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Anotace:  

PAŘÍK, P. Stanovení zón dle směrnice ATEX v metalurgickém komplexu. Diplomová práce, 

Ostrava, VŠB-TUO, FBI, 2010, 57 s. 

Má diplomová práce se zabývá problematikou evropské směrnice ATEX 137, 

s důrazem řešení těchto legislativních poţadavků v metalurgické prvovýrobě. V úvodu této 

práce jsem uvedl celkový přehled legislativy, která se celé tématiky dotýká. To znamená jak 

legislativy evropské – směrnice ATEX, tak její implementaci do národního právního řádu 

České republiky - Nařízení vlády (NV) č.406/2004 Sb. V další části jsem se pokusil zpracovat 

problematiku vzniku a iniciace výbušné atmosféry v metalurgii. Tedy s konkrétním pohledem 

na plyny a prachy vyskytující se v hutním provoze, zejména oxid uhelnatý. Dále jsem 

zpracoval specifiku problémů výbuchů s ohledem na fyzikálně-chemické vlastnosti 

přítomných látek, které se vyskytují při výrobních procesech. Cílem této práce je především 

návrh metodického postupu při stanovování zón hořlavosti a výbušnosti v prostředí 

metalurgické prvovýroby. Závěrem jsem se pokusil zhodnotit výsledky mé práce a splnění 

mých cílu při řešení tohoto úkolu. 

Klíčová slova: směrnice ATEX, oxid uhelnatý, hutní provoz, metodický postup  

 PARIK, P. Assessment ATEX zones in metallurgical complex. Diploma paper, Ostrava, VSB-

TUO, FBI, 2010, 57 p. 

My diploma paper is considering by the problems of the European directive ATEX 

137 with the accent on the resolution these legislative requirements. At the beginning of this 

work I introduced compendium of the legislative, which is covering fully the theme. It means 

how European legislative – direction ATEX, as their implementation to the national system of 

law of the Czech republic – NV č.406/2004 Sb. I tried work problems start and initiation 

explosive atmosphere in the metallurgy in this part. So with concrete perspective on gases and 

dusts occur in the metallurgical plant, especially Carbon Monoxide. Next I worked specific 

problems explosions with the respect on the physical-chemical characters participant 

substances, which occur in industrial process. Objective of this work is first of all proposal 

methodical procedure in assessment zones flammability and explosibility in the surrounding 

metallurgical basic industries. I was tried evaluate produce of my work in the end and 

accomplishment of my objectives in the resolutions of this project. 

Keywords: assessment ATEX, Carbon Monoxide, metallurgical premises, methodical 

procedure 
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Úvod 

V diplomové práci je rozebrána problematika stanovování zón výbušnosti dle 

evropské směrnice Atmospheres Explosibles (ATEX) [25] s konkrétním zaměřením 

na provoz metalurgické prvovýroby. Cílem práce bylo navrhnout metodický postup 

pro stanovování zón výbušnosti obecně v provozech tohoto typu. Na začátku práce jsem se 

zaměřil na popis celkového přehledu legislativy k této oblasti. Popsal jsem legislativu 

evropskou i předpisy implementované do národní legislativy České republiky (ČR) [34]. 

Pokračoval jsem obecným přehledem vzniku a iniciace výbušné atmosféry látek vyskytujících 

se v metalurgickém průmyslu. Dále jsem rozebral látky potřebné pro výrobu či látky 

vznikajících při výrobních procesech v takovém to provoze. Dalším bodem bylo vyhodnocení 

případových studií havárií v hutních provozech, ke kterým došlo z důvodu výbuchů při 

provozu technologie. Tuto pasáţ jsem zařadil, abych ukázal, jak nebezpečné a tragické mohou 

být následky a podcenění zásad dodrţování protivýbuchové ochrany. V kapitole 4. se pak 

věnuji specifikům výbuchu látek z tohoto oboru s ohledem na jejich fyzikálně-chemické 

vlastnosti. Pokračuji poté návrhem, jak postupovat při stanovování zón výbušnosti. Závěrem 

jsem se snaţil shrnout a zhodnotit svou činnost na této práci.   

