

Exotermické reakce mohou způsobovat zahřívání látek, pokud je vyvinutá teplota těmito 

reakcemi vyšší, než jsou tepelné ztráty do okolí. Samozahřívání materiálu je závislé na 

poměru objemu k povrchu reagujícího materiálu, na teplotě okolí a době skladování 

materiálu. Pro bezpečné skladování zemědělských produktů je proto důležité znát jejich 

požárně technické charakteristiky a jejich náchylnost k samovznícení. Vhodnými opatřeními 

jsou například zlepšení odvodu tepla u skladovaných materiálů, monitorování teploty provozu 

nebo omezení doby skladování. U zemědělských produktů je důležité také zabránění 

zvlhčování těchto produktů [3, 10]. 

 

Další zdroje iniciace uváděné ČSN EN 1127 – 1 

• Rozptylové elektrické proudy a katodová ochrana proti korozi, 

• rádiové frekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3.1011 Hz,  

• elektromagnetické vlny v rozsahu frekvencí od 3.1011 do 3.1016 Hz, 

• ionizující záření, 

• ultrazvuk, 

• adiabatická komprese a rázové vlny [10]. 

 

2.4.3 Snížení účinků výbuchu 

Pokud není možné výskytu výbušné atmosféry a zdrojů iniciace spolehlivě zabránit, je 

třeba provést dodatečná konstrukční opatření pro snížení účinků výbuchu na přijatelnou 

úroveň. Jsou to: 

• konstrukce odolné výbuchu, 

• odlehčení výbuchu, 

• systémy potlačení výbuchu, 

• systémy zabraňující přenosu výbuchu [3]. 

a) Konstrukce odolné výbuchu 

Ochrana spočívá v nadimenzování chráněné nádoby (případně i potrubí nebo celého 

zařízení) takovým způsobem, aby byla schopna odolat tlaku, vznikajícímu při výbuchu, beze 

ztráty těsnosti. Rozlišujeme mezi konstrukcemi odolnými výbuchovému tlaku (nádoba musí 
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odolat výbuchu bez trvalých deformací, či netěsností) a konstrukcemi odolnými 

výbuchovému rázu (menší trvalé deformace nádoby jsou povoleny, nesmí však dojít ke ztrátě 

těsnosti, ani k uvolnění žádné části nádoby) [2].   

b) Odlehčení výbuchu 

Ochrana odlehčením výbuchu spočívá v krátkodobém nebo trvalém otevření původně 

uzavřené nádoby a odvedení škodlivých účinků výbuchu bezpečným směrem. K otevření 

nádoby dochází při dosažení určitého reakčního tlaku instalovaného pojistného zařízení. 

Pojistná zařízení pro odlehčení výbuchu zajišťují, aby chráněná nádoba (zařízení) nebyla 

výbuchovým tlakem namáhána nad svou rázovou pevnost. V nádobě při výbuchu vzniká 

pouze redukovaný výbuchový tlak [2, 3].  

 

Mezi prvky pro odlehčení výbuchu řadíme: 

• odlehčovací membrány (viz Obr. 3), 

• odlehčovací klapky, 

• odlehčovací ventily. 

 

 

Obr. 3: Praktické použití obdélníkové odlehčovací membrány [21] 

 

Při zapůsobení prvku odlehčení výbuchu dochází v určité vzdálenosti ve směru odlehčení 

ke vzniku vysokých teplot a tlaků. Z tohoto důvodu musí být pojistné ústrojí instalováno 

takovým způsobem, aby byly škodlivé účinky výbuchu odvedeny bezpečným směrem. Pro 

ochranu vnitřních instalací, kde je obtížné splnit požadované bezpečnostní odstupové 

vzdálenosti, je vhodné použití odlehčovacích ventilů s tlumičem plamene [2, 3] (viz Obr. 4). 
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Obr. 4: Odlehčovací ventil HOERBIGER s tlumičem plamene [20] 

c) Systémy pro potlačení výbuchu (HRD systémy) 

Tyto systémy pracují na principu zachycení výbuchu citlivými snímači již při počátečních 

fázích jeho vzniku a velmi rychlého vnesení hasicího média do vnitřního prostoru chráněného 

zařízení (viz Obr. 5). Systém pro potlačení výbuchu se skládá z těchto částí: 

• řídící jednotky, 

• snímačů výbuchu (pro prachovzduchové směsi jsou to většinou snímače tlakové), 

• tlakové lahve s hasícím médiem, vybavené pyrotechnicky otevíraným ventilem, 

• zařízení rozprašující hasící médium do chráněného zařízení [2]. 

 

   

Obr. 5: Funkce HRD systému, praktické použití [21] 

d) Systémy zabraňující přenosu výbuchu (oddělení výbuchu) 

Funkcí těchto zařízení a ochranných systémů je zabránění přenosu plamene z nádoby, či 

zařízení do dalších částí technologie (např. spojovacím potrubím), kde by mohl následně 

způsobit další výbuchy [3]. Pro výbušné atmosféry, tvořené směsí hořlavého prachu se 
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vzduchem, lze pro oddělení výbuchu v potrubí použít: 

• automatické systémy pro potlačení výbuchu – protiplamenná bariéra (viz Obr. 6), 

• rychlouzavírací šoupátka,  

• rychlouzavírací klapky,  

• zpětné ventily, ventily „Ventex“, 

• rotační podavače a komíny [2].  

Automatický systém pro potlačení výbuchu v potrubí – protiplamenná bariéra 

Pracuje na principu HRD systému. Pro zabránění přenosu plamene mezi jednotlivými 

zařízeními potrubím, musí být rozprašovací tryska umístěna v takové vzdálenosti od detektorů 

výbuchu, aby do příchodu čela plamene došlo v potrubí k vytvoření dostatečné koncentrace 

hasební látky. Systém zabrání přenosu plamene, nezabrání však dalšímu šíření tlakové vlny 

[2]. 

 

 

 

Obr. 6: Použití automatického systému potlačení výbuchu v potrubí [21] 
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3 Právní úprava v oblasti ochrany před výbuchem v ČR 

V České Republice je tato problematika řešena přijetím směrnic Evropského parlamentu a 

Rady 1999/92/EC (ATEX 137) a 1994/9/EC (ATEX 100a), ve znění NV č. 406/2004 Sb., o 

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

nebezpečím výbuchu (ATEX 137) a NV č. 23/2003 Sb., kterým se stanovují technické 

požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu (ATEX 100a). Směrnice vznikly z potřeby sjednocení požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců, kteří jsou ohroženi  prostředím s nebezpečím výbuchu, v rámci 

členských států Evropské unie. Směrnice platí pro provoz zařízení za atmosférických 

podmínek. ATEX 100a je závazný pro výrobce či dodavatele zařízení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu, ATEX 137 ukládá povinnosti zaměstnavatelům (uživatelům zařízení). 

 

3.1 NV č. 406/2004 Sb. 

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

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, vzniklo přijetím směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/92/EC (ATEX 137) a vstoupilo v platnost dnem 1. září 2004. NV ukládá 

zaměstnavatelům, u kterých se v provozu vyskytuje výbušná atmosféra nebo by se mohla 

vytvořit, povinnost přijímat technická a organizační opatření s cílem:  

• předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

• zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

• snížení škodlivých účinků výbuchu takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost 

zaměstnanců. 

V případě potřeby může zaměstnavatel tato opatření vzájemně kombinovat a doplňovat. 

Technická a organizační opatření je zaměstnavatel povinen pravidelně přehodnocovat a při 

každé změně, která je významná z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

bezodkladně aktualizovat [6].  

3.1.1 Analýza a hodnocení rizik 

Při hodnocení rizika výbuchu v daném technologickém procesu je nutné posoudit: 

a) Zda se může za daných podmínek vyskytovat výbušná atmosféra, to znamená 

stanovení pravděpodobnosti a délky přítomnosti výbušné atmosféry.  

b) Zda může být výbušná atmosféra vznícena, tedy jsou-li k dispozici účinné zdroje 

iniciace.   
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c) Používaná technická zařízení včetně instalace (včetně posouzení stavebních 

konstrukcí), použité látky, technologické a pracovní procesy a jejich vzájemné 

působení.  

d) Rozsah předpokládaných účinků výbuchu  

 

Hodnocení je nutno provést jak pro normální provozní stavy posuzovaného procesu včetně 

údržby, tak pro stavy najíždění a odstavování procesu a pro předpokládané poruchové stavy. 

Do hodnocení rizik výbuchu je také nutné zahrnout místa, která jsou otvory propojena s místy 

výskytu výbušné atmosféry (například potrubím) [3].  

3.1.2 Zařazování prostorů s nebezpečím výbuchu do zón 

Na základě provedeného hodnocení rizik je zaměstnavatel povinen klasifikovat prostory na 

prostory s nebezpečím výbuchu (prostory, ve kterých se může výbušná atmosféra vyskytnout 

v takovém množství, že jsou zapotřebí bezpečnostní opatření) a na prostory bez nebezpečí 

výbuchu, kde se výskyt výbušné atmosféry v takovémto množství nepředpokládá. Prostory 

s nebezpečím výbuchu se dle pravděpodobnosti výskytu a délky přítomnosti výbušné 

atmosféry zařazují do zón, které uvádí NV v příloze č. 1 [6].  

a) Pro výbušné atmosféry, které jsou tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve 

formě plynu, páry, či mlhy jsou to zóny 0, 1, a 2.  

b) Pro výbušné atmosféry, tvořené oblakem hořlavého prachu ve vzduchu se stanovují 

zóny 20, 21 a 22 (viz Tab. 2). 

Tabulka 2: Zóny pro prostory s nebezpečím výbuchu [6] 

Plyny a 

páry 

Prachy Charakter prostoru 

Zóna 0 Zóna 20 
Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou 

dobu nebo často. 

Zóna 1 Zóna 21 Prostor, ve kterém je občasný výskyt výbušné atmosféry pravděpodobný. 

Zóna 2 Zóna 22 
Prostor, ve kterém výskyt výbušné atmosféry není pravděpodobný, a 

pokud dojde k jejímu vzniku, je přítomna pouze po krátký časový úsek. 

Pozn.  Stanovení rozsahu účinků výbuchu má při hodnocení rizika výbuchu až druhořadý 

význam. Při výbuchu se vždy očekává vznik velkých škod. Zásadní je vždy stanovení 

pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry, délky jejího trvání a hodnocení 

možnosti vznícení výbušné atmosféry účinným iniciačním zdrojem [3]. 
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Zóna 20  

Do této zóny se nejčastěji zařazují prostory uvnitř technologických zařízení, jako jsou 

sušičky, mlýny, míchadla a také prostory uvnitř zásobníků nebo potrubí, kde lze očekávat 

dlouhodobou přítomnost výbušné atmosféry při normálním provozu. Iniciační zdroje v této 

zóně musí být vyloučeny při normálním provozu, očekávaných i výjimečných poruchách. 

Zóna 21 

 Nejčastěji se jedná o prostory v těsném okolí míst pro plnění nebo vysypávání prachu a 

dále místa, kde dochází k tvorbě vrstev usazeného prachu v množství, které je za normálního 

provozu schopno vytvořit výbušnou atmosféru. V zóně musí být provedeno vyloučení 

iniciačních zdrojů při normálním provozu a očekávaných poruchách. 

Zóna 22 

Zde se zařazují místa v okolí technologických zařízení obsahujících prach, kde se mohou 

tvořit vrstvy usazeného prachu v nebezpečném množství například vlivem netěsností [3]. Zde 

musí být provedeno vyloučení iniciačních zdrojů při normálním provozu. Pravidla pro 

zařazování prostorů s výskytem hořlavého prachu do zón stanovuje ČSN EN 61 241-10.  

Příklad stanovení zón pro prostor zásobníku obilovin (viz Obr. 7).  

