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Tato práce se zabývá hodnocením možnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry 

v současné době již technicky zastaralém provozu dřevomodelárny. Cílem je zhodnocení 

účinnosti stávající protivýbuchové ochrany. Výsledkem práce je návrh nových opatření 

nezbytných pro uvedení stávajícího provozu do souladu se současnými právními předpisy.  
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This bachelor thesis is concerned with the probability assessment of the occurrence    
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Úvod 

Dřevozpracující provozy jsou všeobecně svým charakterem náročné na prašnost           

a případnou hořlavost prostředí, což automaticky vyplývá z hořlavosti základního 

zpracovávaného materiálu – dřeva. Často opomíjenou a zlehčovanou skutečností                

je náročnost těchto provozů z hlediska protivýbuchové ochrany. Při zpracování, transportu 

a skladování průmyslových hořlavých prachů, na první pohled neškodných, může dojít 

k explozi. Destrukční účinky pak představují těžké hospodářské škody na průmyslovém 

zařízení, ale snadno může dojít i k ohrožení lidského zdraví a života. V současnosti            

je k dispozici mnoho řešení k zajištění požární a protivýbuchové bezpečnosti těchto 

provozů a v drtivé většině jsou majiteli firem využívána. I přesto k požárům a výbuchům 

dochází a to především z důvodu technické nedokonalosti provozovaných technologických 

celků a nedbalosti konkrétních osob. Mezi tyto osoby spadají jak majitelé firem, kteří 

nestanoví podmínky požární a protivýbuchové bezpečnosti pro provozované činnosti, tak 

zaměstnanci nedodržující stanovené podmínky. 

Cíl této práce je zaměřen na zhodnocení stávajících protivýbuchových opatření již 

zastaralé technologie dřevomodelárny na základě místní obhlídky a dokumentace dodané 

provozovatelem. V případě nalezení nedostatků pak návrh nových opatření pro zvýšení 

úrovně bezpečnosti provozu tak, aby byl v souladu se současně platnými právními 

předpisy. 

Dřevomodelárna se nachází v závodu VIADRUS, který je součástí akciové společnosti 

ŽDB GROUP a.s. a se svými téměř 900 zaměstnanci tvoří jeden z hlavních výrobních celků 

společnosti, jejíž tradice sahá až do roku 1885. VIADRUS je tradičním ryze českým 

výrobcem  kotlů, radiátorů, topenářských produktů a odlitků ze šedé litiny a výrobcem 

odlitků z oceli a neželezných kovů. 
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1. Právní základ 

Oblast ochrany před výbuchem lze rozdělit na dvě základní úrovně. Vrcholovou 

úrovní, která je platná pro všechny členské státy Evropské unie (dále jen EU),                     

je tzv. direktiva ATEX (z francouzského Atmosphére Explosif - výbušná atmosféra). 

Druhou, nižší úrovní jsou harmonizované technické normy, které se výbuchu týkají. 

Direktiva ATEX obsahuje více evropských směrnic, z nichž jako základní lze 

považovat tyto dvě: 94/9/EC - ATEX 100 a 99/92/EC - ATEX 137. Každý členský stát 

přijal tyto směrnice do svého právního řádu na úrovni zákona a mohl jejich dopady zpřísnit 

(nesměl je však zmírnit). V České republice jsou přijaty jako nařízení vlády (dále jen NV) 

č. 23/2003 Sb. (ATEX 100), kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a NV č. 406/2004 Sb. 

(ATEX 137) o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obě česká nařízení vlády jsou přesnými překlady 

originálů, v ČR tedy neplatí přísnější pravidla než v jiných státech. Každé z těchto nařízení 

pokrývá rozdílnou oblast bezpečnosti a každé má jiný cíl: 

� NV č. 23/2003 Sb. určuje požadavky na zařízení v prostorách s nebezpečím 

výbuchu, ukládá povinnosti pro výrobce a dodavatele tohoto zařízení a zabezpečuje 

volný pohyb zboží v EU. 

� NV č. 406/2004 Sb. se naopak zabývá požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků, ukládá povinnosti pro zaměstnavatele a zajišťuje minimální úroveň 

bezpečnosti pracujících v členských státech EU. 
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2. Definice základních pojm ů 

Bezpečnostní zóna – prostor, ve kterém se vyskytují nebezpečné účinky výbuchu 

(plamen, tlaková vlna, horké plyny). 

Disperze hořlavého prachu – velikost částic prachu k tvorbě výbušné atmosféry.  

Hořlavá látka -  látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jiných směsí, 

která pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem 

(nejčastěji se vzduchem). 

Iniciace - počáteční energetický podnět dodaný výbušné směsi. 

Maximální výbuchové parametry – jsou měřítkem energie dané výbušné směsi 

stanovené standardizovanými zkušebními postupy. 

� Maximální výbuchový tlak Pmax 

� Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max 

� Kubická konstanta KG resp. Kst 

Nebezpečná výbušná atmosféra  - výbušná atmosféra, která, dojde-li k výbuchu,      

je příčinou škody.  

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

nastat výbuch. 

Technicko bezpečnostní parametry - soubor hodnot fyzikálně-chemických veličin 

charakterizujících vznětlivost a výbušnost prachu. 

Vnější prostředí s nebezpečím výbuchu – je tvořeno nebezpečnou výbušnou 

atmosférou. 

Vnit řní prostředí s nebezpečím výbuchu – uzavřené prostory strojů a zařízení, kde   

se v důsledku provozních podmínek může vytvářet nebezpečná výbušná atmosféra.    

Výbuch - rychle probíhající chemická oxidační reakce doprovázená silným vývinem 

tepla a tlakovými projevy. 

Výbušná atmosféra  - směs hořlavých plynů, par a prachu ve směsí s oxidačním 

činidlem v rozmezí mezi spodní mezí výbušnosti a horní mezí výbušnosti, která je schopná 

výbušné přeměny. 

Zóny – prostředí s nebezpečím výbuchu v závislosti na pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné výbušné atmosféry. 
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3. Popis objektu 

Dřevomodelárna slouží k výrobě a opravám modelových zařízení pro slévárenské 

účely. Vyrábí se zde výhradně dřevěné modely, které dále slouží jako šablony pro výrobu 

forem. Dřevný odpad vznikající při výrobě je odsáván, zachycován pomocí odlučovacího 

zařízení a shromažďován ve výsypce pilin. 

3.1. Popis prostor ů dřevomodelárny 

Dřevomodelárna je umístěna ve zděném přístavku haly slévárny kotlů. Skládá              

se z těchto místností: kancelář mistra, ruční dílna, meziprostor, dřevoobráběcí dílna, 

sociální část, výsypka pilin. V nadzemním podlaží nad dřevoobráběcí dílnou je sklad dřeva. 

Ruční dílna -  slouží ke konečné úpravě vyrobených slévárenských modelů                  

a k nanesení nátěrů. Z dřevoobráběcích strojů je zde instalována pouze pásová pila 

s napojením na centrální odsávací zařízení (dále jen COZ). Zbytek dílny tvoří pracovní 

stoly pro ruční práce na modelech. 

Meziprostor -  tvoří dvě tenké dřevěné stěny a má za cíl pouze fyzicky rozdělit objekt 

dřevomodelárny na ruční a dřevoobráběcí dílnu. Jedna část je využita jako sklad nátěrových 

hmot, zbytek meziprostoru je bez využití a je volně průchozí. 

Dřevoobráběcí dílna -  slouží k výrobě modelových zařízení pomocí dřevoobráběcích 

strojů. Seznam strojů: 

� 1x pásová + čelní bruska 

� 1x soustruh 

� 1x horizontální fréza 

� 1x okružní pila 

� 2x čelní bruska 

� 1x pásová pila 

� 1x srovnávačka 

� 1x zkracovačka 

� 2x protahovačka 

� 1x sloupová vrtačka 

� 1x dlabačka 

� 2x stolní bruska na nástroje 

 

Odvod dřevného odpadu je od většiny těchto strojů zajištěn pomocí COZ, jehož sběrné 

potrubí je umístěno pod úrovní podlahy. V místnosti dřevoobráběcí dílny je umístěn hlavní 

rozvaděč. 
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Obr. 3.1 – Dřevoobráběcí dílna 

 

Sociální část -  slouží jako šatna s umývacím prostorem, sprchou  a WC. 