Rešerše 

O oblast problematiky směrnice ATEX, její české implementace a naplňování  

legislativy v praxi, se zajímám z profesního hlediska. Motivací bylo i to, ţe v ArcelorMittal 

Ostrava (AMO) se plánuje stavba nové konventorové ocelárny, kde lze výstupy diplomové 

práce uplatnit. Snahou bylo vytvoření univerzálního systému členění prostorů do ochranných 

zón, dle platné legislativy, v prostorech metalurgického provozu [19, 25, 26, 34, 35]. Tj. 

jak      budu postupovat při vytvoření těchto zón, jaké informace budu potřebovat 

od provozovatele, na základě čeho stanovit opatření pro omezení nebezpečí výbuchu 

v konkrétní zóně apod. Základem pro studium literatury, týkající se této problematiky, byly 

především osobní konzultace se školitelem z Vysoké školy báňské Ostrava (VŠB - TUO), 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství (FBI), dále pak z kolegy z technické praxe. Pokoušel jsem 

se konzultovat problematiku s lidmi z firem, které tuto dokumentaci tvoří. Vhodnou literaturu 

jsem hledal v oblasti protivýbuchové ochrany. Zde jsem čerpal cenné informace z literatury 

doc. Damce. Respektive z knih uvedených jako zdroje v jeho literatuře [16, 17, 24]. Kniha od 

Siegrieda Busseniuse Protipoţární a protivýbuchová ochrana v průmyslu [17] byla pro mou 

práci velmi důleţitá. Dalšími oblastmi, kde jsem se snaţil nalézt informace k tématu byly 



 

 

oblasti prevence rizik a oblast problematiky technologie výroby oceli a ţeleza [8 – 11, 27, 28, 

36, 37]. V kapitole 5 o případových studiích jsem vyhledával události, které souvisejí s hutní 

výrobou a kde příčinou havárie byl výbuch. Hledal jsem v databázích U.S. Chemical Safety 

and hazard Investigation Board (CBS) [38], coţ je americká databáze agentury, která se 

zabývá vyšetřováním havárií v Spojených státech amerických (USA). Další zdroj byla 

francouzská databáze ministerstva ţivotního prostředí Aria Barpi [12, 13]. Časová 

posloupnost zdrojů se různí. Důvodem je, ţe obecné osvětlení problematiky výbuchu pochází 

z literatury starší. Naproti tomu otázky implementace evropských směrnic, konkrétně tedy 

směrnice ATEX 137 [25] a jejich národní verze jsou legislativní předpisy data novějšího. 

Dalším zdrojem informací byly konzultace s odborníky ze Státního úřadu inspekce práce 

(SÚIP), respektive Oblastního úřadu inspekce práce Ostrava (OIP). Poskytli mi informace 

týkající se jejich činnosti, jelikoţ NV č. 406/2004 Sb. [34] spadá do jejich působnosti 

při kontrolách. Také jsem hledal, co lze   nalézt v normách o této problematice a velice se mi 

při bádání hodila evropská norma ČSN EN 1127-1 (Výbušná prostředí, prevence a ochrana 

proti výbuchu) [19]. Při hledání toho, jak se v současnosti dělá v praxi rozdělení do zón dle 

ATEX, jsem vycházel hlavně z konzultací s lidmi z oboru. Také jsem kontaktoval několik 

firem zabývajících se zpracováním Dokumentace o ochraně proti výbuchu (DOPV). Chtěl 

jsem najít odpovědi, jak    zpracovatelé této legislativy nahlíţejí na problematiku. Jaké jsou 

jejich zkušenosti se znalosti věci ve firmách, pro které jsou tyto dokumenty dle zpracovávány 

a určeny jednotlivé zóny. V určitých bodech jsem čerpal i z informací z mé bakalářské práce 