 

Obr. 7: Příklad stanovení zón prostoru zásobníku obilovin 

Označování nebezpečných prostorů 

Zaměstnavatel má povinnost označovat prostory s nebezpečím výbuchu. To se provádí 

bezpečnostní značkou trojúhelníkového tvaru, černě orámovanou, s vyznačeným symbolem 

„EX“ černými písmeny na žlutém podkladě, stanovenou NV č. 405/2004 Sb.  
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3.1.3 Dokumentace pro ochranu před výbuchem 

NV v §6 dále stanovuje povinnost zpracovat písemnou dokumentaci pro ochranu před 

výbuchem (DOPV). Tato dokumentace se zpracovává v návaznosti na hodnocení rizika 

výbuchu a provozovatel technologie v ní prokazuje zejména: 

• provedení identifikace nebezpečí a posouzení rizika výbuchu (provedení analýzy 

rizik), 

• přijetí preventivních ochranných opatření (technických a organizačních) pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbuchu, 

• provedení klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu do příslušných zón, 

• určení prostorů a zařízení, u kterých budou uplatňovány požadavky přílohy č. 2 NV 

(jedná se o zařízení a ochranné systémy určené pro prostory s nebezpečím výbuchu, na 

které se vztahují požadavky NV č. 23/2003 Sb). 

• uvedení činnosti, které smějí být v prostorách s nebezpečím výbuchu prováděny pouze 

na základě písemného příkazu (příkaz „V“) 

Dokumentace musí být zpracována před zahájením provozu. Při změnách technologie, 

které mají vliv na zajištění bezpečnosti, musí být pravidelně aktualizována. Dokument by měl 

být zpracován přehledně a upraven s přihlédnutím k podmínkám v dané firmě [3, 6]. 

Dokumentace by měla obsahovat: 

a) Popis pracovních míst a pracovních prostorů 

Zahrnuje jméno organizace, typ provozu, počet zaměstnanců, popis prostorů ohrožených 

vznikem výbušné atmosféry.   

b) Popis technologického procesu a pracovních postupů 

Obsahuje stručný popis technologických procesů a postupů, včetně najíždění a odstavování 

provozovaných zařízení. Měly by být uvedeny konstrukční a provozní data zařízení (rozměry, 

pracovní teplota, tlak, otáčky).  

c) Seznam nebezpečných látek a jejich bezpečnostních parametrů 

U látek, vyskytujících se v procesu, které jsou schopny vytvářet výbušnou atmosféru je 

nutno uvést jejich technicko-bezpečnostní parametry. V případě plynů a kapalin je možné 

použít  bezpečnostní listy látek, u prachů je pro jejich zjištění většinou nutný odběr vzorku a 

zkouška v akreditované laboratoři. 
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d) Výsledky provedené analýzy rizik 

Je nutno uvést ve kterých místech může vznikat výbušná atmosféra, a to jak uvnitř 

technologie, tak v jeho okolí. Zohledněny by měly být normální provozní stavy procesu, 

najíždění a odstavování procesu i možné poruchové stavy. 

e) Popis technických a organizačních opatření a jejich zavedení do praxe 

U preventivních technických opatření, jako vyloučení výbušné atmosféry a zdrojů iniciace, 

je vhodné popsat způsob realizace těchto opatření. Pokud je proces chráněn systémem na 

zmírnění nebo potlačení výbuchu, uvést popis jeho funkce a umístění systému. U opatření 

organizačních by měla dokumentace obsahovat popis a četnost školení, způsob organizace 

povolování prací a způsob označení prostorů s nebezpečím výbuchu [3]. 

 

3.1.4 Další požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

NV č. 406/2004 Sb. stanovuje v příloze č. 2 další požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu: 

a) Organizační opatření 

Školení zaměstnanců 

Zaměstnanci, provádějící práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, by měli být 

v dostatečném rozsahu seznámeni zejména s dokumentací pro ochranu před výbuchem, 

ochrannými opatřeními a systémem písemných pokynů k provedení prací v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 

Písemné pokyny a příkazy k provedení prací 

Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu, které mohou vést k tvorbě výbušné atmosféry, 

nebo působit jako její iniciační zdroj, je možné provádět pouze na základě písemné pokynů 

vydaných zaměstnavatelem (příkaz „V“). Podrobnosti příkazu „V“ stanovuje příloha č. 2 NV. 

b) Opatření pro ochranu před výbuchem 

Zahrnuje mimo jiné požadavek kontroly zařízení na přítomnost výbušné atmosféry při 

uvádění zařízení do provozu nebo při podezření, že ze zařízení unikají hořlavé látky, či na 

něm dochází k usazování hořlavého prachu. Tuto kontrolu by měl provést zaměstnavatel 

minimálně jednou měsíčně. Dále požadavky na zřízení a udržování únikových cest z prostorů 

ohrožených výbuchem a vybavení zaměstnanců, provádějících práce v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, oděvem a obuví z antistatických materiálů [6]. 



21 

 

3.2 NV č. 23/2003 Sb. 

NV č. 23/2003 Sb. stanovuje požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ukládá povinnosti výrobcům a dodavatelům těchto 

zařízení. Zařízení a ochranné systémy se pro použití v příslušných zónách volí dle kategorií 

uvedených v příloze č. 1 tohoto NV, pokud není na základě provedené analýzy rizik 

v dokumentaci pro ochranu před výbuchem uvedeno jinak [6].  

NV rozeznává dvě základní skupiny zařízení. Skupina I je určena pro použití 

v podzemních částech dolů, skupina II je určena pro použití v běžných podmínkách.  

 

Tabulka 3: Kategorie zařízení dle přílohy č. 1 NV č. 23/2003 Sb. 

Kategorie Použití 

1 
Pro prostory, ve kterých je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po 

dlouhou dobu nebo často. 

2 Pro prostory, ve kterých je občasný výskyt výbušné atmosféry pravděpodobný. 

3 
Pro prostory, ve kterých výskyt výbušné atmosféry není pravděpodobný, a 

pokud dojde k jejímu vzniku, je přítomna pouze po krátký časový úsek. 

 

Kategorie 1  

Tato zařízení poskytují dostatečnou úroveň ochrany před výbuchem i v případě 

výjimečných událostí. Jsou konstruována tak, že v případě selhání jednoho použitého 

prostředku ochrany je bezpečnost zajištěna dalším nezávislým prostředkem ochrany a 

požadovaná úroveň bezpečnosti je zajištěna i v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých 

poruch. Zařízení kategorie 1 jsou vhodná pro použití v zónách 20, 21, 22. (v případě směsi 

plynu, par, či mlh se vzduchem v zónách 0, 1, 2). 

Kategorie 2 

 Zařízení kategorie 2 jsou konstruována tak, že zajišťují vysokou úroveň ochrany před 

výbuchem. Jsou vybavena ochrannými prostředky, které zajišťují dostatečnou úroveň ochrany 

i v případě častého rušení nebo poruch zařízení, se kterými se musí běžně počítat. Tato 

zařízení je možno použít v zónách 21 a 22 (příp. 1 a 2). 
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Kategorie 3 

Zařízení kategorie 3 poskytují běžnou úroveň ochrany před výbuchem při normálním 

provozu. Jejich použití je možné pouze v zóně 22 (příp. 2) [7]. 

 

Jednotlivé kategorie zařízení musí navíc splňovat doplňkové požadavky, které NV uvádí 

v příloze č. 2 [7]. Přehled možností umístění jednotlivých kategorií zařízení, do stanovených 

zón, je uveden v tabulce č. 4. 

3.2.1 Označování zařízení 

Zařízení a ochranné systémy určená do prostředí s nebezpečím výbuchu musí být čitelně a 

trvanlivě označeny minimálně následujícími údaji:  

• název a adresa výrobce, 

• označení CE, 

• označení série nebo typu 

• sériové číslo, rok výroby, 

• označení ochrany proti výbuchu (symbol EX v šestihranu) 

• písmenem D – dust (pro výbušné směsi prachu se vzduchem) nebo písmenem G – gas 

(pro směsi plynu, par, či mlh se vzduchem) [7]. 

 

Tabulka 4: Použitelné kategorie zařízení v jednotlivých zónách [3] 

 

 

 

 

Zóny Použitelné kategorie zařízení Typ výbušné atmosféry 

0 1 G Směs vzduchu a hořlavé látky ve 

formě plynu, páry, či mlhy 1 1 G nebo 2 G 

2 1 G nebo 2 G nebo 3 G 

20 1 D Směs prachu se vzduchem 

21 1 D nebo 2 D 

22 1 D nebo 2 D nebo 3 D 
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4 Popis technologie výroby krmných směsí 

Tato kapitola se zabývá popisem technologického procesu výroby krmných směsí v mnou 

posuzovaném provozu. Míchárna krmných směsí se nachází v areálu posklizňové linky 

v Sedlnicích na středisku Borovec. Míchárna je obsluhována dvěma zaměstnanci 

v jednosměnném provozu. Proces výroby zjednodušeně popisuje Obr. 8. 

 

Obr. 8: Blokové schéma výroby           

4.1 Popis výrobního procesu 

4.1.1 Suroviny pro výrobu krmných směsí 

K výrobě krmných směsí pro hospodářský dobytek se používají: 

• obiloviny (oves, ječmen), kukuřice, 

• pokrutiny (řepkový šrot, sojový šrot), 

• premixy (směs vitamínů, ochucovadel a mikrokomponentů pro daný druh 

hospodářských zvířat), 

• minerální doplňky (vápenec, krmná sůl). 

4.1.2 Výrobní objekt 

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepenou, montovanou ocelovou halu o rozměrech 49 × 

15 × 9 m. Obvodové zdi jsou vyzděny do výšky 4,5 m z plných pálených cihel, zbytek je 

tvořen sklolaminátovými vlnovkami. Střecha je z profilovaného hliníkového plechu, podlaha 

je betonová. Celá budova tvoří jeden požární úsek. Z haly vedou dvě nechráněné únikové 

cesty do volného prostoru. Hala je stavebně rozdělena zděnou příčkou na dvě části, které 

spojují dveře a průduchy pro jednotlivé dopravníky. Ve větší části haly je umístěn násypný 

koš, do kterého jsou dopravovány komponenty pro výrobu krmných směsí. Některé 

komponenty jsou dodávány pytlované a jsou uloženy na paletách. Vlastní technologie výroby 

krmných směsí se nachází v menší části haly, kde je umístěno pět zásobníků na komponenty, 

kladívkový šrotovník TAURUS, dvě vertikální šnekové míchačky SMK 161, soustava 
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šnekových dopravníků a korečkových elevátorů a systém centrálního odsávání prachu. 

Zpracovaná krmná směs je vedena do tří expedičních zásobníků, umístěných vně objektu. 

4.1.3 Výrobní proces 

Schéma technologického procesu výroby krmných směsí viz Obr. 14. 

a) Příjem hrubých komponent a naskladňování 

Komponenty jsou dovezeny mobilními prostředky (auty, traktory nebo vysokozdvižnými 

vozíky) do násypného koše. Z násypného koše (viz Obr. 9) jsou vedeny do násypky 

korečkového elevátoru KE1. Elevátorem se vedou přes klapku, šnekový dopravník, reverzní 

šnekový dopravník a přes hradítka do pěti válcových skladovacích zásobníků komponent. 

Zásobníky se naskladňují jeden po druhém. 

    

Obr. 9: Násypný koš a zásobníky komponent 

b) Naskladňování na šrotování, šrotování 

Doprava komponentů je provedena také přes klapku, šnekový dopravník, reverzní šnekový 

dopravník do zásobníku nad šrotovník (viz Obr. 10). 

Ze zásobníku šrotovníku komponenty propadávají do násypky šrotovníku TAURUS VM 

18,5. Násypka je vybavena roštovým magnetem. Sešrotovaná směs je pneumaticky dopravena 

do cyklónového odlučovače krmiv, vybaveného ventilátorem. Z odlučovače propadává přes 

těsnící turniket do šnekového dopravníku a násypky korečkového elevátoru KE2. Po 

přehození dvoucestné klapky DK je šrot dopraven přes reverzní šnekový dopravník a hradítka 

zpět do zásobníků komponent. Odsávaný prach je soustředěn v cyklónovém odlučovači 

prachu, odtud přes těsnící turniket propadává na šnekový dopravník. Odsávaný prach se dále 

zpracovává s komponenty. 
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Obr. 10: Zásobník šrotovníku, násypka šrotovníku s roštovým magnetem 

c) Dávkování komponentů a míchání 

Z jednotlivých zásobníků jsou komponenty vedeny přes poměrové šnekové dávkovače na 

odsunový šnekový dopravník. Dávkovače jsou vybaveny dvěma uzavíratelnými výsypy. 