Místnost výsypky pilin – nachází se zde převážná část COZ. Tato místnost se částečně 

využívá i jako sklad dřeva. Vrata v podélné stěně  umožňují zacouvání nákladního 

automobilu pod výsypku v případě potřeby jejího vyprázdnění. 

3.2. Popis  odsávacího za řízení 

Výrobcem COZ je firma Kovodružstvo v.d. Strážov a bylo instalováno v roce 1993. 

Dřevný odpad je odváděn přímo od určených dřevoobráběcích strojů do sběrného potrubí    

o průměru 150 mm, které je vedeno pod úrovní podlahy do místnosti výsypky,                

kde se napojuje na hlavní potrubí COZ o průměru 400 mm. V této místnosti je umístěn sací 

ventilátor OS 630 poháněný elektromotorem přes řemenový převod. 

Parametry ventilátoru: 

� typ - radiální středotlaký dle normy PS 12 3237 

� Qv = 2,6 m3/s 

� ρ = 1,2 kg/ m3 

� pc = 2410 Pa 

� určen pouze pro dopravu vzdušiny bez nebezpečí výbuchu!! 
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Obr. 3.2 – Ventilátor centrálního odsávacího zařízení 

 

Výfuková část potrubí (stejný průměr jako sací) vede odpad nad střechu objektu 

dřevomodelárny a dále do cyklónového odlučovače. Výsypka pilin je řešena jako silo 

odsávacího zařízení s předřazeným cyklónovým odlučovačem (dvoučlánkový, suchý, 

vírový odlučovač). Ten je umístěn přímo nad výsypkou na střeše dřevomodelárny. 

 

 

Obr. 3.3 – Cyklónový odlučovač (vrchní část) 
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Odloučený dřevný odpad padá volně do výsypky, která není tlaková a je propojena 

s atmosférou přes cyklóny. Ve spodní části výsypky je výsypný otvor s dvoučelisťovým 

uzávěrem ovládaným pneumatickým válcem. Pro usnadnění vyprazdňování výsypky         

je na ni připevněn elektrický vibrátor EVK 152 neznámého výrobce. Výsypka je vybavena 

odporovým kontinuálním měřičem výšky hladiny a stav naplnění je odečítán na přístroji 

vedle výsypky. Základní parametry výsypky jsou uvedeny v tabulce 1. 

Vlastní výsypka je sestavena ze tří samostatných částí: 

� střední část s patkami pro uložení na ocelovou konstrukci 

� dolní část s výsypným otvorem 630x630mm 

� víko se dvěma přípoji na výmetnou část cyklónů ( Ø 315mm) 

Všechny díly jsou spojeny přírubovými spoji a jejich utěsnění je provedeno osinkovou 

šňůrou. 

 

Tabulka 1: Základní parametry výsypky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrubý objem výsypky 20,5m3 

Max. čistý objem výsypky naplněné 

odpadem aniž se poruší funkce odlučovače 
15m3 

Tloušťka plechu výsypky 3mm 

Materiál 11 373 
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4. Přehled používaných ho řlavých  materiál ů a jejich 

vlastnosti 

Základním polotovarem pro výrobu slévárenských modelů je sušené dřevo (převážně 

smrk, borovice, buk, olše a javor) a velkoplošné materiály (multiplex, překližka, laťovka). 

Pro větší životnost se dřevěné modely opatřují ochrannými nátěry. Seznam používaných 

nátěrových hmot je uveden v tabulce 2. 

4.1. Nebezpečné látky vznikající p ři výrob ě 

Při výrobě modelů na dřevoobráběcích strojích vzniká dřevný odpad, který je tvořen 

hoblinami od srovnávacího a protahovacího stroje, pilinami od pásových okružních pil       

a prachu od kotoučových a pásových brusek. Může obsahovat také prach z různých lepidel 

a  pryskyřic, které se používají např. pro spojení jednotlivých částí složitějších modelů,    

při výrobě laťovek apod.. Sypná hmotnost tohoto odpadu je dle podkladů provozovatele   

cca 250kg/m3 a sypný úhel 38°. Odsávaný dřevný odpad má rozdílnou velikost, rozdílné 

složení co se týká druhu dřeva i koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř odsávacího 

zařízení v závislosti na momentální situaci (typ polotovaru, typ obráběcího stroje, počet 

strojů v provozu). Při hodnocení nebezpečí výbuchu je nutno počítat s nejnepříznivějším 

případem (dřevný odpad tvořený jemným dřevným prachem z listnatých dřevin znečištěný 

prachem lepidel s nízkou vlhkostí). 

4.2 Výbušnost d řevného odpadu 

Obecně se o výbušnosti prachů hovoří méně než o výbušnosti plynů a kapalin,          

kde je tato problematika dobře známa. Na výbušnost prachů má podstatný vliv stupeň 

rozmělnění látky. Jsou možné stavy, že látka, která je v kompaktním stavu a za normálních 

podmínek nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje. Lze říci, že ve formě 

prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických. 

Hořlavý prach v rozvířeném stavu je schopen prudké oxidační reakce, která               

má charakter výbuchu a za určitých podmínek může tento děj přejít až v detonaci. Veškeré 

organické prachy jsou výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování nebo 

jsou hlavním produktem výroby [10] . 

Hořlavý prach může např. vznikat z hmoty, která obsahuje více než 10 hmotnostních 

procent látky schopné oxidace. Prach se vyskytuje ve dvou stavech: usazený prach 
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(aerogel) a rozvířený prach (aerosol). Přitom prach může snadno přejít z jednoho stavu     

do druhého. Usazený prach lze rozvířit (např. vibracemi, otřesy, proudem vzduchu)             

a naopak rozvířený prach sedimentací přechází do usazeného stavu. Prach v usazeném 

stavu může podle druhu látky hořet plamenem (bavlna, plastické hmoty), žhnout (dřevné 

uhlí) nebo doutnat (kdy se tepelným rozkladem vytvářejí pyrolyzní produkty v tak malém 

množství, že se nedosáhne koncentrace potřebné k plamennému hoření) a hoření se může 

šířit různou rychlostí [10]. 

U většiny hořlavých prachů rovnoměrná vrstva usazeného prachu na podlaze o tloušťce 

1mm stačí k tomu, aby se při jeho rozvíření v celém objemu vytvořila výbušná směs! [9]. 

4.3 Požárně technické charakteristiky a technicko bezpe čnostní 

parametry 

Požárně technické charakteristiky jsou jedny z nejdůležitějších podkladů                   

pro posuzování bezpečnosti provozů v souvislosti s NV č. 406/2004 Sb. o bližších 

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

výbuchu. Bez těchto základních údajů nelze jednoznačně rozhodnout, zda daná technologie 

nebo daný provoz má instalována vhodná zařízení k omezení nebo potlačení exploze          

a tudíž, zda je její provozování bezpečné. 

Látky z hlediska chování při úniku a nebezpečí vzniku požáru i výbuchu jsou 

charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko bezpečnostními 

parametry (dále jen TBP), u tuhých látek požárně technickými charakteristikami (dále jen 

PTCH). Fyzikálně chemické vlastnosti mají charakter konstant definujících látku. TBP jsou 

hodnotami uzančními, které jsou závislé na celé řadě faktorů včetně způsobu stanovení [1]. 

Aby bylo možno použít TBP pro stanovení nebezpečí požáru nebo výbuchu, je zapotřebí      

si uvědomit, že se jedná o parametry chemicky čistých látek, které byly laboratorně 

stanoveny za dodržení určitých zkušebních podmínek. Již nepatrná příměs jiných látek, 

které jsou přítomny jako nečistoty, mohou tyto hodnoty změnit směrem nahoru nebo dolů. 

[2]. 

Z pohledu protipožární a protivýbuchové prevence můžeme mezi TBP prachů zařadit 

např. tyto zkouškami zjišťované parametry: 

� spodní mez výbušnosti 

� maximální výbuchový tlak  pmax 
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� maximální rychlost nárůstu tlaku (dp/dτ)max 

� výbuchová konstanta KSt 

� minimální iniciační energie 

� teplota vzplanutí,vznícení a žhnutí usazeného prachu 

� teplota vznícení rozvířeného prachu 

� stanovení náchylnosti k samovznícení 

� limitní obsah kyslíku 

 

Od provozovatele dřevomodelárny jsem dostal k dispozici pouze 4 základní hodnoty 

uvedené v požárním řádu. Uvažovanou hořlavou látkou zde bylo dřevo v kompaktním 

stavu a z těchto hodnot nelze vycházet při hodnocení nebezpečí výbuchu prachu. 