[36], kde jsem zpracovával téma moţného rozvoje protivýbuchové ochrany v AMO. Z daných 

poznatků jsem se snaţil vypracovat cílený efektivní návod, jak zaklasifikovat prostor do zón, 

jeţ řeší směrnice ATEX 137. A tento postup aplikovatelný nejen v provoze metalurgické 

prvovýroby. Po formulaci cílů jsem vyhodnotil získané informace a začal práci skládat do 

smysluplného celku. Z hlediska legislativy je zasaţena celá škála předpisů, nicméně já se 

snaţil vypíchnout ty, jeţ jsou důleţité pro kvalifikované určení prostorů s nebezpečím 

výbuchu [19, 25, 26, 34, 35]. Dále jsem pokračoval probádáním obecné teorie výbuchu. 

Načeţ jsem se pokusil popsat konkrétní nebezpečí výbuchu hrozící v prostředí metalurgickém 

[14-17]. Z mnoţství informací v databázích o haváriích jsem se snaţil zpracovat 

zjednodušenou a ucelenou informaci o nebezpečích číhajících v těchto těţkých provozech. 

Vybral jsem si čtyři havárie, jeţ mě zaujaly nejvíce [12, 13, 38]. Důvodem bylo, ţe rizika 

a důvody vzniku těchto havárií, povaţuji za typická a moţná obecně v těchto provozech. Dále 

jsem se snaţil nalézt informace o látkách, které povaţuji za zdroj nebezpečí výbuchu v huti. 



 

 

Plyny problémem nebyly. Problémem se stalo zjišťování nebezpečí plynoucího z par a   

aerosolů hořlavých kapalin či olejů. Musel jsem kontaktovat technology, kolegy údrţbáře 

věnující se opravám hydraulických systému v AMO, kdyţ jsem ve výsledku zjistil, 

ţe kapalina pouţívaná v nejrizikovějším místě, tedy na trati kontilití, je na bázi vody a tudíţ 

nevýbušná. Hydraulické oleje, jejichţ aerosol můţe být potencionálně nebezpečný, jsou zde 

v huti také [3]. Ovšem v místech ne tak exponovaných iniciačními zdroji. Prach pak byl také 

oříškem. Ovšem po prostudování všech informací a po konzultacích jsem usoudil, ţe   prach 

na provoze oceláren a vysokých pecí, nelze povaţovat za hořlavý. Poté následoval hlavní cíl 

mého snaţení. Po nabytí představy o fungování ATEX v reálných podmínkách, jsem se 

pokusil definovat určité otázky, tak abych byl schopen klasifikovat jakýkoliv prostor určený 

k posouzení. Výsledkem je postup či metodika, kterou jsem pro přehlednost převedl 

do vývojového diagramu, kdy po jeho proběhnutí jsem schopen prostor kvalifikovaně zatřídit 

dle platné legislativy.   
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1. Přehled legislativy týkající se stanovení zón výbušnosti 

  Úvodem této kapitoly bych rozebral problematiku legislativního procesu vývoje 

stanovení zón výbušnosti v provozech s moţným výskytem výbušné atmosféry. V posledních 

třiceti letech v EU bylo výraznou snahou legislativními kroky zlepšit pracovní podmínky, 

bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.  

Jedním z kroků v tomto procesu byla a je i směrnice ATEX. Tato směrnice uvádí 

poţadavky na minimální ochranu a bezpečnost pracovníků v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Tento předpis se dělí na dvě směrnice a to konkrétně ATEX 137 (1999/92/EC) a ATEX 100 

(94/9/EC). Podstatou je rozdělení odpovědnosti mezi výrobce zařízení a uţivatele 

(zaměstnavatele). 

1.1. ATEX 100 

ATEX 100 se týká poţadavků na zařízení pracující v nebezpečných prostorách, 

přikazuje povinnosti výrobce a dodavatele zařízení, a naplňuje jednu ze základních principů 

obchodu v EU tj. volný pohyb zboţí. Cílem jsou jednotná pravidla výrobků určených 

do prostředí s nebezpečím výbuchu. Konkrétně se jedná o poţadavky na neelektrická zařízení, 

zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachů a ochranné systémy. Také zařízení, 

která   jsou určena k pouţití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, nicméně jsou potřebná 

k provozu a bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů, určených do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Důleţitým aspektem této směrnice je, ţe rozděluje zařízení do skupin. 