Jeden je volný, určený pro měření množství dopravovaného komponentu v závislosti na čase. 

Druhý je sveden do šnekového dopravníku. Korečkovým elevátorem KE2, do jehož násypky 

rovněž ústí násypka na premix, je materiál dopravován přes dvoucestnou klapku DK do 

šnekového dopravníku a odtud přes hradítko do jedné z vertikálních šnekových míchaček 

SMK161 (viz Obr. 11). Násyp cca 2 t směsi se míchá 10 – 15 min. Při naskladňování 

míchaček je prach odsáván systémem centrálního odsávání prachu. 

 

   

Obr. 11: Šnekové míchačky SMK 161 
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d) Expedice krmné směsi 

Z míchaček se hotová krmná směs vede přes korečkový elevátor KE3 do vyrovnávacího 

zásobníku (viz Obr. 12) a odtud vyskladňovacím šnekovým dopravníkem, venkovním 

korečkovým elevátorem KE4 a soustavou dvou šnekových dopravníků přes hradítka do tří 

venkovních podjezdných zásobníků. Odtud se KUKA vozy odváží krmné směsi do stájí a 

odběratelům.  

    

Obr. 12: Vyrovnávací zásobník a podjezdné zásobníky krmiv 

e) Systém centrálního odsávání prachu 

Provoz je vybaven systémem centrálního odsávání prachu. Prach je odváděn z dopravních 

cest (vyskladňovací šnekový dopravník, hlava korečkového elevátoru KE2) a míchaček 

pomocí dvou ventilátorů VN 500 a dvou cyklónových odlučovačů K1000 (viz Obr. 13). 

Vyčištěný vzduch je veden na střechu objektu. Odloučený prach se do krmných směsí přidává 

zpět na vyskladňovací šnekový dopravník.  

 

 

Obr. 13: Cyklónové odlučovače prachu systému centrálního odsávání 
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Obr. 14: Schéma technologického procesu výroby krmných směsí 
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4.2 Parametry technologických zařízení 

Šnekové dopravníky 

Jsou použity šnekové dopravníky žlabové o průměru d = 250 mm v prachotěsném 

provedení, materiál ocelový plech, otáčky 120 min-1. 

Korečkové elevátory 

Pro vertikální dopravu materiálu jsou použity korečkové elevátory EK 100 a EK 155, 

materiál ocelový plech, rozměry viz tabulka č. 5. Korečky kovové, korečkový pás 

z vrstveného PVC.  Pro odstavení v případě prokluzu pásu vybaveny otáčkovým relé Alnico.  

Tabulka 5: Rozměry korečkových elevátorů 

Elevátor Typ 
h 

[m] 

a 

[m] 

b 

[m] 

c 

[m] 

d 

[m] 

    

KE1 EK 100 7 1,15 1 

 

0,30 0,25 

KE2  EK 100 7 1,15 1 0,30 0,25 

KE3 EK 100 7,5 1,15 1 0,30 0,25 

KE4 EK 155 13 1,35 1 0,30 0,25 

Zásobníky komponent 

Jedná se o 5 ks válcových zásobníků z ocelového plechu, vybavených poměrovými 

dávkovači. Z důvodu provádění čištění jsou zásobníky vybaveny na horní a boční straně 

dvířky. Materiál v nich zůstává pouze po dobu zpracovávání krmných směsí (1 až 2 dny). 

Zásobníky nejsou vybaveny snímači hladiny, kontrola naplnění je prováděna vizuálně. 

 

Rozměry: výška    h = 5,2 m 

  průměr  d = 1,59 m 

  objem   V = 7,5 m3 
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Zásobník šrotovníku 

Válcový zásobník z ocelového plechu, vybaven těsnícím turniketem. Zásobník není 

vybaven snímači hladiny, kontrola naplnění se provádí vizuálně kontrolními dvířky. 

Rozměry: h = 4,1 m 

  d = 1,59 m 

  V = 4,8 m3 

Šrotovník 

Jedná se o vertikální mlýn TAURUS VM 18,5, určený pro mletí obilovin. Mletí probíhá 

údery mlecích těles s vysokou obvodovou rychlostí a třením o vnitřní povrch sítového koše. 

Pro odstraňování feromagnetických materiálů je mlýn vybaven roštovým magnetem [9]. 

Parametry mlýna viz tabulka č. 6. Schéma mlýna viz Obr. 15. 

Tabulka 6: Parametry vertikálního mlýna TAURUS VM 18,5 [9] 

Rozměry - délka 

                - výška 

                - šírka 

1000 mm 

1000 mm 

1780 mm 

Typ elektromotoru 1LA7166- 2AA61 

Instalovaný výkon 18,5 kW 

Jmenovité otáčky 2950 min-1 

Průměr rotoru mlýna 620 mm 

Počet kladiv 16 ve čtyřech řadách 

Obvodová rychlost kladiv 94,5 m.s-1 

Výkonnost 2,5 až 3,5 t.h-1 

Nejnižší stupeň krytí elektrického 

zařízení 

IP 54 
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Obr. 15: Vertikální mlýn TAURUS VM 18,5 [9] 

Vertikální míchačky 

Míchání krmných směsí je zajištěno dvěma vertikálními šnekovými míchačkami SMK 161 

z ocelového plechu, o kapacitě 2 t materiálu. Násyp do míchaček je řízen pomocí rozdělovací 

dvoucestné klapky. Míchání probíhá ve vertikálním šneku, uloženém v tubusu, který odebírá 

materiál ze spodní strany míchačky. Při míchání směsi v jedné míchačce dochází současně k 

plnění druhé míchačky. Vyprazdňování probíhá přes těsnící turnikety.  

Rozměry míchaček: h = 3,2 m 

   d = 1,6 m  

Podjezdné zásobníky 

Jedná se o 3 ks podjezdných zásobníků, umístěných ve venkovním prostoru, v zastřešené 

ocelové konstrukci. Vyprazdňování probíhá pomocí ručně ovládaných hradítek. Zásobníky 

nejsou vybaveny snímači hladiny, kontrola naplnění se provádí vizuálně kontrolními dvířky. 

Rozměry zásobníků: h = 4 m d = 1,7 m V = 6 m3 

Vyrovnávací zásobník 

Válcový zásobník z ocelového plechu, vybaven těsnícím turniketem. Zásobník není 

vybaven snímači hladiny.  

Rozměry zásobníku: h = 3,2 m d = 1,59 m V = 4,5 m3 



31 

 

5 Analýza rizik technologie výroby krmných směsí 

V této kapitole hodlám provést analýzu rizik mnou posuzované technologie výroby 

krmných směsí. Analýza spočívá v identifikaci nebezpečí na základě zjištěných technicko 

bezpečnostních parametrů zpracovávaných materiálů, v hodnocení možnosti výskytu výbušné 

prachovzduchové atmosféry v jednotlivých prvcích technologie a přítomnosti účinných zdrojů 

iniciace této atmosféry. 

5.1 Technicko bezpečnostní parametry látek 

Vyráběná krmiva se skládají ze směsi sešrotovaných obilovin, pokrutin, premixů a 

minerálních látek. Orientační složení krmné směsi pro telata je uvedeno v tabulce č. 7  

Tabulka 7: Složení krmné směsi pro telata 

Látka Množství [% hmot.] 

Oves 82 

Řepkový šrot 15,5 

MP2 1 

Vápenec 1,25 

Krmná sůl 0,25 

 

a) Obilí 

Jedná se o organickou hořlavou látku, mající sklon k samovznícení. Obilí se samovzněcuje 

zejména tehdy, je-li skladováno ve velkých množstvích ve vlhkém stavu a bez dostatečného 

větrání. Zrna pšenice hoří bez plamenů, zrna ovsa, ječmene a kukuřice hoří plamenem. Pro 

pšeničný prach je bod hoření 380°C, teplota vznícení 290°C. Žitný prach má bod hoření 

435°C a teplotu žhnutí 325°C.  U obilných prachů se dolní mez výbušnosti (DMV) pohybuje 

okolo 50 g.m-3. Prachy mají při usazení na horkých plochách sklon ke žhnutí a žhavé částice 

se mohou odsávacím zařízením přenést na jiné místo. Vrstva usazeného prachu o tloušťce 5 

mm se vznítí při teplotě 180°C během cca 10 minut. Při dopravě potrubím, šrotování nebo 

vyskladňování se obilní produkty staticky nabíjejí, z toho důvodu je nutno veškeré zařízení 

účinně uzemnit [12]. Vybrané technicko bezpečnostní parametry prachů obilovin jsou 

uvedeny v tabulce č. 8. 
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b) Krmné směsi 

Hotová krmiva, zvláště pak šrot, hoří většinou po povrchu. Zvláště nebezpečné jsou směsi 

prachu se vzduchem a vrstvy usazeného prachu. Nebezpečné jsou krmné směsi, které obsahují 

zejména obilí a obilné produkty v suchém stavu. Při manipulaci se rozviřuje prach, který se 

usazuje na všech plochách, je hořlavý a podporuje šíření požáru. U prachů krmných směsí se 

dolní mez výbušnosti (DMV) pohybuje okolo 150 g.m-3 Doporučenými hasivy jsou jemně 

rozptýlená voda se smáčedly, těžká, střední a lehká pěna [13]. 

Tabulka 8: Vybrané technicko bezpečnostní parametry prachů obilovin [13] 

Prach 

Teplota vznícení [°C] 

Usazeného prachu na 

horkém povrchu 
Rozvířeného prachu 

Ječmen 290 420 

Pšenice 290 370 

Oves 350 410 

Řepka 370 450 

Kukuřice  280 440 

Inertní příměsi 

Produkované krmné směsi obsahují také podíl inertních složek jako je vápenec (CaCO3) a 

krmná sůl. Jedná se o nehořlavé látky, jejich množství (viz Tabulka č. 7) však tvoří pouze 

zanedbatelný podíl. U inertizace hořlavých prachů příměsmi inertních prachů (CaCO3), uvádí 

odborná literatura uzavírání výbuchového pole až u koncentrací CaCO3 nad 50 % hmot. [2]. 

Z tohoto důvodu nelze prach produkované krmné směsi ani po přidání inertních složek 

považovat za nevýbušný.  

5.2 Hodnocení možnosti vzniku výbušné atmosféry  

Výrobní hala, skladování pytlů s komponenty 

Ke vzniku výbušné atmosféry může dojít při rozvíření usazených prachových vrstev 

v okolí násypného koše. V prostoru skladování pytlů s komponenty je možný vznik výbušné 

atmosféry při roztržení pytlů, případně při rozvíření usazených prachových vrstev při 

nedostatečném úklidu. 
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Násypný koš 

Při násypu hrubých komponent, zejména obilnin, dochází k výraznému zviřování prachu. 

Násypný koš není vybaven odsávacím větráním, proto je uvnitř koše a v určité vzdálenosti od 

něj předpokládán vznik výbušné prachovzduchové atmosféry.  

Šnekové dopravníky, korečkové elevátory 

Použité šnekové dopravníky jsou žlabového typu, v prachotěsném provedení. Při běžném 

provozu je v prostoru mezi šnekovnicí a žlabem možný vznik výbušné prachovzduchové 

atmosféry.  

Při dopravě sypkých materiálů v korečkových elevátorech dochází k rozviřování materiálu. 

K tvorbě výbušné atmosféry dochází při běžném provozu v hlavě, patě a v obou výtahových 

šachtách, kde při pohybu misek s materiálem dochází ke značnému rozviřování prachu. 

Šrotovník 

Při šrotování komponent vzniká v době provozu výbušná atmosféra v prostoru sítového 

koše, při plnění šrotovníku v prostoru násypky šrotovníku, dále v pneumatickém vedení 

sešrotovaného materiálu. 