Pro potřeby této práce jsem použil hodnoty z [11] a [16]. Zjištěné hodnoty jsem shrnul   

v  tabulce 3. Jedná se pouze o hodnoty informativní a dle [14] je povinností každého 

provozovatele zařízení s nebezpečím výbuchu znát vlastnosti prachů vyskytujících            

se v provozovaných technologiích. Tyto musí být doloženy protokolem o zkouškách 

vlastností prachů provedených a potvrzených státem autorizovanou zkušebnou. 

 

Seznam používaných nátěrových hmot a jiných hořlavých kapalin uvádí tabulka 2, 

včetně jejich základních TBP, dodaných provozovatelem dřevomodelárny.  

 

Tabulka 2: TBP používaných hořlavých kapalin 

Hořlavá kapalina Teplota 
vzplanutí 

(°C) 

Třída 
nebezpečnosti 

Meze výbušnosti   
dolní- horní 

(obj.%) 

Teplota 
vznícení 

(°C) 
T2 Trenwaschs  24 II 0,6 – 7,0 > 200 
Porenversiegler -1 I 1,2 - 12 180 
ředidlo C 6000 2 I 1 - 13 > 450 
C 2001 6 I 0,5 - 19 320 
Lazurol S 1023 62 III 0,6 - 7 240 
T1 – 1 Trennmitel  23 II 1,1 – 6,7 215 
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   Tabulka 3: TBP dřevných prachů 

Materiál: D řevo 

Stav materiálu: 
Dřevný 
prach 

Dřevný prach s 
pryskyřicí jako 

pojidlem z cyklonu 

Dřevný brusný 
prach 

Spodní mez výbušnosti  (g.m-3): 30 15 55 

Teplota vznícení v usazeném 
stavu:  

na 
horkých 
plochách 

v 
horkém 
prostoru 

na 
horkých 
plochách 

v 
horkém 
prostoru 

(°C) 203 290 − 200 225 

(min) 71 − − − − 
Teplota vznícení v rozvířeném 
stavu:  

(°C) 480 500 474 

(ms) 649 − − 
Minimální inicia ční energie 
(MIE):  

(J) 1,24 − − 

(g.m-3) 668 − − 

Výbuchové parametry:  

pmax                             (MPa) 0,52 0,84 − 

(dp/dτ)max                    (MPa.s-1) 7,17 − − 

Coptim                          (g.m-3) 900 − − 

Kst                                         (MPa.m.s-1) − 8,4 − 

Teplota žhnutí  (°C) 295-305 − − 

Teplota samovznícení  (°C) 80-120 − − 

 
 

5. Zhodnocení d řevomodelárny z hlediska možnosti 

vzniku výbušné atmosféry 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly tak základní materiál, se kterým se pracuje               

ve dřevomodelárně, je hořlavý a tím je splněn první předpoklad vzniku výbušné atmosféry 

jak je uvedeno v [3]. 

Dále se v této kapitole pokusím prověřit splnění dalších předpokladů dle této normy. 

Jsou to: 

� Určení množství a pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry 

� Určení přítomnosti účinných zdrojů iniciace 
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5.1 Určení množství a pravd ěpodobnosti výskytu výbušné 

atmosféry 

Výskyt nebezpečné výbušné atmosféry dle [3] dále závisí na: 

� stupni disperze hořlavé látky 

� koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti 

� množství výbušné atmosféry dostatečné pro způsobení zranění nebo poškození      

při iniciaci 

5.1.1 Stupeň disperze ho řlavé látky 

Pro plyny a páry je přirozené, že mají dostatečný stupeň disperze k vytváření výbušné 

atmosféry. U mlh a prachů může být dosaženo dostatečného stupně disperze k vytváření 

výbušné atmosféry jen tehdy, je-li velikost kapek nebo částic prachu menší než 1 mm [3]. 

Dle [10] prach tvoří částice pevné látky menší než 0,5 mm. 

Obzvláště u dřevného odpadu je zapotřebí věnovat velikosti prachu zvláštní pozornost. 

V podstatě vždy se jedná o základní hmotu dřevo, ale hodnocení takového materiálu může 

být od nevýbušného až po velmi výbušný, přičemž toto hodnocení je závislé pouze           

na sítové analýze tohoto prachu. Při zpracování dřeva totiž vzniká dřevný odpad o různé 

velikosti od hoblin až po jemný brusný prach. Pouhým převzetím údajů z dostupné 

literatury může dojít k podcenění rizik a následným rozsáhlým průmyslovým haváriím. 

V případě dřevomodelárny se veškerý odpad skladuje ve výsypce a při provozu 

odsávacího zařízení dochází k rozvíření a ke vznosu právě těch nejmenších prachových 

částic a také v případě netěsností zařízení je zapotřebí počítat s únikem nejvíce 

nebezpečného jemného brusného prachu. 

5.1.2 Koncentrace ho řlavé látky ve vzduchu uvnit ř rozsahu výbušnosti 

Výbuch je možný tehdy, když koncentrace rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu 

dosáhne minimální hodnotu (dolní mez výbušnosti). Výbuch nemůže nastat, pokud 

koncentrace přesahuje maximální hodnotu (horní mez výbušnosti). Meze výbušnosti           

u prachů nemají takový význam jako u plynů a par. Oblak zvířeného prachu je obvykle 

nehomogenní. Koncentrace prachu může velmi kolísat podle víření usazenin a rozptýlení 

do atmosféry. Pokud jsou v prostoru přítomné nánosy usazeného hořlavého prachu, je nutné 

vždy uvážit možné vytváření výbušné atmosféry [3]. 
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Aby se mohla vytvořit výbušná směs hořlavého prachu se vzduchem, musí být 

k dispozici dostatečné množství prachových částic, tzn. skutečná koncentrace prachu cSKUT  

musí být větší než nebezpečná koncentrace cNEB dle (1): 

 

                                                         cSKUT ≥  cNEB     (1)                                               [10] 

 

Nebezpečná koncentrace se určuje na základě dolní meze výbušnosti daného prachu 

LEL dle (2): 

                                                        cNEB = kB . LEL    (2)                                               [10] 

 

kB…. bezpečnostní koeficient, který se dle [6] volí pro vnitřní prostory výrobního zařízení 

0,25 a pro prostory vně výrobního zařízení 0,5 (hala, místnost výrobního objektu). 

 

Nejefektivnějším způsobem určení skutečné koncentrace uvnitř výrobního zařízení      

je použití analyzátorů. Druhou variantou je zjištění koncentrace jednoduchým výpočtem 

průměrné koncentrace prachu na základě množství prachu a celkového objemu zařízení. 

Vzhledem k tomu, že nikdy nelze zaručit dokonalou homogenitu prachového mraku, nelze 

ani jednoznačně stanovit skutečnou  koncentraci, která může být v každé části objemu 

zařízení rozdílná. Z tohoto důvodu není možné u prachů považovat za bezpečný ani provoz 

nad horní mez výbušnosti. Mohou se totiž v zařízení vyskytovat místa s nižší koncentrací  

(v rozsahu výbušnosti) a při najíždění a odstavování takového zařízení se také přirozeně 

musí projít rozsahem výbušnosti. 

 

Pokud není možné posouzení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, 

musí se předpokládat trvalá přítomnost takové atmosféry, kromě případů, kdy je zajištěno 

zařízení pro spolehlivou kontrolu přítomnosti koncentrace hořlavé látky v atmosféře [3]. 