Moţnosti pouţití zařízení dle skupin vidíme v tabulce 1. Je zde vydefinováno, kdy se 

na výrobek vztahuje ustanovení tohoto předpisu. Zařízení jsou zde rozčleněna do skupin 

dle úrovně ochrany. Jsou zde také výjimky, kdy se na zařízení či výrobek tyto poţadavky 

nevztahují [26]. 
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Tabulka 1 Úroveň ochrany dle směrnice ATEX 100 [35]  

 

 Důleţitá je harmonizace s dalšími unijními předpisy, tak aby byly v souladu. 

Poţadavky na pouţité a opravované výrobky a náhradní díly. Tato směrnice se pak 

do českého právního řádu promítla jako NV č.23/2003 Sb. [26].   

 

Obrázek 1 Označení výrobků, splňujících směrnici ATEX 100 [26] 
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1.2. Nařízení vlády č.23/2003 Sb. 

NV č.23/2003 Sb., které stanoví technické poţadavky na zařízení a ochranné systémy určené 

pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento předpis stanovuje v podstatě povinnosti 

pro výrobce těchto systémů. Jsou zde uvedeny povinnosti při uvádění na trh a do provozu, 

postupy posuzování shody, označování Communauté Européenne (CE). Tento předpis také 

umoţňuje nařídit ochranná opatření. To znamená nápravu v případě nesplnění poţadavků 

legislativy, či chybným pouţitím norem. V Příloze č. 1 nalezneme kritéria pro zařazení 

do skupin a kategorií pro zařízení a systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu. V příloze č. 

2 najdeme poţadavky z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci pro tyto systémy. Zde pak 

podrobněji rozepsány obecné poţadavky na ochranu proti výbuchu, označování, obsah 

návodu k pouţití, poţadavky na materiály, další bezpečnostní poţadavky, iniciační zdroje. 

Příloha č. 3 obsahuje poţadavky na certifikaci. Další přílohy vyhlášky pak obsahují 

poţadavky na jakost výroby, výrobek, kontroly výroby. V Příloze č. 10 pak jsou uvedeny 

podmínky oprávnění k autorizaci [35]. 

1.3. ATEX 137 

Motivem pro sepsání směrnice ATEX 137 byla potřeba ochránit pracovníky z hlediska 

zaměstnavatele, v jehoţ provoze se technologickým postupem či pouţitou látkou můţe 

vyskytnout výbušná atmosféra a dojít k její iniciaci. Opět za účelem jednotných evropských 

pravidel. Respektive minimálních pravidel, členské státy mohly být přísnější. Konkrétně se 

týká pracovišť za normálních atmosférických podmínek, včetně výroby, úpravy, likvidace, 

zpracování, skladování, přípravy, překládky. Také se týká vnitropodnikové přepravy potrubím 

či jinými prostředky. Také zde jsou vyjmenovány prostory, kde tato směrnice neplatí (např. 

lékařské prostory, určené pro ošetřování pacientů, dopravní prostředky s výjimkou těch, 

určených do provozu s prostředím s nebezpečím výbuchu) [25]. 
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Obrázek 2 Označení prostoru s nebezpečím výbuchu [25] 

 

 Tato směrnice rozděluje prostory do zón. Jsou definovány jednotlivě pro plyny, páry 

a prachy. Prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, kde se můţe vyskytovat nebezpečná směs. 

A nebezpečný prostor je prostor, kde se výbušná atmosféra můţe vyskytovat v takovém 

mnoţství, ţe jsou nutná určitá opatření technická, konstrukční a organizační [25]. 

Zóna 0 je prostor, kde je výbušná atmosféra přítomná nepřetrţitě či dlouhou dobu nebo často. 

Třeba uvnitř potrubí, nádob, zásobníků, zařízení [25]. 