Zásobníky komponent, zásobník šrotovníku, vyrovnávací zásobník, podjezdné zásobníky 

Při plnění zásobníků dochází k rozviřování prachu. Při plnění je výskyt výbušné atmosféry 

možný v celém objemu zásobníku, při provozu v prostoru nad skladovaným materiálem.  

Násypka premixu 

Při ručním vysypávání premixu z pytlů do násypky dochází k rozviřování materiálu, 

výskyt výbušné atmosféry je možný v celém objemu násypky a v bezprostředním okolí 

násypky.  

Šnekové míchačky 

Při plnění šnekových míchaček ze šnekového dopravníku je výskyt výbušné atmosféry 

možný v celém objemu míchaček, při míchání v prostoru nad míchaným materiálem.  

Vyskladňování krmných směsí 

Hotové krmné směsi se vyskladňují z venkovních podjezdných zásobníků do KUKA vozů. 

Při plnění vozu je možný výskyt výbušné atmosféry v prostoru korby vozu. Vyprazdňování 

zásobníků probíhá ve venkovním prostoru. Z důvodu proudění vzduchu je při vyprazdňování 
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možný výskyt výbušné atmosféry i v bezprostředním okolí zásobníků. 

Systém odsávání prachu 

Výbušná atmosféra je při běžném provozu, díky tangenciálnímu proudění a víření, 

přítomna v cyklónových odlučovačích, díky turbulentnímu proudění pak i ve ventilátorech a 

potrubních cestách. 

5.3 Iniciační zdroje 

Dalším z kroků v rámci analýzy rizik je definování předpokládaných zdrojů iniciace, které 

se mohou vyskytovat v posuzovaném provozu při běžném provozu, najíždění a odstavování a 

při předpokládaných poruchových stavech. Možné zdroje iniciace jsem definoval ve spojení 

s prohlídkou provozu a jednání s vedoucími pracovníky.  

a) Horké povrchy 

Vyskladňování krmných směsí - při vyskladňování hotových krmných směsí je možným 

zdrojem iniciace výfukové potrubí vozu.  

Korečkové elevátory - jako iniciační zdroj mohou působit ložiska, která se mohou zahřívat 

vlivem nedostatečného mazání, či vniknutí cizích částic do zařízení. V případě zastavení 

korečkového pásu vlivem přetížení, či vniknutím cizího tělesa, může prokluzem hnacího kola 

dojít k silnému zahřívání pásu [23]. 

Vertikální míchačky – přehřívání ložisek vlivem nedostatečného mazání. 

b) Otevřený oheň 

Násyp komponent, vyskladňování - při svařování v okolí násypného koše a v okolí 

podjezdných zásobníků, při jejich vyprazdňování, může jako iniciační zdroj působit plamen a 

horké částice od svařování. Výrazné nebezpečí představuje zejména porušování zákazu 

kouření. 

Podjezdné zásobníky - při svařování uvnitř podjezdných zásobníků, při předchozím 

nedostatečném vyčištění zásobníků, může plamen působit jako iniciační zdroj rozvířených 

vrstev prachu.  

c) Mechanicky vznikající jiskry 

Šrotovník - mechanické jiskry mohou vznikat ve šrotovníku při vniknutí cizích kovových 

těles nebo kamenů a jejich následném styku s mlecím mechanismem.  
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Šnekové dopravníky - vznik mechanických jisker je možný při deformaci krytu nárazem 

břemene a jeho styku se šnekovnicí, či stykem šnekovnice s krytem vlivem nedostatečné 

údržby ložisek a jejich vysypání.  

Ventilátory - při deformaci krytu ventilátoru a jeho stykem s lopatkami, vlivem únavy 

materiálu (utržení lopatek), či vyosením ventilátoru.  

Korečkový elevátor KE1 - nebezpečí představuje pád cizího kovového tělesa nebo kamene 

do násypného koše a odtud do násypky elevátoru KE1, kde může dojít ke vzpříčení cizího 

tělesa v patě dopravníku a následnými nárazy korečků způsobit mechanické jiskření. 

Korečkové elevátory – k jiskření může dojít při utržení kovových korečků z dopravního 

korečkového pásu a následném kontaktu korečků se stěnou výtahové šachty nebo při 

vybočení korečkového pásu [23]. Při údržbě elevátorů může jiskření způsobit nevhodné 

nářadí. 

Násypka premixu – při pádu cizího tělesa do násypky premixu při ručním vysypávání 

premixu z pytlů, může kontakt tělesa se šnekovnicí odsunového šnekového dopravníku 

způsobit jiskření. 

Vertikální šnekové míchačky – při vyosení šnekového míchadla a jeho kontaktu 

s materiálem tubusu šnekového míchadla vlivem nedostatečné údržby ložisek. 

Podjezdné zásobníky - při údržbářských pracích prováděných uvnitř podjezdných 

zásobníků, při předchozím nedostatečném vyčištění zásobníků, může iniciaci rozvířených 

vrstev prachu způsobit jiskření od nevhodného nářadí.  

d) Statická elektřina 

Obecně je třeba uvažovat jiskrový výboj z akumulovaného náboje na neuzemněných 

vodivých částech výrobní technologie, při pneumatické dopravě materiálu v kovových 

potrubích nebo při plnění sil. 

 

Násypka premixu – při násypu premixu do násypky je možná iniciace výbušné atmosféry 

elektrostatickou jiskrou, způsobenou nahromaděním náboje na oděvu zaměstnance.  

Korečkové elevátory, podjezdné zásobníky – iniciace elektrostatickým výbojem, 

způsobeným nahromaděním náboje na oděvu zaměstnance, je možná i při údržbářských 

pracích prováděných na korečkových elevátorech nebo v prostoru podjezdných zásobníků. 
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e) Elektrická zařízení 

Výrobní hala – při nedostatečném čištění haly a elektrických zařízení (svítidel, spínačů, 

rozvaděčů, elektromotorů) od vrstev usazeného prachu může dojít ke vznícení vrstvy prachu 

elektrickou jiskrou, případně teplem.  

Podjezdné zásobníky - při provádění údržby uvnitř podjezdných zásobníků, při předchozím 

nedostatečném vyčištění zásobníků, může jako iniciační zdroj rozvířených vrstev prachu 

působit jiskření od nevhodného ručního elektrické nářadí. 

f) Atmosférický výboj 

Výrobní hala – požár elektroinstalace v důsledku přepěťových impulzů, vyvolaných 

úderem blesku.  

Korečkový elevátor KE4, podjezdné zásobníky – elevátor a podjezdné zásobníky krmných 

směsí jsou umístěny ve venkovním prostoru a nejsou chráněny před účinky atmosférické 

elektřiny, jako možný zdroj iniciace je třeba uvažovat úder blesku do těchto zařízení. 
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6 Klasifikace prostorů 

Klasifikace prostorů na prostory s nebezpečím výbuchu, jejich zatřídění do příslušných zón 

a na prostory bez nebezpečí výbuchu, byla provedena na základě hodnocení přítomnosti 

výbušné prachovzduchové atmosféry v jednotlivých částech technologie a přítomnosti 

účinných zdrojů iniciace této atmosféry. Zatřídění do zón bylo provedeno s přihlédnutím 

k doporučením ČSN EN 61 241 – 10. Stanovení zón na základě přítomnosti výbušné 

atmosféry uvádí tabulka č. 9. 

Tabulka 9: Stanovení zón na základě doby trvání výbušné atmosféry: 

Zóna Přítomnost Přibližná doba trvání 

20 dlouhodobá nad 1000 hodin za rok 

21 průběžná 10 až 1000 hodin za rok 

22 krátkodobá 0,1 až 10 hodin za rok 

 

6.1 Zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do zón 

a) Výrobní hala, prostor skladování pytlů s komponenty 

Prostor výrobní haly a prostor skladování pytlů s komponenty a premixy je možno 

podmíněně klasifikovat jako prostor bez nebezpečí výbuchu, pokud budou splněny následující 

podmínky: 

• Bude prováděn pravidelný a důkladný úklid prostorů haly, zejména prostoru 

skladování pytlů s komponenty a premixy, od prachu (podlahy, zařízení, konstrukcí, 

kabelových lávek, elektromotorů, krytů elektrických zařízení a svítidel). Musí být 

zabráněno tvorbě prachových vrstev o tloušťce vyšší než 1 mm.  

• Budou prováděny důsledné kontroly těsnosti jednotlivých zařízení s výskytem 

hořlavého prachu a kontrola stavu pytlů (roztržené pytle není dovoleno používat).  

V opačném případě navrhuji vnitřní prostor haly a prostor skladování pytlů s komponenty 

klasifikovat jako prostředí s nebezpečím výbuchu BE3N1, zóna 22. 

b) Násypný koš 

Vnitřní prostor násypného koše byl klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu 

BE3N1 a zařazen do zóny 21. (viz Obr. 16). Prostor v okolí do 1 m od násypného koše byl 

zařazen do zóny 22.  
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Obr. 16: Zařazení prostoru násypného koše do zón 

Zdůvodnění zařazení 

Při násypu hrubých komponent z mobilního prostředku do násypného koše dochází 

k výraznému zviřování prachu v celém jeho objemu. Výskyt výbušné atmosféry je možný 

průběžně během provozu (do 1000 hod/rok). Z tohoto důvodu byl prostor zařazen do zóny 21. 

Při násypu dochází k usazování prachových vrstev v blízkém okolí koše. Při rozvíření vrstev 

prachu může docházet ke krátkodobému vzniku výbušné atmosféry (zóna 22). V případě 

pravidelného odstraňování usazeného prachu a zabránění tvorby prachových vrstev o tloušťce 

nad 1 mm, lze však prostor v okolí násypného koše klasifikovat jako prostor bez nebezpečí 

výbuchu (BNV).  

c) Korečkové elevátory, šnekové dopravníky 

Prostory násypky, paty, hlavy a šachet korečkových elevátorů byly klasifikovány jako 

prostory s nebezpečím výbuchu BE3N1 a zařazeny do zóny 20. Prostor do 1 m od kontrolních 

dvířek v hlavě a patě elevátorů byl zařazen do zóny 22. Vnitřní prostor žlabových šnekových 

dopravníků (prostor mezi šnekovnicí a krytem) je zařazen do zóny 22.  

Zdůvodnění zařazení 

Při dopravě sypkých materiálů dochází ve vnitřním prostoru korečkových elevátorů ke 

značnému zviřování prachu a dlouhodobému výskytu výbušné atmosféry (nad 1000 hod/rok). 

Současný systém centrálního odsávání prachu odebírá prach pouze z hlavy elevátoru KE3 a to 

nedostatečným způsobem. Z tohoto důvodu byly veškeré vnitřní prostory elevátorů zařazeny 

do zóny 20. Při údržbě a čištění prováděné dvířky v hlavách a patách elevátorů není 

vyloučena krátkodobá přítomnost výbušné atmosféry, vzniklá rozvířením usazených 
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prachových vrstev. Z tohoto důvodu byl prostor do vzdálenosti 1 m od kontrolních dvířek 

zařazen do zóny 22.  

U žlabových šnekových dopravníků nelze vyloučit občasný výskyt výbušné atmosféry ve 

volném prostoru mezi šnekovnicí a krytem. Při vlastní dopravě materiálu nedochází 

k výraznému rozviřování prachu, výskyt výbušné atmosféry je zde možný pouze krátkodobě 

při najíždění a odstavování procesu (zóna 22). 

d) Zásobníky komponent 

Vnitřní prostory zásobníků komponent byly klasifikovány jako prostory s nebezpečím 

výbuchu BE3N1 a zařazeny do zóny 21 (viz Obr. 17).  