 

Odlišná situace je v prostorech vně COZ. Díky netěsnostem způsobených stářím tohoto 

zařízení a zanedbanou údržbou dochází ke značným únikům velmi jemného a z hlediska 

uvažovaného výbuchu toho nejvíce nebezpečného prachu. Úniky jsou nebezpečné jak 

z důvodu možného vzniku výbušné atmosféry v  okolí netěsností, tak z důvodu usazování 

uniklého prachu, což může způsobit vznik výbušné atmosféry v případě rozvíření usazenin. 
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Dle [10] je pro prostory vně výrobního zařízení (haly, místnosti) možné spočítat 

nebezpečnou tloušťku usazené vrstvy prachu, která by při rozvíření vytvořila nebezpečnou 

výbušnou atmosféru. Tato tloušťka  (sNEB) se počítá dle vzorce (3): 

 
         kB  . LEL . h 

                                                 sNEB =  ──────────                (3)                          [10]    
        ρ 

 
kde kB ..........bezpečnostní koeficient 

 LEL........dolní mez výbušnosti [g/m3] 

 h.............výška místnosti [m] 

 ρ.............sypná hustota prachu [g/m3]  

 

Pro výpočet jsem použil tyto hodnoty: 

 kB = 1 

LEL = 15g/m3 

 ρ = 190kg/m3 = 190 000g/m3 (hodnota pro dřevní moučku dle VVUÚ, a.s.) 

Rozměry jednotlivých místností jsou (d x š x v): 

 Ruční dílna – 13 x 14,5 x 9m 

 Meziprostor – 2 x 14,5 x 2,8m 

 Dřevoobráběcí dílna – 13 x 14,5 x 2,8m 

 Místnost výsypky – 7 x 8 x 9m 

Jak vyplývá ze vzorce, tak nebezpečná tloušťka vrstvy usazeného prachu nezávisí             

na půdorysných rozměrech místností, ale pouze na její výšce. 

 

Pro místnosti ruční dílny a výsypky je tato tloušťka: 

 

                                                            1 .15 . 9 
                                 sNEB =  ────────    =  0,00071m  = 0,71mm    
      190 000           
 
Pro místnosti dřevoobráběcí dílny a meziprostoru je tato tloušťka: 
 
 
                                                            1.15.2,8 
                                 sNEB =  ────────    =  0,00022m  = 0,22mm    
      190 000           
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Souvislá vrstva usazeného prachu je tedy nebezpečná, pokud je větší než: 

� 0,7 mm v prostorách ruční dílny a výsypky 

� 0,2mm v prostorách dřevoobráběcí dílny a meziprostoru 

 

Je však nutno zdůraznit, že vypočítané hodnoty jsou pouze informativní. Při výpočtu 

jsem vycházel z obecných literárních údajů a ne z hodnot dřevného prachu vyskytujícího  

se v provozu dřevomodelárny (viz kapitola 4.3). 

 

 Zaměstnanci mají v popisu práce udržovat pracoviště v čistotě a zabránit tak vzniku 

souvislé vrstvy prachu. V prostorách ruční a dřevoobráběcí dílny nejsou žádné souvislé 

vrstvy usazeného prachu. Intervaly úklidu jsou blíže popsány v kapitole 6.1.6. V místnosti 

výsypky pilin (zvláště na samotné výsypce) však souvislé nánosy prachu jsou, viz obr.5.1   

a obr.6.2. Ani v tomto případě není technicky možné posouzení pravděpodobnosti vzniku 

nebezpečné výbušné atmosféry a musí se předpokládat trvalá nebo častá přítomnost takové 

atmosféry v okolí míst úniku. V případě rozvíření nánosů je nepravděpodobný vznik této 

atmosféry při běžném provozu a pokud se vyskytne, tak pouze po velmi krátkou dobu. 

 

 

Obr. 5.1 – Horní část výsypky (napojení cyklónového odlučovače) 
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5.1.3 Množství výbušné atmosféry, dostate čné pro zp ůsobení zran ění 

nebo poškození p ři iniciaci 

Při úvaze je třeba zohlednit místní a provozní podmínky jako je množství, druh            

a výskyt výbušné směsi (v uzavřených nádobách, v místnosti, ve volném prostoru).           

Za nebezpečné množství v uzavřeném prostoru nezávisle na jeho velikosti je nutno dle [10] 

považovat již 10 dm3 výbušné směsi. 

5.2 Určení přítomnosti ú činných zdroj ů iniciace 

Základem je porovnání iniciační schopnosti zdroje iniciace (dále jen IZ) s iniciačními 

vlastnostmi hořlavé látky. IZ jsem vyhodnotil pro jednotlivé prostory s nebezpečím 

výbuchu (viz. kapitola 5.3) a výsledky jsou shrnuty v tabulce 4, která je uvedena jako 

příloha této práce. Vycházel jsem při tom z nejčastějších IZ jak uvádí [3]. V provozu 

dřevomodelárny byly zjištěny účinné IZ a jejich působení může být vyloučeno po přijetí 

uvedených ochranných opatření. 

5.3 Klasifikace nebezpe čných prostor ů do zón 

Tato klasifikace se provádí dle [7] k určení rozsahu opatření nezbytných k vyloučení 

IZ. Jednotlivé zóny jsou založeny na četnosti a délce trvání výskytu nebezpečné výbušné 

atmosféry. Vzhledem k tomu že u prašných provozů dochází k usazování prachu a hrozí 

nebezpečí rozvíření těchto usazených vrstev, jsou pro prachy odlišné zóny než pro plyny    

a páry. 

Níže uvedenou klasifikaci jsem provedl dle protokolu o určení vnějších vlivů z roku 

2007 dodaného provozovatelem, který byl však vypracován dle ČSN 33 2000–3.  

 

Zóna 20 – pro vnitřní prostory odsávacího potrubí, vnitřní prostor výsypky a odlučovacího 

zařízení (cyklonu) 

 

Zóna 21 – prostor do vzdálenosti 1,5 m od pásové brusky ve dřevoobráběcí dílně 

dřevomodelárny a prostor do vzdálenosti 1,5 m od kotoučových brusek 

 

Zóna 22 – prostor do vzdálenosti 1 m okolo vyústění výfukového potrubí 
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6. Možnosti protivýbuchové ochrany 

Cílem této kapitoly je popis metod ochrany proti výbuchu, které se běžně využívají 

v praxi a popis momentálního způsobu zabezpečení dřevomodelárny proti vzniku výbuchu, 

případně zmírnění negativních účinků výbuchu na zařízení a zdraví zaměstnanců. 

Protivýbuchová ochrana se všeobecně dělí na 3 základní úrovně: 

� Primární protivýbuchová ochrana 

� Sekundární protivýbuchová ochrana 

� Konstrukční protivýbuchová ochrana 

6.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Cílem této úrovně ochrany je vyloučit nebo snížit množství výbušné atmosféry, čehož 

se dle [3] dosahuje těmito způsoby: 

� Nahrazením nebo snížením množství látek, které jsou schopny vytvářet výbušnou 

atmosféru 

� Omezením koncentrace hořlavé látky 

� Inertizací 

� Minimalizací úniku hořlavé látky 

� Rozředěním hořlavé látky větráním 

� Vyloučením nahromadění prachu 

6.1.1 Nahrazení nebo snížení množství látek schopný ch vytvá řet 

výbušnou atmosféru 

Musí být zjištěno, zda hořlavé látky mohou být nahrazeny nehořlavými látkami nebo 

látkami, které nejsou schopné vytvářet výbušné atmosféry (např. materiál vytvářející jemný 

prach nahradit materiálem méně prašným, s tendencí tvořit granule). Na rozdíl od  plynů    

a par je situace u prašných provozů komplikovanější a je třeba u prachů odlišit některé 

zvláštnosti. Všeobecně lze totiž říci, že náhrada výbušného prachu za nevýbušný nebo 

méně výbušný je možná jen málokdy. Množství hořlavého materiálu je možno snížit např. 

použitím souvislých procesů namísto procesů skupinových. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 
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6.1.2 Omezení koncentrace ho řlavé látky 

Není-li možné se vyhnout manipulaci s látkami, které jsou schopné vytvářet výbušné 

atmosféry, může být zamezeno nebo omezeno vytváření nebezpečného množství výbušné 

atmosféry uvnitř zařízení opatřeními regulujícími množství a (nebo) koncentraci. Je přitom 

nutno zdůraznit, že skutečná koncentrace může být významně ovlivněna podílem 

usazeného a zvířeného podílu prachu. Typickým příkladem je plnění zásobníku prachem, 

kdy nad hladinou sedimentovaného prachu je vysoká koncentrace nejjemnějších podílů 

prachu nebo tvorba usazenin v potrubí, které je nutno pravidelně odstraňovat. Pokud 

koncentrace v procesu nejsou dostatečně vzdáleny mimo rozsah výbušnosti, musí být tato 

opatření kontrolována. Tuto kontrolu lze provádět např. detektory plynů nebo průtokovými 

detektory a musí být spojena s výstražným zařízením, s jinými ochrannými systémy nebo 

s automatickými nouzovými funkcemi. Při provedení těchto monitorovacích opatření musí 

být koncentrace hořlavých látek udržována dostatečně pod dolní nebo dostatečně nad horní 

mezí výbušnosti. Musí být brán zřetel na skutečnost, že koncentrace mohou dosáhnout 

výbušného rozsahu při procesu spouštění nebo odstavení. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.1.3 Inertizace 