Zóna 1 je prostor, kde je během normálního provozu pravděpodobnost výskytu výbušné směsi 

příleţitostná. Za takovýto prostor lze povaţovat bezprostřední okolí zóny 0, přilehlé okolí 

přívodních otvorů, přilehlé okolí kolem plnících či vypouštěcích otvorů, bezprostřední okolí 

okolo křehkých zařízení, ochranných systémů, součástí vyrobených ze skla, keramiky apod. 

Také blízké okolí špatně těsnících ucpávek čerpadel či ventilů [25]. 

Zóna 2 je prostor, kde při běţném provozu nepravděpodobné, ţe by se vyskytla výbušná 

atmosféra. Pokud se přece jen vyskytne, tak po velmi krátkou omezenou dobu. Jsou to např. 

prostory obklopující obě předchozí zóny [25].  

Rozdělení zón pro hořlavé prachy, které samozřejmě mohou tvořit výbušné směsi. Pokud jsou 

usazeny ve vrstvách, můţe dojít k jejich rozvíření a vytvoření výbušné směsi se vzduchem 

[25]. 
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Zóna 20 je prostor, kde je atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu 

ve vzduchu, přítomná trvale, často nebo po dlouhou dobu. Opět uvnitř zásobníků, nádob 

a potrubí [25]. 

Zóna 21 je prostor, kde je atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu 

ve vzduchu, přítomná oři běţném provozu příleţitostně. Mohou to být prostory 

v bezprostředním okolí plnících či vyprazdňovacích míst práškových materiálů, místa, 

kde        prach leţí ve vrstvě, kdy se po rozvíření mohou tvořit výbušnou směs [25]. 

Zóna 22 je prostor, kde je atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu 

nepravděpodobná. Pokud se přece jen vyskytne, tak na velmi krátkou dobu. Prostory okolo 

zařízení, ochranných systémů, v místech netěsností nádob či zařízení, kde pak můţe vytvářet 

vrstvy [25]. 

 

 

Obrázek 3 Rozvrstvení zón dle ATEX 137 [25] 
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1.4. Nařízení vlády č.406/2004 Sb. 

V české legislativě byla směrnice ATEX 137 upravena do NV č.406/2004 Sb. Zde je 

legislativně upravena povinnost zaměstnavatele přijímat opatření k zabránění vzniků 

výbušných směsí. Pokud toto nelze splnit je povinností zaměstnavatele činit taková opatření, 

aby k ohroţení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců nedošlo. Tyto přístupy lze i kombinovat. Je 

potřeba také v případě významných změn tato opatření přezkoumávat. Je povinnost 

klasifikovat nebezpečné prostory do zón. V těchto zónách pak určit alespoň minimální 

opatření k zajištění bezpečnosti lidí. Vstupy do takovýchto zón označit bezpečnostní značkou 

dle obrázku 2. V těchto prostorách pak musí být zajištěna návaznost na NV č.23/2003 Sb. tzn. 

pouţívání zařízení a vybavení v souladu s tímto právním dokumentem. Přijatá bezpečnostní 

opatření pak firma vede ve zvláštním dokumentu s názvem DOPV. Pokud se podíváme 

na tento předpis podrobněji, vidíme, ţe je strukturován podobně jako směrnice ATEX. Takţe 

zde nalezneme taxativně vyjmenovány prostory, kde tento předpis neplatí. Dále je zde 

uvedena povinnost zaměstnavatele na poli prevence rizik. Tj. přijímat technická a organizační 

opatření k ochraně svých pracovníků a lidí pohybujících se v těchto prostorech. Také 

posouzení rizik jednotlivých prostor a dle tohoto posouzení pak klasifikovat prostory, označit 

předdefinovanou tabulkou EX, a vypracovat kvalitní a DOPV. V § 6 nalezneme, co musíme 

pomocí DOPV prokazovat. Coţ je konkrétně dle tohoto předpisu – identifikace nebezpečí, 

posouzení rizika výbuchu, přijetí preventivních opatření, klasifikace prostorů, určení prostorů 

se zpřísněnými poţadavky dle přílohy č. 2 tohoto NV, udrţování pracoviště dle zvláštního 

právního předpisu (zákon č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických 

poţadavcích na výrobky), spolupráce více zaměstnavatelů.  DOPV je pro tuto problematiku 

stěţejním dokumentem. Tato dokumentace na základě informací o zpracovávaném materiálu 