 

Obr. 17: Zařazení prostorů zásobníků komponent do zón 

Zdůvodnění zařazení 

Při plnění zásobníků dochází k výraznému rozviřování prachu, výskyt výbušné atmosféry 

je možný při plnění zásobníků průběžně během provozu (do 1000 hod/rok), z tohoto důvodu 

byly vnitřní prostory zařazeny do zóny 21. (doba výskytu výbušné atmosféry je ovlivněna 

střídavým plněním zásobníků). 

e) Zásobník šrotovníku, šrotovník, pneumatické vedení materiálu, násypka premixu 

Vnitřní prostor zásobníku šrotovníku, násypky šrotovníku, prostor šrotování (sítový koš), 

potrubí pneumatického vedení sešrotované směsi, vnitřní prostor odlučovače krmiva, 

cyklónového odlučovače prachu a násypky premixu byly klasifikovány jako prostory 

s nebezpečím výbuchu BE3N1.  



40 

 

Vnitřní prostor zásobníku šrotovníku byl zařazen do zóny 21. Prostor násypky šrotovníku, 

prostor šrotování (sítový koš), potrubí pneumatického vedení sešrotované směsi, vnitřní 

prostor odlučovače krmiva, cyklónového odlučovače prachu byly zařazeny do zóny 20. 

Potrubí spojující odlučovač krmiva s odlučovačem prachu a vnitřní prostor ventilátoru byly 

zařazeny do zóny 22. Prostor násypky premixu byl zařazen do zóny 21, prostor v okolí 

násypky premixu do vzdálenosti 0,5 m byl zařazen do zóny 22 (viz Obr. 18). 

     

 

Obr. 18: Zařazení části technologie šrotování a násypky premixu do zón 

Zdůvodnění zařazení 

Při plnění zásobníku šrotovníku dochází k rozviřování prachu a průběžné tvorbě výbušné 

atmosféry v celém objemu zásobníku (do 1000 hod/rok). Z tohoto důvodu byl vnitřní prostor 

zásobníku šrotovníku zařazen do zóny 21.  

Šrotování materiálu probíhá v sítovém koši pomocí rotujících kladívkových těles. 

V prostoru šrotování a nad šrotovaným materiálem dochází za normálního provozu k tvorbě 

výbušného souboru. V prostoru potrubí pneumatického vedení materiálu, ve vnitřním prostoru 

odlučovače krmiva a cyklónového odlučovače prachu dochází k silnému rozviřování prachu. 

V uvedených částech zařízení lze při normálním provozu očekávat dlouhodobou přítomnost 

výbušné atmosféry (nad 1000 hod/rok). Tyto prostory se proto zařazují do zóny 20.  

Ve spojovacím potrubí odlučovačů a ventilátoru nelze při nedostatečném čištění vyloučit 

tvorbu prachových usazenin a krátkodobou přítomnost výbušného souboru (zóna 22). Násyp 

premixu do násypky premixu se provádí ručním vysypáváním z pytlů. Přítomnost výbušné 
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atmosféry lze očekávat průběžně v celém objemu násypky (zóna 21).  Při ručním násypu 

nelze krátkodobou tvorbu výbušné atmosféry vyloučit ani v blízkém okolí násypky (zóna 22 

v prostoru do 0,5 m od násypky).  

f) Šnekové míchačky, vyrovnávací zásobník 

Vnitřní prostory vertikálních šnekových míchaček SMK 161 a vyrovnávacího zásobníku 

byly klasifikovány jako prostory s nebezpečím výbuchu BE3N1. Vnitřní prostor vertikálních 

šnekových míchaček byl zařazen do zóny 20, vnitřní prostor vyrovnávacího zásobníku 

připravených krmných směsí byl zařazen do zóny 21 (viz Obr. 19). 

 

Obr. 19: Zařazení prostorů šnekových míchaček a vyrovnávacího zásobníku do zón 

Zdůvodnění zařazení 

Při násypu krmné směsi do vertikálních šnekových míchaček a při provozu míchaček 

dochází k výraznému rozviřování prachu a dlouhodobému výskytu výbušné prachovzduchové 

atmosféry (nad 1000 hod/rok). Prostor horní strany míchaček je při násypu aspirován 

systémem centrálního odsávání prachu, tento systém však v současné době neplní svou funkci 

dostatečným způsobem. Z tohoto důvodu je třeba celý vnitřní prostor míchaček zařadit do 

zóny 20.  

Ve vnitřním prostoru vyrovnávacího zásobníku lze očekávat výskyt výbušné atmosféry 

průběžně při jeho plnění (do 1000 hod/rok). Vnitřní prostor vyrovnávacího zásobníku byl 

zařazen do zóny 21. 
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g) Podjezdné zásobníky krmných směsí 

Vnitřní prostor podjezdných zásobníků byl klasifikován jako prostor s nebezpečím 

výbuchu BE3N1 a byl zařazen do zóny 21, prostor výsypného kužele zásobníků byl 

klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N1 a zařazen do zóny 22 (viz Obr. 20).    

      

Obr. 20: Zařazení prostoru podjezdných zásobníků do zón 

Zdůvodnění zařazení 

Při plnění podjezdných zásobníků materiálem dochází v celém objemu zásobníku 

k vysokému zviřování prachu. Výskyt výbušné atmosféry v tomto prostoru lze očekávat 

průběžně během provozu (do 1000 hod/rok - zóna 21). Zásobníky se nacházejí v otevřeném 

prostoru. Z důvodu možného působení povětrnostních vlivů při vyprazdňování zásobníků do 

přepravních vozů, byl prostor „výsypného kužele“ zařazen do zóny 22.  

h) Systém centrálního odsávání prachu 

Vnitřní prostor cyklónových odlučovačů prachu, potrubních cest systému centrálního 

odsávání prachu a ventilátorů byl klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu BE3N1. 

Vnitřní prostor cyklónových odlučovačů byl zařazen do zóny 20, potrubní cesty systému a 

vnitřní prostor ventilátorů byly zařazeny do zóny 22. 

Zdůvodnění zařazení 

Při činnosti systému odsávání prachu dochází v cyklónových odlučovačích k výraznému 

rozviřování prachu, dlouhodobou přítomnost výbušné atmosféry je třeba uvažovat v celém 
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vnitřním prostoru odlučovačů (zóna 20).  

V potrubních cestách a vnitřním prostoru ventilátorů nelze vyloučit tvorbu prachových 

usazenin (rychlost proudění vzduchu v potrubí je nižší, než 20 m.s-1). Usazeniny mohou při 

rozvíření krátkodobě v systému vytvořit místní výbušnou atmosféru. Z tohoto důvodu byly 

tyto prostory zařazeny do zóny 22. 

Tabulka 10: Zařazení do zón a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 3 

Zařízení Prostor Zóna Prostředí 

Násypný koš UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ 22 BE3N1, AB4, AE5 

Korečkové elevátory KE1 - 4 UVNITŘ 20 AE6, BE3N1 

VNĚ 22 BE3N1, AB4 

Šnekové dopravníky žlabové UVNITŘ 22 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Zásobníky komponent UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Násypka premixu UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ 22 BE3N1, AE4, AB4 

Zásobník šrotovníku UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Násypka šrotovníku, šrotovník UVNITŘ 20 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Pneumatické vedení sešrotovaného materiálu 

• potrubí (šrotovník -  odlučovač) 

• cyklónový odlučovač krmiva 

• cyklónový odlučovač prachu 

UVNITŘ 20 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Pneumatické vedení sešrotovaného materiálu 

• spojovací potrubí odlučovačů 

• ventilátor 

UVNITŘ 22 AE5, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Šnekové míchačky UVNITŘ 20 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Vyrovnávací zásobník UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Centrální odsávání prachu 

• cyklónové odlučovače 

UVNITŘ 20 AE4, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 
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Centrální odsávání prachu 

• potrubí, ventilátory V1, V2 

UVNITŘ 22 AE5, BE3N1 

VNĚ BNV AE4, AB4 

Podjezdné zásobníky krmných směsí UVNITŘ 21 AE6, BE3N1 

VNĚ 22 BE3N1, AE4, AB8 

7 Návrh technických opatření 

Dle ustanovení § 2 NV č. 406/2004 Sb. má k zajištění protivýbuchové prevence 

zaměstnavatel povinnost přijímat technická a organizační opatření podle zásad předcházení 

vzniku výbušné atmosféry, zabránění iniciace výbušné atmosféry a snížení škodlivých účinků 

výbuchu. Technická a organizační opatření, která by měla být přiměřená povaze provozu, je 

možné vzájemně kombinovat [6]. 

7.1 Vnitřní prostory výrobní technologie 

V posuzovaném provozu výrobny krmiv lze vznik výbušné atmosféry ve vnitřním prostoru 

technologických zařízení, klasifikovaných jako prostory s nebezpečím výbuchu, omezit pouze 

instalací nového systému centrálního odsávání prachu. Systém odsávání prachu by měl být 

realizován specializovanou firmou takovým způsobem, aby jeho součásti splňovaly směrnice 

ATEX.  

Pro snížení možnosti tvorby prachových usazenin a zajištění trvalé koncentrace prachu pod 

50 % dolní meze výbušnosti (LEL), by rychlost proudění vzduchu v instalovaném systému 

měla dosahovat minimálně 20 m.s-1. Prach by měl být odsáván zejména z korečkových 

elevátorů (hlav, šachet) a míchaček, které se dle statistik, uváděných odbornou literaturou [1] 

podílejí na nehodách, spojených s výbuchy prachů, nejčastěji.  

7.2 Vnější prostory 

Je třeba zamezit tvorbě usazených vrstev prachu v okolí výrobního zařízení vlivem 

netěsností. Vhodná je vizuální kontrola zařízení na úniky prachu po každém ukončení výrobní 

směny. Pro bezpečné odstraňování prachu zejména v okolí násypného koše doporučuji 

zakoupení vhodného průmyslového vysavače s certifikací ATEX do zóny 22.  

7.3 Obecné požadavky 

• Provádění prací v prostorech s nebezpečím výbuchu, které mohou být zdrojem iniciace 

výbušné atmosféry (svařování, řezání, broušení), je třeba provádět pouze na písemný 

příkaz a po předchozím vyčištění pracovního místa od usazeného prachu. 
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• Je třeba provést posouzení neelektrických zařízení, instalovaných v prostředí 

s nebezpečím výbuchu (vnější vliv BE3N1), zda splňují požadavky NV č. 23/2003 Sb. 

a normy ČSN EN 13 463 – 1.  

• Posouzení elektrických zařízení, instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu, zda 

splňují požadavky NV č. 23/2003 Sb, a norem ČSN EN 61 241 – 10 a ČSN 33 2000 – 

XX. 

• Elektrická zařízení je třeba podrobovat pravidelným revizím dle ČSN 33 1500 

kvalifikovaným revizním technikem. 

• Elektrická zařízení v prostoru výrobní haly (rozvaděče, spínače, elektromotory, kryty 

svítidel a kabelové lávky) je třeba čistit v pravidelných intervalech.  

• Při prohlídce provozu bylo zjištěno, že výrobní technologie není dostatečně chráněna 

před účinky statické elektřiny. Z tohoto důvodu je třeba provést pospojování a účinné 

uzemnění veškerých vodivých částí výrobní technologie. 

• Podnik nemá k dispozici přesné technicko bezpečnostní parametry (TBP) 

zpracovávaných materiálů. Pro stanovení přesných TBP zpracovávaných materiálů pro 

výrobu krmiv, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., je vhodné provést zkoušku vybraných 

vzorků v akreditované zkušební laboratoři. 