Inertizace se provádí příměsí inertních látek v plynném stavu (dusík, oxid uhličitý, 

vzácné plyny), vodní parou nebo příměsí tuhých inertních látek v práškovém stavu            

za účelem odstranění nebo snížení množství oxidačního prostředku. Inertizací lze docílit 

přeměnu původně výbušné směsi na směs nevýbušnou. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.1.4 Minimalizace úniku ho řlavé látky 

Toto bezpečnostní opatření slouží k minimalizaci nebezpečí výbuchu mimo zařízení, 

způsobenému unikáním hořlavých látek. Zařízení, ochranné systémy a součásti pracující 

s hořlavými látkami musí být dle [3] konstruovány, vyrobeny a provozovány tak, aby byly 

bezúnikové. Dle zkušeností jsou u určitých zařízení pravděpodobné (ucpávky čerpadel,      

u odběrných míst) a je třeba je zohlednit již při konstrukci zařízení. 

Minimalizace úniků je v případě COZ zajištěna omezením počtu spojů na co nejmenší 

počet, volbou vhodných materiálů pro těsnění (spojů, výsypného otvoru, protivýbuchové 
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klapky). Vlivem stáří zařízení a zanedbanou údržbou dochází ke značným únikům prachu 

zejména v oblasti spoje odlučovače a výsypky a protivýbuchové klapky. 

6.1.5 Rozředění ho řlavé látky v ětráním 

Primární roli hraje toto bezpečnostní opatření v potlačení účinků u uvolňovaných 

hořlavých plynů a par. Pro prachy poskytuje vhodnou ochranu pouze tehdy, je-li prach 

odstraňován z místa vzniku a je-li spolehlivě zamezeno nebezpečnému usazování prachů. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.1.6 Vylou čení nahromad ění prachu 

Aby bylo zamezeno vytváření výbušné atmosféry vyplývající z rozvíření usazeného 

prachu ve vzduchu, musí být zařízení a jeho součásti konstruovány tak, aby bylo zamezeno 

- pokud je to možné - usazování hořlavého prachu [3]. Konstrukce odsávacího zařízení      

je založena  na zásadách dynamického proudění vzduchu se zřetelem na množství proteklé 

potrubím, rychlost proudění a drsnosti povrchu. Výsledkem je zamezení usazování prachu 

uvnitř zařízení v co největší možné míře. I přes to nelze už ze samotného principu 

odsávacího zařízení vyloučit hromadění prachu ve výsypce dřevného odpadu. Zvláštní 

pozornost musí být věnována odstraňování prachu z horkých povrchů (potrubí, radiátorů, 

elektrických přístrojů apod.) 

Opatření pro zabránění hromadění prachu vně COZ jsou dána v posouzení požárního 

nebezpečí dřevomodelárny. Úklid pracovišť modelárny včetně obráběcích strojů od prachu, 

pilin a hoblin provádějí pracovníci po ukončení směny. Úklid podlahy na modelárně 

provádí denně uklízečka. Kryty rozvaděčů pracovních strojů a odlučovač zásobníku 

výsypky včetně konstrukce zásobníku pilin čistí určený pracovník min. 1x týdně, včetně 

prokazatelného  záznamu o čištění. Kontrolu připojení motorů jednotlivých strojů, kontrolu 

elektrických rozvaděčů a odstranění případně nahromaděného prachu uvnitř elektrických 

zařízení musí provádět kompetentní pracovník určené firmy 1x za tři měsíce podle        

ČSN 33 2000-5-51 se zápisem v deníku kontrol. Odsávací kanály čistí určený pracovník  

1x za tři měsíce včetně prokazatelného  záznamu o čištění. Topná tělesa musí být čištěna  

od usazeného prachu minimálně 1x za měsíc. 
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6.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Cílem této úrovně ochrany je stanovit opatření, která mají zabránit iniciaci, resp. 

omezit možnost iniciace nebezpečné výbušné atmosféry. Základem je klasifikace 

nebezpečných prostor do zón, které jsou založeny na pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné výbušné atmosféry (viz. kapitola 5.3) [10].  Na základě této klasifikace do zón 

určuje norma [8] jednoznačně požadavky na konstrukci a provedení zařízení, ochranných 

systémů a součástí pro vyloučení účinků IZ. Další požadavky jsou také definovány v [12]. 

Pro každou zónu jsou přesně přiděleny kategorie zařízení, jež smí být v dané zóně 

používány. 

6.3 Konstruk ční protivýbuchová ochrana 

Využívá se v případě, že není možné zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry 

a vyloučit tak nebezpečí výbuchu. Zařízení, ochranné systémy a součásti musí být 

v takovém případě konstruovány tak, aby byly omezeny účinky výbuchu na bezpečnou 

míru. Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany nemá za cíl zabránit výbuchu, ale 

zajistit aby nedošlo k poškození zařízení ani k ohrožení osob a po krátké době bylo opět 

schopné provozu. 

Základní konstrukční opatření jsou tato: 

� Konstrukce odolné výbuchu 

� Odlehčení výbuchu 

� Potlačení výbuchu 

� Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

6.3.1 Konstrukce odolné výbuchu 

Jedná se o zařízení, které jsou konstruovány tak, aby v případě výbuchu nedošlo 

k jejich porušení. Na základě výbuchové odolnosti se dělí na 2 základní typy: 

� Nádoby odolné výbuchovému tlaku 

� Nádoby odolné výbuchovému rázu 

 

Nádoby odolné výbuchovému tlaku (potrubí, resp. zařízení) jsou dimenzovány tak, 

aby odolávaly maximálnímu výbuchovému tlaku. Používají se např. v případech dopravy, 

skladování nebo zpracovávání jedovatých látek a jiných látek obtěžující životní prostředí.  
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U těchto zařízení nejsou přípustné žádné trvalé deformace a netěsnosti zařízení v důsledku 

výbuchu uvnitř zařízení. Při návrhu zařízení se vychází z podmínky, aby dovolené 

namáhání použitého konstrukčního materiálu bylo vyšší než napětí vyvolané výbuchem   

při optimálních podmínkách. 

Nádoby odolné výbuchovému rázu se liší od výše uvedených tím, že jsou u nich 

přípustné trvalé deformace zařízení po výbuchu, nesmí však dojít k porušení celistvosti       

a těsnosti zařízení. Těchto zařízení se využívá v případech, kdy nelze výbuch úplně 

vyloučit, ale lze předpokládat, že k výbuchu nebude docházet často. Při dimenzování 

takových zařízení se připouští  namáhání až na mez kluzu. Výsledkem je snížení tloušťky 

stěny zařízení a z toho plynoucí úspory použitého konstrukčního materiálu, nižší hmotnost, 

finanční úspory. Nevýhodou oproti nádobám odolným výbuchovému tlaku je však nutnost 

opravy nebo výměny zařízení po výbuchu. Další výbuch je již pro takové zařízení 

nepřípustný. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.3.2 Odlehčení výbuchu 

Principem odlehčení výbuchu je zamezit namáhání zařízení (nádoby) nad svou rázovou 

pevnost při případném výbuchu. Po dosažení určitého tlaku vzniklého výbuchem                

se na krátkou dobu nebo trvale otevře původně uzavřená nádoba. Tímto otvorem se umožní 

únik čerstvé výbušné směsi a spalin vně zařízení . Musí k tomu dojít takovou rychlostí,   

aby se vyrovnal nárůst objemu uvnitř zařízení a tlak vyvinutý výbuchem nepřekročil 

určitou přípustnou hodnotu, na kterou je zařízení zkonstruováno. Mezi prvky pro odlehčení 

výbuchu patří: 

� Odlehčovací membrány (trvalé otevření po výbuchu) 

� Odlehčovací klapky nebo ventily (otevření jen po dobu přetlaku v zařízení) 

Membrány je nutno po výbuchu vyměnit za nové, klapky a ventily lze používat dále, pokud 

nebylo zjištěno následnou kontrolou jejich nečekané poškození. 