či médiu, funkci zařízení či technologie, umístění a propojení technologie, také na provozních 

stavech a bezpečnostních předpisech pak musí obsáhnout – identifikaci rizika, klasifikaci 

prostředí do zón uvnitř i vně zařízení, identifikaci iniciačních zdrojů a návrhy bezpečnostních 

opatření. Dále v tomto legislativním předpise nalezneme, které práce a v kterých prostorech, 

mohou být prováděny jen s písemným příkazem k provedení práce. V příloze č. 1 nalezneme 

klasifikaci prostorů. Tato odpovídá klasifikaci v normě ČSN EN 1127-1. V příloze č. 2 A jsou 

pak další poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Coţ jsou konkrétně Organizační opatření (školení, písemný příkaz k práci). Dále 

pak jaká konkrétní opatření musí zaměstnavatel provést k ochraně před výbuchem. V 2 B 

poţadavky na výběr zařízení a ochranných systémů [34]. 
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1.5. ČSN EN 1127-1        

Dalším pro tuto oblast významným pomocníkem je norma ČSN EN 1127-1. Výbušná 

prostředí - prevence a ochrana proti výbuchu: část 1- základní koncepce a metodika. Je určena 

jak výrobcům zařízení do provozů s výbušným prostředím, tak i uţivatelům a provozovatelům 

těchto zařízení či technologií. Norma je základním pomocníkem k vypracování kvalitní  

DOPV. Z pohledu této normy pak výbuch mohou způsobit tyto faktory: 

 Materiály zpracovávané nebo pouţívané v ochranných systémech či zařízeních 

 Materiály uvolňovanými z těchto systémů 

 Materiály, které se nacházejí v blízkosti těchto systémů 

 Materiály, z kterých jsou ochranné systémy vyrobeny 

Na začátku je zde vymezen rozsah platnosti normy. Stanoví metody pro identifikaci 

a nebezpečí vedoucí k výbuchu. Dále pak bezpečnosti opatření pro návrh a konstrukci. Nejsou 

zde uvedena tzv. jiná bezpečnostní opatření. Ty jsou v bodě 5 evropské normy EN 12100 -

1:2003. Pokračuje citovanými normativními dokumenty. V bodě 3 jsou termíny a definice. 

Bod 4 pak navazuje s kapitolou Identifikace nebezpečí. A to buď všeobecně či přes hořlavé 

vlastnosti (dolní mez výbušnosti (LEL),horní mez výbušnosti (UEL), limitní obsah kyslíku 

(LOC) atd.). Dále pak identifikace rizik. Zde pak konkrétně dle určení mnoţství 

s pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry, stanovení zdrojů iniciace, odhad moţných 

účinků výbuchu. V bodě 6 pak máme zpracovánu samotnou minimalizaci rizik. Coţ je 

klasická primární, sekundární (rozdělení do zón Příloha B, C, D této normy) a konstrukční 

protivýbuchová ochrana. Jsou zde konkrétní poţadavky na navrhování a konstrukci 

ochranných systémů a vyloučení inicializace, které tyto zařízení diferencuje do třech 

kategorií. Kategorie 3 pro nejpřísnější poţadavky po kategorii 2, která má nejmírnější 

poţadavky. Také rozlišuje tyto zařízení dle atmosféry na mlha, pára, plyn/vzduch 

a prach/vzduch. Dále pak jsou zde poţadavky na konstrukční protivýbuchové prvky 

(konstrukce odolné výbuchu, potlačení, odlehčení, zabránění přenosu plamene). V kapitole 7 