7.4 Doporučení k jednotlivým zařízením 

7.4.1 Korečkové elevátory 

Vnitřní prostor korečkových elevátorů byl klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu 

(BE3N1), zóna 20. Dle provedené analýzy rizik obsahují korečkové elevátory zdroje iniciace, 

které se mohou stát účinnými při běžných poruchách. V souladu s požadavky NV č. 23/2003 

Sb. je třeba elevátory vybavit dodatečnými systémy ochrany proti výbuchu. 

a) Na hlavy a paty elevátorů KE1 – 3 se doporučuje instalovat zařízení na potlačení 

exploze (HRD systém). K zařízení dodavatel musí doložit ES prohlášení o shodě a 

příslušný certifikát. 

b) Pro zabránění přenosu výbuchu z jedné části technologie do druhé vnitřním prostorem 

elevátoru se doporučuje do šachet elevátorů instalace protiplamenné bariéry, dle ČSN 

EN 1127 - 1, ČSN EN 15089. K zařízení dodavatel musí doložit ES prohlášení o 

shodě a certifikát. 

c) Elevátor KE4 se nachází ve venkovním prostoru, z tohoto důvodu je možno hlavu 

elevátoru chránit zařízením na odlehčení výbuchu (odlehčovací membránou). 
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K odlehčovacím membránám musí dodavatel doložit ES prohlášení o shodě a 

certifikát. Odlehčovací membrány musí být instalovány tak, aby byl případný výbuch 

odveden bezpečným směrem [3].  

d) Pro navrhované systémy potlačení výbuchu musí elevátory vykazovat dostatečnou 

odolnost proti redukovanému výbuchovému tlaku dle ČSN EN 14460.  

e) Pro vyloučení vzniku mechanických jisker je vhodné nahrazení kovových korečků 

plastovými. 

f) Je nutná pravidelná kontrola možného vybočení korečkového pásu, kontrola napnutí 

korečkového pásu a celková kontrola těsnosti zařízení (viz kapitola 8.3.2).  

g) Pro údržbu korečkových elevátorů je třeba zaměstnance vybavit vhodným nejiskřivým 

nářadím. 

h) Je nutno splnit obecné požadavky (viz kapitola 7.3). 

7.4.2 Šnekové dopravníky 

a) Je třeba provádět pravidelnou kontrolu ložisek (mazání) a kontrolu celkové těsnosti 

dopravníků. Doporučená lhůta 1 × měsíčně. 

b) Je nutno splnit obecné požadavky (viz kapitola 7.3). 

7.4.3 Zásobníky  

Vnitřní prostor zásobníků komponent, zásobníku šrotovníku, vyrovnávacího zásobníku a 

podjezdných zásobníků byl klasifikován jako prostor s nebezpečím výbuchu (BE3N1), zóna 

21. Dle požadavků ČSN ISO 8456 je třeba zásobníky vybavit vhodnými systémy pro 

potlačení, případně odlehčení výbuchu. Dále je třeba instalovat vhodná automatická zařízení 

pro zabránění jejich přeplnění. [18]. 

 

a) Zásobníky komponent, zásobník šrotovníku, vyrovnávací zásobník a venkovní 

podjezdné zásobníky je třeba vybavit snímači hladiny v provedení do zóny 21.  

b) Pro snížení tlaku při výbuchu se na zásobníky komponent, zásobník šrotovníku a 

vyrovnávací zásobník (umístěny ve vnitřním prostoru haly) doporučuje instalace 

odlehčovacích ventilů s tlumičem plamene. K ventilům musí dodavatel doložit ES 

prohlášení o shodě a příslušný certifikát. Při instalaci ventilů je pro zajištění 

bezpečnosti obsluhy nutno respektovat bezpečnostní zóny stanovené výrobcem 

zařízení. 

c) Na venkovní podjezdné zásobníky se doporučuje instalace zařízení na odlehčení 
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výbuchu (odlehčovacích membrán), dle ČSN EN 1127 – 1.  

d) Pro navrhované systémy odlehčení výbuchu musí zásobníky a svody ze šnekových 

dopravníků do zásobníků vykazovat dostatečnou odolnost proti redukovanému 

výbuchovému tlaku dle ČSN EN 14460. 

e) Na výpad ze zásobníku šrotovníku a venkovních podjezdných zásobníku je třeba 

instalovat rotační podavače v protiexplozním provedení v souladu s požadavky NV č. 

23/2003 Sb. a ČSN EN 15089. K rotačním podavačům musí dodavatel doložit ES 

prohlášení o shodě a certifikát. 

f) Pro práce ve vnitřním prostoru podjezdných zásobníků je třeba zaměstnance vybavit 

vhodným nejiskřivým nářadím. 

g) Je nutno splnit obecné požadavky a požadavky ČSN ISO 8456. 

7.4.4 Šrotovník, systém pneumatického vedení sešrotovaného materiálu 

a) Dle požadavků NV 23/2003 Sb. je třeba šrotovník vybavit zařízením na potlačení 

exploze (HRD systém), doporučené umístění je pod sítový koš, do oblasti vysokého 

výskytu jemného prachu. 

b) Pro zabránění přenosu exploze pneumatickým vedením sešrotovaného materiálu, se do 

prostoru mezi šrotovník a cyklónový odlučovač krmiva doporučuje instalace 

protiplamenné bariéry, dle požadavků ČSN EN 1127 - 1, ČSN EN 15089. 

c) Na cyklónové odlučovače systému je třeba instalovat zařízení na potlačení exploze 

(HRD systém). 

d) Dle požadavků ČSN EN 15089 a ČSN 12 7040 je třeba zabránit přenosu exploze 

spojovacím potrubím. Z tohoto důvodu se do prostoru spojovacího potrubí odlučovače 

krmiva a odlučovače prachu doporučuje instalace protiplamenné bariéry. 

e) U cyklónových odlučovačů je třeba provést posouzení instalovaných rotačních 

podavačů na splnění požadavků pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím 

výbuchu dle NV č. 23/2003 Sb. a normy ČSN EN 15089. V případě nesplnění 

požadavků provést nahrazení za rotační podavače v protiexplozním provedení.  

f) Šrotovník, cyklónové odlučovače, potrubí pneumatického vedení materiálu, muzikusy 

a dilatační spoje, musí pro navrhované systémy potlačení výbuchu vykazovat 

dostatečnou odolnost proti redukovanému výbuchovému tlaku dle ČSN EN 14460. 

g) U šrotovníku je třeba provádět pravidelnou kontrolu stavu mlecích kladívek, sítového 

koše a roštového magnetu (viz kapitola 8.3.2). 

h) Dále je nutno splnit obecné požadavky. 
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7.4.5 Systém centrálního odsávání prachu 

a) Cyklónové odlučovače systému centrálního odsávání je v souladu s požadavky NV č. 

23/2003 Sb. třeba vybavit systémy potlačení exploze (HRD systém). 

b) U cyklónových odlučovačů je třeba provést posouzení instalovaných rotačních 

podavačů na splnění požadavků pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím 

výbuchu dle NV č. 23/2003 Sb. a ČSN EN 15089. Případně provést jejich nahrazení 

za rotační podavače v protiexplozním provedení. 

c) Dle požadavků ČSN EN 15089 a ČSN 12 7040 je třeba zabránit přenosu exploze 

spojovacím potrubím. Z tohoto důvodu se do potrubí centrálního odsávání prachu 

doporučuje na vhodných místech instalace protiplamenných bariér. 

d) Je třeba provést posouzení ventilátorů, zda splňují požadavky pro zařízení určená do 

prostředí s nebezpečím výbuchu. Případně provést jejich nahrazení za ventilátory 

v protiexplozním provedení. 

e) Cyklónové odlučovače musí pro navrhované systémy potlačení výbuchu vykazovat 

dostatečnou odolnost proti redukovanému výbuchovému tlaku dle ČSN EN 14460. 

f) Je nutno splnit obecné požadavky. 

7.4.6 Vertikální šnekové míchačky 

a) Pro splnění požadavků NV č. 23/2003 Sb. je třeba na šnekové míchačky instalovat 

systém potlačení exploze (HRD systém). 

b) Pro navrhované systémy potlačení výbuchu musí šnekové míchačky, svody ze 

šnekového dopravníku do míchaček a dvoucestná klapka, vykazovat dostatečnou 

odolnost proti redukovanému výbuchovému tlaku dle ČSN EN 14460. 

c) Míchačky je třeba vybavit snímači hladiny v provedení do zóny 20. 

d) Na výpady ze šnekových míchaček je třeba instalovat rotační podavače 

v protiexplozním provedení, v souladu s požadavky NV č. 23/2003 Sb. a ČSN EN 

15089. 

e) Dále je nutno splnit obecné požadavky. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

8 Návrh organizačních opatření 

8.1 Systém povolování prací 

Pro výrobnu krmných směsí by měl být dle požadavků NV č. 406/2004 Sb. vypracován 

systém povolování prací. Systém povolování prací písemným příkazem (příkaz „V“) se týká 

prací, které jsou prováděny v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo jeho blízkém okolí a 

které by mohly vést k tvorbě výbušné atmosféry, či způsobit její iniciaci. Tento příkaz se 

vystavuje vždy před zahájením práce, a to zaměstnavatelem nebo pověřeným vedoucím 

zaměstnancem. Vzor příkazu „V“ je uveden v příloze č. 1. 

 

Náležitosti příkazu „V“ dle přílohy č. 2 NV č. 406/2004 Sb.: 

1) datum vydání a doba platnosti příkazu, 

2) termín zahájení výkonu práce nebo přerušení práce (datum, hodina), 

3) termín ukončení práce (datum, hodina), podepsaný vedoucím práce a osobou 

přejímající pracoviště, 

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

5) pokyny k zajištění pracoviště před vznikem výbušné atmosféry na pracovišti, případně 

k jeho uvedení do původního stavu, 

6) stanovení opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být 

zavedena před zahájením práce, 

7) seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro zdolávání mimořádných 

událostí (např. věcných prostředků požární ochrany), 

8) jméno, příjmení a podpis zaměstnance, který příkaz zpracoval nebo jej vydal, 

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

příkaz převzal, 

10) jména, příjmení a podpisy osob, které budou práci vykonávat, tyto osoby zároveň 

svým podpisem stvrzují, že byly náležitě poučeny a seznámeny se způsobem zajištění 

pracoviště a se způsobem provedení práce, 

11) další údaje, (např. uvedení, že práce je vykonávána pod dohledem či pod dozorem, 

určení osoby pověřené dohledem či dozorem nad provedením práce). [6] 
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Příklady prací, prováděných pouze na písemný příkaz: 

• Svařování, řezání, či broušení ve vnitřním prostoru objektu výrobny krmiv a 

v blízkosti venkovních podjezdných zásobníků krmiv, 

• údržba korečkových elevátorů (např. mazání ložisek, napínání korečkového pásu, 

výměna korečků), 

• údržba venkovních podjezdných zásobníků krmiv (zejména pro práce prováděné ve 

vnitřním prostoru zásobníků). 

8.2 Úklid 

a) Výrobní hala, násypný koš 

V prostoru násypného koše je nezbytné udržovat čistotu, důležité je zejména zamezit 

přítomnosti cizích kovových těles, či kamenů, které by mohly při pádu do násypného koše 

vniknout do násypky korečkového elevátoru KE1.  

V celém prostoru výrobní haly je třeba dbát na včasné odstraňování usazeného prachu. 

Prach by měl být včas odstraňován z podlahy, nosníků, kabelových lávek, krytů svítidel a 

elektrických zařízení. Pozornost musí být věnována zejména prostorům v okolí zařízení, a to i 

prostorům obtížně dosažitelným pro údržbu. Způsob odstraňování prachu by neměl 

způsobovat jeho rozviřování, doporučuji použití vhodného průmyslového vysavače bez 

vlastních zdrojů iniciace (viz příloha č. 4). Úroveň úklidu v hale by měla vyhovovat 

požadavkům na dobrou úroveň úklidu, stanovenou ČSN EN 61 241 – 10 (vrstvy prachu 

nejsou zanedbatelné, jsou však přítomny pouze po krátký časový úsek, tedy po dobu kratší, 

než jedna směna) [11].  