U odsávacího zařízení je využito odlehčovacích klapek (popis viz. kapitola 6.4). 

6.3.3 Potlačení výbuchu 

Zařízení na potlačení výbuchu je plně automatický systém, který pomocí velmi 

citlivých snímačů rozpozná výbuch již ve svém zárodku. Pomocí elektrického impulsu      

ze snímače výbuchu se spustí hasící zařízení, které přivede do chráněného zařízení nebo 
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potrubí hasicí látku a tím se zabrání dalšímu šíření výbuchu. Nevýhodou oproti ostatním 

konstrukčním protivýbuchovým ochranám jsou zde vyšší požadavky na údržbu a kontrolu 

(čidel, stavu hasiva, funkčnosti elektroniky) a vyšší pořizovací cena. Tohoto způsobu 

prevence lze využít pro ochranu nádob, zařízení i potrubí a instaluje se především 

v provozech zpracovávajících toxické látky nebo životní prostředí jinak zatěžující látky. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.3.4 Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

Cílem těchto prvků konstrukční protivýbuchové ochrany je zamezit přenosu plamene 

(resp. výbuchu) mezi spojenými nádobami nebo uvnitř potrubí. Musí ale zároveň umožnit 

propouštění směsi plynů a par proudících potrubím. Do této kategorie patří: 

� Suché neprůbojné pojistky 

� Mokré neprůbojné pojistky 

Suché neprůbojné pojistky vychází ze zjištění, že při zmenšení průměru trubky     

pod 10 mm dochází k tepelným ztrátám, které snižují teplotu plamene a rychlost šíření. 

V praxi bývají nejčastěji řešeny tak, aby rozdělily plamen vrstvou kuliček nebo pomocí 

malých kanálků. 

        Mokré neprůbojné pojistky pracují na principu hydraulického uzávěru a jejich 

konstrukce odděluje plynový prostor kapalinou. Tato kapalina slouží pro zachycení 

tlakového rázu a ke zhášení plamene. 

Tato metoda ochrany není použita v případě dřevomodelárny. 

6.4. Stávající konstruk ční  protivýbuchová opat ření 

COZ je zabezpečeno dvěma odlehčovacími klapkami (dále jen klapka). Jedna              

je umístěna na sacím potrubí před ventilátorem (obr. 6.1), druhá na vrchní části výsypky 

(obr. 6.2). Přístup ke klapce na výsypce a její kontrolu umožňuje pochůzná lávka               

se žebříkem. Rozměry klapek jsou uvedeny v tabulce 5.  
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Obr. 6.1 Odlehčovací klapka sacího potrubí 

 

 

Obr. 6.2 Odlehčovací klapka výsypky 
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Tabulka 5: Rozměry klapek 

 Rozměry [mm] Odlehčovací plocha [m2] 

Klapka na sacím potrubí 400 x 1000 0,4 

Klapka na výsypce 630 x 630 0,4 

 

Od COZ ani od klapek provozovatel nemá jakoukoliv dokumentaci. Dle výrobce byla 

odsávací zařízení v té době dodávána bez zařízení na odlehčení výbuchu a nebyla tedy 

zjišťována ani tlaková odolnost zařízení pro případ výbuchu.  Je velmi pravděpodobné,     

že klapky byly na zařízení dodatečně instalovány jinou firmou. Jediná zmínka o odlehčení 

proti výbuchu je v provozním řádu výsypky. Ten popisuje pouze klapku na výsypce, která 

by měla být vybavena azbestovou membránou a určuje pravidelnou kontrolu jejího stavu    

v intervalu 1 x za 3 měsíce. Při osobní prohlídce jsem však zjistil, že membrána již v klapce 

není a nikde jsem nezjistil důvod jejího odstranění. Je možné se pouze domnívat, že byla 

pravděpodobně odstraněna v důsledku zákazu používání tohoto materiálu. Jejím 

odstraněním a zanedbáváním údržby této klapky dochází ke značným únikům jemného 

dřevného prachu z výsypky (viz obr.6.2). 

6.5. Zhodnocení ú činnosti stávajících protivýbuchových opat ření 

Zařízení určená pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu patří jak v ČR,          

tak i v jiných státech EU do tzv. regulované oblasti. Pro tyto výrobky je povinné jejich 

schvalování na základě výbuchových zkoušek, kterými se ověřuje jejich funkčnost              

a spolehlivost při výbuchu. 

6.5.1 Ověření velikosti odleh čovacích otvor ů 

Úkolem odlehčovacího zařízení je zareagovat tak, aby zařízení nebylo v žádném 

případě namáháno nad svou rázovou pevnost. Odlehčovací zařízení je nutno navrhnout tak, 

aby se vyrovnal nárůst objemu uvnitř zařízení a aby vzniklý tlak při výbuchu (maximální 

redukovaný tlak) nepřekročil určitou přípustnou hodnotu na kterou bylo zařízení 

konstruováno. Velikost maximálního redukovaného tlaku závisí na včasnosti otevření 

odlehčovacího otvoru (resp. na statickém reakčním tlaku odlehčovacího zařízení)                

a na velikosti odlehčovacích otvorů. Návrh odlehčovacích zařízení se provádí dle [15] a [5]. 
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Hlavními parametry, které je zapotřebí znát pro ověření účinnosti prvků pro odlehčení 

výbuchu je: 

� Tlaková odolnost celého zařízení 

� Statický reakční tlak odlehčovacích klapek 

Odolnost proti tlakovému účinku se stanovuje pomocí statického pevnostního výpočtu. 

Ověření odolnosti nádoby (resp. jednotlivých částí COZ) proti tlakovému rázu se provádí 

pomocí jedné ze dvou zkoušek dle [4]. Jedná se o hydrostatickou tlakovou zkoušku nebo 

zkoušku výbuchem. 

Hodnota statického reakčního tlaku musí být při výrobě výrobcem ověřována dle [5] 

buď periodicky (u membrán) nebo průběžně (u ventilů a klapek). Provozovateli musí být 

výrobcem tato hodnota doložena osvědčením, stejně tak jako musí být doloženo i osvědčení 

o ověření odolnosti proti tlakovému rázu. 

Ani jedno z těchto osvědčení neexistuje u provozovatele ani výrobce zařízení, není tedy 

možné ověřit účinnost odlehčovacího zařízení a provoz COZ je v rozporu se zákonem. Dle 

[12] je totiž v prostředí s nebezpečím výbuchu zakázáno instalovat a používat zařízení, 

které není certifikováno a není ve shodě s požadavky směrnice ATEX. 

6.5.2 Umíst ění odleh čovacích otvor ů 

Při návrhu odlehčovacích zařízení je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich správnému 

umístění. Musí být zvoleno tak, aby vystupující plamen neohrozil osoby, nezapálil okolní 

hořlavé látky a nezpůsobil škody. Tato nebezpečná oblast musí být zřetelně označena.     

Jak je patrné na obr. 6.3 tak klapka na sacím potrubí byla konstrukčně umístěna správně,        

ale prostor před klapkou je využíván jako sklad dřeva, což je z hlediska možného vzniku 

požáru a následného výbuchu nepřípustné. Navíc je dle požárního řádu dřevomodelárny 

zakázáno skladovat v místnosti výsypky jakýkoliv hořlavý materiál, který by mohl 

v případě požáru způsobit překročení nejvyšší dovolené teploty výsypky, která je stanovena 

na 100°C. 
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Obr. 6.3 Prostor před odlehčovací klapkou sacího potrubí 

 

V případě klapky na výsypce hrozí při současném stavu zcela jednoznačně nebezpečí 

požáru a výbuchu usazených vrstev prachu, jinak se v okolí klapky nenacházejí žádné 

hořlavé materiály a pohyb osob po pochůzné lávce výsypky je povolen pouze povolaným 

osobám. Umístění klapky je zvoleno správně, je však nutné zajistit její těsnost. 

7. Návrh nových opat ření zvyšujících úrove ň 

bezpečnosti provozu 

Prvním krokem, který by měl provozovatel udělat pro zvýšení úrovně bezpečnosti 

provozu a proto, aby byl vůbec provoz v souladu se zákonem, je zjistit vlastnosti dřevného 

odpadu vyskytujícího se v provozu. Výsledkem bude protokol o zkouškách a naměřené 

hodnoty, které jsou vždy základem pro návrh bezpečnostních opatření. 