je popis poţadavků na instrukce obsaţené v návodu na obsluhu, včetně údrţby, informace 

o kvalifikaci obsluhy. Závěrem jsou zde informativní přílohy. Příloha A obsahuje poţadavky 

na pouţití ručního nářadí do prostředí s nebezpečím výbuchu. V příloze B popsána klasifikace 

do zón, respektive popis definic, jak ta která konkrétné zóna vypadá. Opět s rozdělením 
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na páry, plyny a prachy. V příloze C vztah mezi kategoriemi zařízení a zónami.(Tabulka C.1 

str.32 normy).  Příloha D je koncepcí pro měřící a řídící systémy, tak aby při jejich selhání 

nevznikl zdroj iniciace. Další přílohy obsahují vztahy mezi touto normou a evropskými 

směrnicemi týkajícími se této normy. Např. 94/9/EC. Závěrem zde nalezneme bibliografii 

a rejstřík [19]. 

 

Obrázek 4 Výstraţná cedulka v provoze  

1.6. Další související legislativa 

S problematikou ochrany proti výbuchu, dodrţování určitých pravidel, či moţnosti 

řešení následku tohoto jevu souvisí i další legislativní předpisy, o kterých se zde ještě zmíním. 

Jedním z nich je zákon č.133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Zde 

nalezneme v §5 pro nás důleţitá ustanovení o povinnostech právnických a podnikajících 

fyzických osob, mezi něţ patří např. povinnost obstarávat v potřebném mnoţství poţární 

techniku, věcné prostředky atd., dále vytvářet podmínky pro hašení poţáru, udrţovat 

průjezdné komunikace a nástupní plochy, označovat příslušnými místa bezpečnostními 

značkami atd. Také dodrţovat technické podmínky a návody vztahující se k poţární 

bezpečnosti výrobků či činností.[40] Dalším zákonem dotýkajícím se problematiky je zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zde zákon v části pět vymezuje bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. Stanovuje zaměstnavatelům povinnost chránit ţivot a zdraví zaměstnanců s ohledem 

na moţná rizika práce (Hlava I. § 101 a 102). Coţ je samozřejmě i ochrana před výbuchem. 
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A  to ať jiţ vytvářením bezpečného pracovního prostředí, či minimalizací rizik, která odstranit 

zcela nelze.[41] Ze zákona č.309/2006 Sb. ve znění č.362/2007 Sb. vyplývá také z §6 

povinnost zaměstnavatelů tam, kde hrozí poškození ţivota a zdraví zaměstnanců, umístit 

bezpečnostní značky dle příslušných prováděcích předpisů. Povinnosti týkající se plynových 

spotřebičů upravuje zákon č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických 

poţadavcích na výrobky. Respektive nařízení vlády č.22/2003 Sb. o stanovení technických 

poţadavků na spotřebiče plynných paliv. Vyhláška č.87/2000 Sb., kterou jsou stanoveny 

podmínky poţární bezpečnosti při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách. Pro 

tuto      oblast také velice důleţitá. Nalezneme zde jak postupovat před zahájením svařování, 

aby nedošlo k poţáru či výbuchu. Co dělat po skončení svařování, pak konkretizaci 

pro jednotlivé technologie (elektrické svařování, svařování plamenem atd.). Pokud svařování 

vyţaduje zvláštní poţárně-bezpečnostní opatření, je třeba tyto stanovit písemně. Nalezneme 

zde také v Příloze 2 hodnoty teplot svařovacích zdrojů. 
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2. Problematika vzniku a iniciace výbušné směsi v metalurgii 

V této kapitole bych rád popsal problematiku vzniku a iniciace výbušné směsi obecně 

s ohledem na specifické látky v hutnictví. Při těchto výrobách jsou jednak spotřebovávány, 

tak i vznikají produkty, které mohou být potencionálně nebezpečné jak z hlediska výbuchu, 

tak toxicity.  