Pro prostor výrobní haly míchárny krmných směsí doporučuji zavedení harmonogramu 

čištění s vyznačenými intervaly čištění vlastního prostoru haly i jednotlivých částí výrobního 

zařízení se stanovenými odpovědnostmi jednotlivých zaměstnanců. 

b) Korečkové elevátory 

V pravidelných intervalech je nutné provádět čištění vnitřních prostorů korečkových 

elevátorů, zejména jejich hlav a pat od usazených vrstev prachu. Odstranění prachových 

vrstev musí být provedeno zejména před jakoukoliv činností, spojenou s údržbou nebo 

opravou elevátorů.  
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c) Šrotovník 

Vždy před zahájením šrotování komponent je nutné provést očištění roštového magnetu 

pro odlučování feromagnetických těles, dále je nutné provést odstranění prachu z vnitřního 

prostoru šrotovníku před zahájením  údržby, či opravy šrotovníku (výměna kladívek, sítového 

koše). 

c) Zásobníky komponent, šnekové míchačky, podjezdné zásobníky 

Vnitřní prostory těchto zařízení musí být zbavovány vrstev usazeného prachu 

v dostatečných intervalech, zvláště však vždy před zahájením činností spojených s jejich 

údržbou, či opravou. Platí zejména pro činnosti prováděné ve vnitřním prostoru podjezdných 

zásobníků krmných směsí. Pozornost musí být věnována i okolnímu prostoru podjezdných 

zásobníků. Hromady prachu musí zde být bezodkladně odstraňovány.  

d) Elektrická zařízení 

Je třeba provádět pravidelné čištění elektrických zařízení, kabelových lávek, elektromotorů 

a rozvaděčů v lhůtě alespoň 1 × za dva týdny.  

8.3 Údržba, kontrola a revize zařízení 

Údržba a opravy zařízení musí být prováděny pouze kompetentními osobami. Osoby, 

provádějící údržbu zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, musí být před zahájením 

práce poučeni o možných rizicích. Práce musí být schválena dle vypracovaného systému 

povolování prací. Před zahájením práce musí být pracovní místo zbaveno vrstev usazeného 

prachu. V případě, že se provádí práce, která může být zdrojem odletujících jisker (svařování, 

řezání), mělo by být provedeno řádné odstínění pracovního místa vhodnými zábranami a 

ustavena požární hlídka [3].  

8.3.1 Všeobecné požadavky 

U provozovaných strojů musí být prováděny kontroly a prohlídky: 

• kontrola stroje prováděná jeho obsluhou před uvedením do provozu, 

• průběžná kontrola prováděná vedoucím pracovníkem, 

• plánované kontroly a inspekce prováděné dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., 

případně dle návodů výrobců. 
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Kontroly strojů provádí pověřený pracovník. Dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., se 

následné kontroly provádějí ve lhůtách minimálně 1 × ročně, v rozsahu stanoveném místním 

provozním bezpečnostním předpisem, pokud nestanoví zvláštní právní předpis, průvodní 

dokumentace stroje, či normové hodnoty rozsah a četnost kontrol jinak [16]. 

8.3.2 Doporučení pro údržbu, kontrolu a revize jednotlivých zařízení 

Za účelem provádění kontrol jednotlivých zařízení je vhodné použití vhodných záznamů o 

kontrole zařízení. Vzor záznamu o kontrole korečkových elevátorů je uveden v příloze č. 2. 

a) Korečkové elevátory 

Je důležitá pravidelná kontrola stavu ložisek, korečků, dopravního pásu, kladek elevátorů a 

kontrola stavu funkčnosti systému blokování při prokluzu korečkového pásu. Musí být 

prováděno pravidelné mazání hřídelů a ložisek, kontrola možného výrazného pohybu 

korečkového pásu do stran, kontrola napnutí korečkového pásu a celková kontrola těsnosti 

zařízení. Doporučená lhůta 1 × měsíčně.  

Údržbu, seřizování a čištění dopravníků je možno provádět pouze po jejich zastavení a po 

zajištění proti jejich nežádoucímu spuštění odpovědnou osobou. Pro údržbu korečkových 

elevátorů je třeba zaměstnance vybavit vhodným nejiskřivým nářadím. 

b) Šrotovník 

Je nutno dbát zejména na kontrolu stavu mlecích kladívek, sítového koše a roštového 

magnetu pro odlučování feromagnetických těles. Provádění oprav a údržby je nutno provádět 

dle návodu pro provoz a údržbu zařízení, stanoveným výrobcem zařízení. Kontrolu stavu 

mlecích kladívek je vhodně provádět vždy přes spuštěním zařízení. Pro údržbu šrotovníku je 

třeba zaměstnance vybavit vhodným nejiskřivým nářadím. 

c) Vertikální šnekové míchačky 

Je nutno provádět pravidelnou údržbu ložisek šnekového míchadla. Doporučená lhůta 1 × 

měsíčně. 

d) Elektrická zařízení 

Revize elektrických zařízení je třeba provádět revizním technikem skupiny B, ve 

stanovených lhůtách, dle ČSN 33 1500. Pro elektrická zařízení v prostoru s nebezpečím 

výbuchu je to minimálně 1 × za dva roky. O prováděných revizích je třeba vést písemnou 

dokumentaci. 
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e) Podjezdné zásobníky 

Práce ve vnitřním prostoru podjezdných zásobníků smějí být prováděny pouze na základě 

písemného příkazu „V“. Před zahájením prací musí být provedeno: 

• zastavení přísunu a odběru materiálu, 

• opatření proti uvedení do chodu (vypnutím elektrického proudu, označení příslušného 

vypínače tabulkou), 

• důkladné vyčištění zásobníku od vrstev usazeného prachu.  

f) Pospojování a uzemnění výrobní technologie 

Pospojování a uzemnění veškerých vodivých částí výrobní technologie pro vyloučení 

nebezpečí od statické elektřiny musí být podrobováno pravidelným revizím dle ČSN 33 1500. 

Revize musí být prováděny kvalifikovaným revizním technikem. 

g) Navržené ochranné systémy proti výbuchu  

Kontroly a revize instalovaných systémů pro potlačení výbuchu (HRD systémů), systémů 

pro odlehčení výbuchu (odlehčovacích membrán a ventilů) a systémů pro zabránění přenosu 

exploze (chemických bariér) musí být prováděny, v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb., 

minimálně 1 × ročně, pokud výrobce systému nestanoví lhůtu kratší.  

8.3.3 Použití ručního nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Použití ručního nářadí v jednotlivých zónách by se mělo řídit doporučeními normy. Norma 

ČSN EN 1127 – 1 rozlišuje dva druhy ručního nářadí: 

a) nářadí, která jsou schopna tvorby pouze jednotlivých jisker (klíče, šroubováky), 

b) nářadí, která jsou schopna tvorby řady jisker, pokud jsou použita při řezání, či 

broušení. 

Dle požadavků normy v zóně 20 nejsou dovoleny nástroje a nářadí, které mohou být 

příčinou jisker. V zónách 21 a 22 jsou povoleny pouze nástroje a nářadí z oceli podle a). 

Nástroje a nářadí z oceli podle b) jsou povolena pouze v tom případě, že je pracovní místo 

odstíněno od okolního prostoru zón 21 a 22 a byla provedena opatření: 

• z pracovního místa byl odstraněn prach, 

• pracovní místo je udržováno vlhké (pro zabránění rozviřování a doutnání prachu) [10]. 
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8.3.4 Použití přenosných svítidel 

V prostorech s nebezpečím výbuchu je vhodné pouze použití svítidel v nevýbušném 

provedení, splňujících požadavky ČSN EN 61241 – 0, s certifikací do příslušné zóny. Za 

tímto účelem doporučuji zakoupení vhodné ruční svítilny (viz příloha č. 3). 

 

8.4 Provozní dokumentace 

8.4.1 Obecné požadavky 

K jednotlivým provozovaným strojům a technickým zařízením musí být vedena provozní 

dokumentace podle ustanovení NV č. 378/2001 Sb., §4 odst. 2. Provozní dokumentace 

obsahuje: 

• návod k obsluze, případně i místní provozní bezpečnostní předpis, 

• doklady prokazující způsobilost zařízení k provozu (technická osvědčení, záznamy o 

výchozích revizích a zkouškách, další doklady průvodní dokumentace), 

• doklady o provedených opravách, záznamy o údržbě, záznamy o prováděných 

periodických revizích a kontrolách. 

 

Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení a je vedena 

pověřeným pracovníkem. U zařízení, kde není k dispozici návod k obsluze, vypracuje 

pověřený pracovník místní provozní bezpečnostní předpis. Předpis musí obsahovat povinnosti 

obsluhy zařízení před uvedením do provozu, při provozu a odstavení zařízení, pokyny pro 

provádění údržby, seřizování a oprav. Místní provozní bezpečnostní předpis by měl obsahovat 

minimálně: 

• použití a základní údaje o stroji, 

• nebezpečí, 

• technické požadavky na bezpečný provoz, 

• pokyny pro obsluhu, 

• zakázané činnosti, 

• provádění údržby a kontrol, 

• kvalifikační požadavky na obsluhu stroje [16]. 
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8.4.1 Zpracování dokumentace pro ochranu před výbuchem 

Pro posuzovaný provoz není zpracována dokumentace pro ochranu před výbuchem. Je 

proto nutné její bezodkladné zpracování dle požadavků NV č. 406/2004 Sb.  

8.4.2 Aktualizace protokolu o určení vnějších vlivů 

Pro provoz míchárny krmných směsí je nutná aktualizace protokolu o určení vnějších vlivů 

dle ČSN 33 2000 – 3. Protokol je nutno zpracovat kvalifikovaným revizním technikem a 

zohlednit v něm nové zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu (vnější vliv BE3N1). 

8.5 Způsobilost zaměstnanců 

Z hlediska zajištění protivýbuchové prevence je třeba, aby v provozu míchárny krmných 

směsí vykonávali práce (zvláště pak práce, které mohou být zdrojem iniciace výbuchu) pouze 

zaměstnanci s dostatečnými kompetencemi.  

8.5.1 Obecné požadavky  

Dle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec 

vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.  

U nově přijatých zaměstnanců provozu míchárny krmiv a zaměstnanců dočasně 

přidělených na práci v provozu míchárně krmiv je nutné provést zaškolení a zácvik, včetně 

zaškolení z protivýbuchové prevence. Zaškolení by mělo sestávat z teoretické a praktické 

části.  

a) Teoretická část – seznámení s pracovními a technickými postupy, návody k obsluze 

strojů a zařízení, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci související 

s vykonávanou činností, případně vypracovaným dokumentem pro ochranu před 

výbuchem. 

b) Praktická část – osvojení správných pracovních a technických postupů pod dohledem 

zkušeného pracovníka. [5] 

Na závěr výcviku je vhodné provést přezkoušení znalostí zaměstnance pro ověření 

teoretických a praktických znalostí.  

8.5.1 Svářečské práce 

Svářečské práce mohou vykonávat pouze zdravotně způsobilí zaměstnanci, kteří jsou 

držiteli platného svářečského průkazu dle ČSN 05 0705 a byli k této práci písemně určeni 

zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen svářečům zajistit periodické přezkoušení 
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svářecím technologem z příslušných norem v termínu 1 × za dva roky a lékařské prohlídky.  

Termíny lékařských prohlídek dle směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967: 

• do 50 let věku 1 × za 5 let 

• nad 50 let věku 1 × za 3 roky. 

 8.5.2 Obsluha vysokozdvižného vozíku 

Obsluhou motorového vysokozdvižného vozíku smí být pověřeni pouze plnoletí, zdravotně 

způsobilí zaměstnanci, vlastnící řidičský průkaz motorového vozíku. Řidiči motorového 

vozíku musí být řádně teoreticky a prakticky vyškoleni. Pro provoz vozíku musí být 

vypracován místní provozní bezpečnostní předpis.  

8.6 Školení 

Dle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům 

podle potřeb vykonávané práce v pravidelných intervalech dostatečné informace a pokyny o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanci by měli být zejména seznámeni s riziky 

na pracovišti, výsledky hodnocení rizik a zavedenými preventivními opatřeními. 

 

Zaměstnanci, pracující ve výrobně krmných směsí, by měli být poučeni o nebezpečí 

výbuchu na pracovišti. Zejména by měli být poučeni o tom, jak výbušná atmosféra vzniká, 

v kterých částech technologie lze její výskyt očekávat a jaká preventivní opatření jsou na 

pracovišti zavedena. Je důležité zaměstnance seznámit se zavedeným systémem povolování 

prací a vypracovaným harmonogramem čištění pracovních prostorů. Zaměstnanci by měli být 

poučeni o nebezpečí výbuchu v rámci pravidelných školení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, prováděných osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.  