Při návrhu následujících opatření jsem vycházel z tabulky hodnocení iniciačních zdrojů 

(viz. příloha). Cílem bylo odstranění všech účinných IZ, schopných iniciovat  výbušnou 

atmosféru v prostorách uvedených v kapitole 5.3.  
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Pro vyloučení IZ  je možné provést tato opatření: 

� Přesunutí ventilátoru na čistou stranu COZ. Stávající uspořádání COZ (viz. obr. 7.1) 

je velmi nevhodné pro odsávání výbušných atmosfér z důvodu vysokých 

technických nároků na ventilátor. Takové ventilátory jsou pak několikanásobně 

dražší než ventilátory do nevýbušného prostředí. Navrhované uspořádání zařízení  

je schématicky znázorněno na obr. č. 7.2. V takovém případě může být použit 

finančně méně náročný ventilátor do nevýbušného prostředí v kombinaci 

s předřazeným filtrem, případně ventilátor vhodný do zóny 22 bez použití filtru.  

 

 

 

 

Obr. 7.1 Ventilátor na „špinavé straně“ odsávacího zařízení 
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Obr. 7.2 Ventilátor na „čisté straně“ odsávacího zařízení 

 

� Výměna flexibilního potrubí sloužícího pro napojení obráběcích strojů (obzvláště 

brusek) na sběrné potrubí COZ. Potrubí musí být vyrobeno z  antistatického 

materiálu a musí být vodivě propojeno na kovové části. Stejně tak musí být vodivě 

propojeny i spoje jednotlivých částí celého COZ. Samozřejmostí takového opatření 

jsou pravidelné kontroly funkčnosti odbornou osobou. 

� Výměna brusek ve dřevoobráběcí dílně za takové, které budou splňovat požadavky 

dle [12] na zařízení do prostoru zóny 21 (označení II 2 D). V případě použití 

stávajících brusek je nutno doložit ES prohlášení o shodě od jednotlivých strojů. 

� Zákaz používání mobilních zařízení na pracovišti (zvláště při práci na bruskách). 

Povoleny mohou být pouze zařízení vhodná do zóny 21 s ES prohlášením o shodě. 

 

Pozn.: Před aplikací dvou výše uvedených opatření bych doporučil provedení měření 

prašnosti při práci na bruskách a na základě výsledků přehodnocení zařazení prostorů 

kolem brusek do zóny 21. 
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� Odstranění hořlavých materiálů z místnosti výsypky 

� Utěsnění COZ v oblasti horní části výsypky (napojení cyklónu na výsypku, 

utěsnění klapky). 

� Označení všech prostorů v nichž se může vyskytnout výbušná atmosféra způsobem 

stanoveným dle [13]. 

 

V případě provedení všech výše uvedených opatření by se vyloučily všechny účinné IZ 

a nebylo  by nutné se již zabývat konstrukční protivýbuchovou ochranou. Pokud by ale 

některé z opatření nebylo pro provozovatele realizovatelné, bylo by nutné splnit následující: 

� Ověřit tlakovou odolnost jednotlivých částí COZ a doložit ES prohlášení         

o shodě dle [12]. 

� Ověřit statický otevírací tlak klapek a doložit ES prohlášení o shodě dle [12]. 

� Ověřit velikost odlehčovacích otvorů a případně navrhnout nová zařízení       

na ochranu proti možnému výbuchu. 

� Vyznačit nebezpečné zóny před klapkami. 

 

Jako poslední krok by mělo být vypracování písemného záznamu o přijatých 

bezpečnostních opatřeních - tzv. Dokumentace o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV). 

[14] totiž  ukládá každému provozovateli zařízení s nebezpečím výbuchu povinnost 

vypracovat DOPV a udržovat ji v aktuálním stavu (přezkoumávat buď v pravidelných 

intervalech nebo neodkladně v případě větších technologických změn na zařízení). Tuto 

dokumentaci může v podstatě tvořit více dílčích dokumentů vypracovaných osobami 

s různou odborností a její vypracování si může zajistit firma ve vlastní režii, případně        

je možno využít služeb specializovaných společností zabývajících se problematikou 

protivýbuchové ochrany. [14] neurčuje striktně požadavky na odbornou způsobilost osob 

pro zpracování DOPV a je tedy pouze na zaměstnavateli koho vypracováním pověří. 

Konečnou zodpovědnost za bezpečnost  a zdraví zaměstnanců totiž nese on (pokud není 

smluvně ujednáno jinak) a je v jeho vlastním zájmu, aby dokumentace plnila svůj účel. 
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8. Finanční zhodnocení návrhu  

V této kapitole jsem se pokusil vyčíslit orientační náklady spojené s realizací 

základních navržených opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu. 

 

� Cena za zjištění PTCH u dodaného vzorku materiálu se pohybuje v rozmezí 30.000 – 

80.000,- Kč v závislosti na požadovaných parametrech, které je nutno zjistit. Přesný 

rozsah zjišťovaných parametrů není určen zákonem, závisí vždy na úsudku osoby 

navrhující bezpečnostní opatření. Stanovil jsem ceny pro dva možné případy: 

� Všechny účinné zdroje iniciace byly odstraněny a není proto nutné zabývat            

se konstrukční protivýbuchovou ochranou. Stačilo by tedy zjistit pouze základní 

parametry dřevného odpadu. Cena je v takovém případě  30.000,- Kč bez DPH. 

� V provozu zůstal nějaký účinný IZ a je potřeba navrhnout prvky konstrukční 

protivýbuchové ochrany. Předpokládá to zjistit např. maximální výbuchové 

parametry apod. Cena v tomto případě činí 60.000,- Kč bez DPH.  

 

� Přesun ventilátoru na čistou stranu odsávacího zařízení: 

Jako první uvádím příklad, kdy bude použit vysokotlaký ventilátor RVI 630 

s předsazeným filtrem RAV 40 od stejného výrobce jako je COZ - Kovodružstvo 

Strážov. Ventilátor je umístěn na střeše dřevomodelárny vedle cyklónového 

odlučovače. Součástí mého návrhu je také cena za následující pomocné prvky:  

� přechodový kus pro spojení 2 vývodů z cyklónového odlučovače do jednoho,       

na který se napojí filtr a ventilátor 

� část potrubí pro nahrazení stávajícího ventilátoru 

 

 Druhou variantou je použití středotlakého ventilátoru RSS 630 v provedení do zóny 

22. V takovém případě je možno připojit ventilátor přímo na výstup z cyklónového 

odlučovače pomocí přechodového kusu jako v předchozí variantě. 

  

Náklady na obě varianty jsem shrnul do tabulky 6. Vše by zajistila firma dodávající 

ventilátor. 
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   Tabulka 6: Náklady - přesunutí ventilátoru  

Položka Varianta 1 Varianta 2 

Ventilátor RVI 630 43 000,- - 

Ventilátor RSS 630 - 52 000,- 

Filtr RAV 40 350 000,- - 

Pomocné prvky  16 500,- 16 500,- 

Montáž 32 000,- 18 000,- 

Cena celkem  (Kč) 441 500,- 86 500,- 

  Poznámka: ceny jsou bez DPH 

 

 

� Výměna flexibilního potrubí  - pro napojení dřevoobráběcích strojů na sběrné potrubí 

COZ je využito flexibilního potrubí Ø 80 mm a Ø 150 mm. Pro potřeby této práce jsem 

zvolil antistatickou hadici od firmy FLÍDR s.r.o., typ Vulcano PU M. Celková potřebná 

délka a ceny jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

    Tabulka 7: Náklady - flexibilní potrubí 

  Potřebná délka (m) Cena/m  (Kč) Celková cena  

(Kč) 

Ø 80mm 4 180,- 720,- 

Ø 150mm 12 360,- 4320,- 

Celkem:                                                                      5040,- 

   Poznámka: ceny jsou bez DPH 

 

� Měření prašnosti při práci na bruskách – uvádím ceny dle VVUÚ, a.s.. Hodinová 

sazba za měření je 600 Kč. Dle konzultací je časová náročnost takového měření         

cca 3 hodiny a po vlastním měření následuje nezbytné vyhodnocení výsledků jehož 

cena je 2000 Kč.  Celkové náklady jsou 3800 Kč bez DPH. 
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9. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit objekt dřevomodelárny z hlediska ochrany 

proti výbuchu.  

V úvodu práce jsou popsány dva základní právní předpisy, které udělují 

provozovatelům a výrobcům zařízení minimální požadavky k zajištění bezpečnosti             

a ochrany zdraví osob vystavených riziku výbušného prostředí.  

Dále se věnuji určení, zda se v provozu dřevomodelárny vyskytují výbušné látky.      

Na základě PTCH a TBP byla zjištěna přítomnost takových látek a je tedy nutno se zabývat 

protivýbuchovou ochranou. Na základě určení množství a pravděpodobnosti výskytu 

výbušné látky v prostoru se klasifikují nebezpečné prostory do zón. Pro potřeby této 

bakalářské práce jsem použil klasifikaci z protokolu  o určení vnějších vlivů dodaného 

provozovatelem a doporučil jsem provedení měření prašnosti provozu a případné 

přehodnocení zón dle výsledků.  

Pro jednotlivé prostory centrálního odsávacího zařízení jsem dále určil možné iniciační 

zdroje a stanovil opatření pro jejich odstranění (viz. příloha). 

V další kapitole je teoretický popis jednotlivých způsobů protivýbuchové ochrany        

a popis stávající ochrany pomocí odlehčovacích klapek. Účinnost odlehčovacího zařízení 

nemohla být ověřena. Provozovatel ani výrobce nemá potřebnou dokumentaci o tomto 

zařízení.  

V závěru práce jsem navrhl opatření, která by při jejich splnění vedla k úplnému 

odstranění účinných zdrojů iniciace a nebylo by tedy nutné se vůbec zabývat konstrukční 

protivýbuchovou ochranou. Pokusil jsem se také vyčíslit základní náklady spojené 

s realizací těchto opatření.  
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Seznam použitých zkratek: 

 

COZ   Centrální odsávací zařízení 

ČSN  Česká technická norma 

DOPV  Dokumentace o ochraně před výbuchem 

EN  Evropská norma 

EU   Evropská unie 

IZ   Iniciační zdroj 

LEL   Dolní mez výbušnosti (Lower Explosive Limit) 

NV   Nařízení vlády 

PTCH   Požárně technické charakteristiky 

TBP    Technicko bezpečnostní parametry 

VVUÚ  Akreditovaná laboratoř výbušnosti 
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Příloha 

Tabulka 4: Určení přítomnosti účinných zdrojů iniciace 

 
 

Objekt, technologie:                                                                                Dřevomodelárna, d řevoobráb ěcí dílna + ru ční dílna  
Explozivní atmosféra Iniciační zdroje Opatření k zabránění iniciace Riziko výbuchu 

Stav 
materiálu 

Četnost 
výskytu/místo 

Typ Příčina (Přijatá - normální text, nepřijatá - kurzíva) Přítomnost inic. 
zdroje (ANO/NE) 

Horké 
povrchy 

1. Mechanická porucha ventilátoru (zadření 
ložisek apod.) 

1. Přesunutí ventilátoru na "čistou stranu" odsávacího 
zařízení (schéma viz obr. 7.2.)                                                              

ANO 

Plamen, 
žhavé částice 

1.Cigareta, sirka, plamen, apod. 1. Zákaz kouření v celém prostoru + školení obsluhy 

NE 

Mechanicky 
vznikající 

jiskry 

1. Vniknutí cizího tělesa do obráběcího 
stroje (hřebík, kámen, nářadí)                                                                                   
2.Mechanická porucha ventilátoru, vniknutí 
cizího tělesa do vnitřního prostrou 
ventilátoru 

1. Kontrola opracovaného materiálu před obráběním + 
školení obsluhy                                                                                                              
2.  Přesunutí ventilátoru na "čistou stranu" odsávacího 
zařízení (schéma viz obr. 7.2.)                 ANO (2) 

Statická 
elektřina 

1. Nevhodný materiál flexibilního potrubí 
(napojení strojů na odsávací zařízení)                                                                         
2. Nevodivé propojení spojů flexibilního 
potrubí a spojů jednotlivých částí hlavního 
potrubí. 

1. Použití vhodného (antistatického) materiálu na 
flexibilní potrubí                                                                                       
2. Vodivé propojení + pravidelné kontroly ANO (1,2) 

Vnitřní 
prostory 

odsávacího 
potrubí                                 

Zóna 20  

Úder blesku  1. Neuzemnění. 1. Uzemnění + pravidelné kontroly NE 

Mechanicky 
vznikající 

jiskry 

1. Vniknutí mechanické jiskry z ventilátoru  1. E mechanické jiskry < Emin prachu.  Neaktivní zdroj iniciace 

NE 

Dřevný 
odpad 

(hobliny, 
piliny, 
brusný 
prach) 

Vnitřní prostor 
cyklonu                      
Zóna 20  

Úder blesku  1. Neuzemnění. 1. Uzemnění + pravidelné kontroly NE 
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Objekt, technologie:                                                                                Dřevomodelárna, d řevoobráb ěcí dílna + ru ční dílna  
Explozivní atmosféra Iniciační zdroje Opatření k zabránění iniciace Riziko výbuchu 

Stav 
materiálu 

Četnost 
výskytu/místo 

Typ Příčina (Přijatá - normální text, nepřijatá - kurzíva) Přítomnost inic. 
zdroje (ANO/NE) 

Plamen, žhavé 
částice 

1.Cigareta, sirka, plamen (při 
opravných pracích apod.) 

1. Zákaz kouření v celém prostoru + systém vydávání písemných 
příkazů k provedení prací ("příkaz V") + školení zaměstnanců k 
provedení prací. 

NE 

Statická 
elektřina 

1. Nevodivé propojení spojů 
jednotlivých částí výsypky 

1. Vodivé propojení  + pravidelné kontroly 
NE 

Úder blesku  1. Neuzemnění. 1. Uzemnění + pravidelné kontroly NE 

Vnitřní 
prostor 
výsypky                        
Zóna 20  

Exotermické 
chemické reakce 
(samovznícení) 

1. Vysoká teplota v okolí 
výsypky 

1. Zákaz skladování hořlavých materiálů v místnosti výsypky 
+zákaz vystavování výsypky teplotám vyšším než 100°C NE 

Horké povrchy 

1. Mechanická porucha brusky 
(zadření ložiska apod.) 

1. Použití  brusek vhodných do zóny 21 (II 2D)                                                                              
Opatření: Výměna brusek, v případě použití stávajících je nutno 
doložit jejich vhodnost do zóny 21 (ES prohlášením o shodě dle 
NV.č. 23/2003 Sb.) 

ANO 

Plamen, žhavé 
částice 

1. Cigareta, sirka, plamen 1. Zákaz kouření v celém prostoru + školení obsluhy 
NE 

Mechanicky 
vznikající jiskry 

1. Vniknutí cizího tělesa do 
obráběcího stroje (hřebík, 
kámen, nářadí)                                                                                 

1. Kontrola opracovaného materiálu před obráběním + školení 
obsluhy  NE 

Prostor kolem 
pásové a 
kotoučové 

brusky 
v dřevo- 
obráběcí 

dílně                    
Zóna 21  Elektrická 

zařízení(jiskry a 
horké povrchy) 

1. Použití nevhodné kategorie 
el. zařízení pohánějícího 
brusky                                                                                       
2. Mobilní zařízení obsluhy                                                          
3.Neprovádění revize elektro 
dle platné legislativy 

1. Použití  brusek vhodných do zóny 21 (II 2D)                                                                             
Opatření: Výměna brusek, v případě použití stávajících je nutno 
doložit jejich vhodnost do zóny 21 (ES prohlášením o shodě dle 
NV.č. 23/2003 Sb.)                                                                                                           
2. Zákaz používání mob. zařízení na pracovišti.  Používání pouze 
zařízení vhodných do zóny 21 (II 2D)                                                           
3. Provádění revize elektro dle platné legislativy a z výsledku revize 
přijímat opatření.                                              

ANO (1,2) 

Dřevný 
odpad 

(hobliny, 
piliny, 
brusný 
prach) 

Vyústění 
výfukového 

potrubí        
Zóna 22  

Úder blesku  

1. Neuzemnění. 1. Uzemnění + pravidelné kontroly 

NE 

 