 

Zaměstnanci musí být proškoleni: 

1) při nástupu do práce, 

2) při změně pracovního zařazení, či druhu práce, 

3) při zavedení nové technologie nebo při změně pracovních postupů, 

4) v případech, které mají výrazný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

5) opakovaně ve stanovených lhůtách. 
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Lhůty školení 

Lhůty, obsah školení a způsob ověření znalostí zaměstnanců určí zaměstnavatel. Školení 

musí být provedeno pro 1), 2), 3) před zahájením práce, pro 4) musí být školení provedeno 

bez zbytečného odkladu, pro 5) je doporučena lhůta 1 × ročně.  

8.6.1 Doporučený obsah školení v prevenci proti výbuchu 

Zaměstnance je v rámci osnov o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nutno poučit o 

nebezpečí výbuchu na pracovišti. Poučení by mělo obsahovat: 

 

Základní protivýbuchová prevence 

• nebezpečí výbuchu hořlavého prachu, 

• možné iniciační zdroje výbušné atmosféry,  

• zařazení jednotlivých částí technologie do zón, zakázané činnosti v prostorech 

s nebezpečím výbuchu. 

Seznámení s preventivními opatřeními 

• systém povolování prací příkazem „V“, 

• upozornění na důležitost udržování čistoty na pracovišti, zejména okolí násypného 

koše (nebezpečí pádu cizího tělesa do násypného koše), 

• nutnost odstraňování usazeného prachu z prostoru výrobní haly i vnitřních prostorů 

jednotlivých zařízení vždy před zahájením údržbářských prací, 

• provádění úklidu dle vypracovaného harmonogramu čištění, 

• dodržování lhůt údržby zařízení (dopravníků, šrotovníku, míchaček, apod.), 

• vzhled a umístění bezpečnostních značek, 

• udržování stálé průchodnosti únikových cest,  

• přísný zákaz kouření v celém objektu výrobny krmných směsí. 

Seznámení s dokumentací pracoviště 

• seznámení s požárním řádem výrobny krmných směsí,  místními provozními 

bezpečnostními předpisy, případně s vypracovaným dokumentem pro ochranu před 

výbuchem, 

• seznámení s návody pro bezpečnou obsluhu zařízení. 

Pracovní postupy  

• důkladné seznámení s pracovními postupy při výrobě krmných směsí, při úklidu 

prachu (zabránění rozviřování),  
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• pracovní postupy při údržbě jednotlivých zařízení (odstranění prachových vrstev, 

nutnost použití nářadí v nejiskřivém provedení v jednotlivých zónách). 

 

Na závěr školení je nutno provést ověření znalostí, vhodné je použití jednoduchého testu 

nebo pohovoru. O provedených školeních je třeba vést záznamy.  

8.7 Označování prostorů s nebezpečím výbuchu 

Dle požadavků NV č. 406/2004 Sb., má zaměstnavatel povinnost označovat prostory 

s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami trojúhelníkového tvaru, stanovenými NV č. 

405/2004 Sb., (viz Obr. 21). Značky se umisťují na místech vstupu do prostorů s nebezpečím 

výbuchu.   

 

Obr. 21: Předepsaný vzhled bezpečnostní značky 

Doporučené umístění bezpečnostních značek: 

• vstupní dveře výrobní haly, 

• kontrolní dvířka korečkových elevátorů, 

• násypka premixu, 

• šrotovník, 

• šnekové míchačky, 

• zásobníky komponentů (kontrolní dvířka), zásobník šrotovníku, vyrovnávací zásobník, 

venkovní zásobníky krmných směsí (vstupy do zásobníků), 

• cyklónové odlučovače systému centrálního odsávání, cyklónové odlučovače systému 

pneumatického vedení sešrotovaného materiálu.  
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8.8 Únikové cesty 

Z prostoru výrobní haly vedou dvě nechráněné únikové cesty na volné prostranství. 

Únikové cesty je třeba udržovat trvale průchodné a musí být zřetelně označeny 

bezpečnostními značkami a tabulkami v takovém rozsahu, které je nezbytné pro bezpečnou 

evakuaci osob. Bezpečnostní značení je vhodné umístit na místa, kde se mění směr úniku, či 

dochází ke křížení komunikací [17]. Vzhled bezpečnostních značek stanovuje NV č. 11/2002 

Sb.  

8.9 Ochranný oděv a obuv 

Pro zabránění iniciace výbušné prachovzduchové atmosféry statickou elektřinou je vhodné 

zaměstnance, provádějící práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, vybavit vhodným 

oděvem a obuví z antistatického materiálu, splňujícím požadavky normy ČSN EN 1149 – 1.  

 

Práce s nebezpečím iniciace výbušné atmosféry statickou elektřinou: 

• odstraňování prachu z okolí násypného koše, 

• ruční násyp premixu do násypky premixu, 

• práce vykonávané ve vnitřním prostoru podjezdných zásobníků, 

• údržba korečkových elevátorů, šrotovníku a šnekových míchaček. 
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9 Závěr 

Pro posuzovaný provoz míchárny krmných směsí byla, v souladu s požadavky NV č. 

406/2004 Sb., provedena analýza rizik. Analýza vycházela ze zjištěných technicko 

bezpečnostních parametrů zpracovávaných látek, stanovení možnosti výskytu výbušné 

atmosféry v jednotlivých částech technologického zařízení a výskytu účinných zdrojů iniciace 

výbušné atmosféry. Na základě analýzy rizik a na základě doporučení normy ČSN 61 241 – 

10 byla provedena klasifikace prostorů a zařazení prostorů s nebezpečím výbuchu do 

jednotlivých zón. Pro provoz míchárny krmných směsí byla dále navržena technická a 

organizační opatření. 

V posuzované míchárně krmných směsí představuje výrazné nebezpečí zejména vniknutí 

cizího tělesa (kamene) do vnitřního prostoru šrotovníku, mechanické jiskry vzniklé v ústrojí 

korečkových dopravníků, či ve šnekových míchačkách. Za tímto účelem na tato zařízení 

doporučuji instalaci vhodného systému pro potlačení výbuchu. Pro snížení možnosti vzniku 

mechanických jisker v korečkových elevátorech dále navrhuji nahrazení ocelových korečků 

plastovými. Pozornost však musí být věnována pravidelné kontrole a údržbě veškerých 

zařízení s pohyblivými částmi, které by mohly být zdroji mechanických jisker. Pro ochranu 

před účinky statické elektřiny je nutné provést pospojování a účinné uzemnění veškerých 

vodivých povrchů výrobních zařízení.  

V provozu je nutné zavést systém povolování prací příkazem „V“. Zaměstnance, 

provádějící práce, které mohou být zdrojem iniciace výbušné atmosféry, je dále vhodné 

vybavit oděvem z antistatického materiálu a nejiskřivým nářadím. V prostoru výrobní haly a v 

okolí technologických zařízení je vysoká prašnost. Je důležité zaměstnance upozornit na 

nutnost pravidelného odstraňování usazeného prachu nejen z podlahy výrobní haly a krytů 

elektrických zařízení, ale i z vnitřních prostorů zařízení, na kterých je prováděna údržba. Pro 

účely úklidu výrobní haly a čištění zařízení od prachu je vhodné zavedení harmonogramu 

čištění se stanovenými odpovědnostmi jednotlivých zaměstnanců a zakoupení průmyslového 

vysavače bez vlastních zdrojů iniciace. Prostory s nebezpečím výbuchu je třeba označit 

bezpečnostními značkami, stanovenými NV č. 405/2004 Sb.  

Zaměstnance provozu výroby krmných směsí je třeba poučit o základech protivýbuchové 

prevence a stanovených technických a organizačních opatřeních. Navržená osnova školení 

v protivýbuchové prevenci by měla být začleněna do osnov pravidelných školení zaměstnanců 

v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
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Příloha č. 1 Vzor formuláře pro povolování prací [3] 

Příkaz k provedení práce 

Pro práce se zdroji iniciace v prostorech s nebezpečím výbuchu 

Pracovní prostor 
…………………………………………………....................... 

…………………………………………………....................... 

Pracovní úkol 
…………………………………………………....................... 

…………………………………………………....................... 

…………………………………………………....................... 

Seznam osob 

vykonávajících práci 

Jméno, podpis: 

 

 

  

  

Druh práce 

 

Svařování               Rozbrušování 

Řezání                    Jiné: ……………... 

Ochranná opatření 

provedená před zahájením 

práce 

- Odstranění všech hořlavých předmětů a látek, včetně  vrstev   

   prachu z pracovního místa a v okruhu …… m od pracovního   

   místa. 

- Zakrytí nepohyblivých hořlavých předmětů (hořlavých podlah,  

   plastových částí zařízení) ochrannými materiály. 

- Zastavení přísunu a odběru materiálu (práce na zásobnících  

  sypkých hmot), opatření proti uvedení do chodu (vypnutí  

  elektrického proudu, označení příslušného vypínače tabulkou). 

- Rozmístění požárních hlídek s hasícími přístroji 

Požární hlídka 
Při provádění práce:  Jméno, podpis: ………..............…………. 

Po dokončení práce:  Jméno, podpis: ………………..…………. 

Věcné prostředky PO, 
Hasicí přístroj: …. ks;     Hasební látka:    voda    prášek   CO2 

Datum: 

…………………………. 

Příkaz vydal: 

Jméno:……………………… 

Podpis: ……………………... 

Příkaz převzal: 

Jméno: ……………………… 

Podpis: ……………………... 
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Příloha č. 2 – Vzor záznamu o kontrole [3] 

Záznam o kontrole – KOREČKOVÉ ELEVÁTORY 

Datum:  

Perioda:  1 × měsíčně 

Popis a umístění zařízení: 

 

Předmět kontroly: 

  

Zjištěné závady: 

 

 

 

Termín odstranění závady, odpovědná osoba: 

 

 

 

 

Podpis:  

Záznam o odstranění závad: 

 

 

 

 

• kontrola napnutí korečkového pásu, 

• kontrola kladek elevátorů 

(vyosení),  

• celková kontrola těsnosti zařízení. 

• stav ložisek a hřídelů včetně mazání,  

• stav korečků, 

• stav dopravního pásu,  

• kontrola možného pohybu  

       dopravního pásu do stran, 
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Příloha č. 3 – Ruční svítilna do výbušného prostředí 

 

Výrobce: SCHUCH.  

Ruční svítilna v nevýbušném provedení, řady e8310, schválená pro použití do prostředí 

s nebezpečím výbuchu, zóny 21 a 22.  

Technické údaje: 

řada: e8310,  

ochrana proti výbuchu:  

• II2 G Eex ed IIC 

• II2 D T 145°C 

certifikace: PTB01 ATEX 2144 

žárovky: zářivky podle DIN 49810, část 5, pro výrobky Osram nebo Radium.  

jmenovité napětí:  24V, 42V a 230V, AC nebo DC 

třída izolace: II 

krytí:  IP65 

teplota okolí: -20°C až +40°C [19] 

 

 

Ruční svítilna do výbušného prostředí SCHUCH e8310 [19] 
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Příloha č. 4 -  Průmyslový vysavač do výbušného prostředí 

 

Výrobce: ALTO Deutschland GmbH 

Typ:  ATTIX 40-0M PC Type 22 

Průmyslový bezpečnostní vysavač pro suché/mokré vysávání, prachy třídy M a typ 22 

 

Technické parametry: [21] 

Kategorie:    ATEX typ 22 

Hmotnost (kg):   13 

Množství vzduchu (l.m-1):  3200 

Podtlak (mbar/kPa)  230 / 23 

Výkon Pmax (W)   1400 

Výkon Piec (W)   1100 

Objem odpadní nádoby (l)  37 

Pohon (V/Hz)   230 / 1 fáze / 50 

Charakter odsávaného prachu Třída výbušnosti St1 

 

 

 

Vysavač do výbušného prostředí: ATTIX 40-0M PC Type 22 [22] 

 