2.1. Teorie vzniku a šíření výbuchu 

Na začátku si poloţme otázku, co je to výbuch. Tedy je to „okamţitá a velmi rychle 

probíhající přeměna látek spojená s vývinem velkého mnoţství tepla a plynů s vývojem 

velkého tlaku a síly, k níţ dochází počátečním impulsem.―[28]. Výbuch je zkrátka 

exotermická reakce, kdy po iniciaci vzniká větší mnoţství tepla, neţ je odváděno. To vyústí 

v rychle se pohybující tlakovou vlnu. Na úvod také ještě definice dvou důleţitých pojmů. 

Deflagrace je výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. Tlaková vlna má menší účinky. 

Detonace je výbuch, který se šíří nadzvukovou rychlostí a má rázovou vlnu. Dochází k němu 

v prostorech plných překáţek, či u velkých oblaků hořlavin. Výbuchy můţeme rozdělit na tři 

základní typy a to výbuch kondenzované fáze (plastické výbušniny, gely a kapaliny výbušné 

povahy), fyzikální výbuchy (výbuch tlakové nádoby či parního kotle), výbuchy směsí 

hořlavých plynů a par a hořlavého prachu se vzduchem. U fyzikálního výbuchu tlakovou vlnu 

nezpůsobí teplo, ale energie stlačených plynů nebo páry. Účinky výbuchu tedy jsou tlaková 

vlna, tepelný efekt, a letící trosky. K hodnocení tlakové vlny se pouţívá tritolový ekvivalent. 

Je to hodnota, kolik trinitrotoluenu (TNT) je třeba k srovnatelnému výbuchu. Důleţité 

hodnoty jsou výbuchový tlak a rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Na tyto hodnoty má 

výrazný vliv koncentrace. Tyto hodnoty dosahují maxima při optimální koncentraci, coţ je u 

plynů a par koncentrace o něco málo vyšší neţ stechiometrická. U prachů je to copt  = (2 aţ 3) 

cstech [24].  

Aby mohlo vůbec dojít k výbuchu, musí být k dispozici uzavřený prostor či 

turbulentní proudění, ve kterém jsou tři sloţky současně. Oxidační prostředek (většinou 

vzduch respektive vzdušný kyslík) – ve směsi s výbušnou látkou ve výbušné koncentraci a 

iniciační zdroj o dostatečné energii. Důleţitým parametrem je také objem hořlavého souboru. 

Z čehoţ vychází soubor šesti podmínek. Celý výbuchový šestiúhelník, z něhoţ tato teorie 

vychází, je na Obrázku 5. Výbušná směs je směs hořlavé látky se vzduchem, kde se po 

vznícení rozšíří plamen do celého objemu. Také bych zdůraznil nadefinování hořlavé látky, 

coţ je látka ve formě plynu, páry, mlhy či hořlavého prachu, která můţe ve směsi s oxidačním 
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prostředkem vytvářet výbušnou atmosféru, pokud prozkoumání jejich vlastností neprokáţe 

opak [17]. 

 

 

 

 

Obrázek 5 Výbuchový šestiúhelník  
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Obrázek 6 Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem [24] 

 Pro stanovování zón výbušnosti jsou velice důleţité údaje LEL a UEL. Na tyto má 

vliv iniciační energie, vliv počátečního tlaku. Tento zejména na horní hranici výbušnosti, 

jeţ    se výrazně zvyšuje. Dolní mez klesá jen minimálně. S klesajícím tlakem se rozsah mezí 

výbušnosti zuţuje a u některých látek se rozsah výbušnosti uzavírá. Podtlak lze tedy 

v určitých případech pouţít jako protivýbuchové opatření. Dalším vliv má počáteční teplota, 

kdy se s jejím nárůstem obě meze rozšiřují. Vlhkost pak má výraznější vliv pouze u prachů. 

S rostoucí vlhkostí se dolní mez zvyšuje a při obsahu vody nad 20 % je prach nevýbušný. 

Vlhkost je samozřejmě faktor, který se můţe výrazně změnit. (prach vyschne apod.). Obsah 

kyslíku v atmosféře je dalším faktorem. Spodní meze neovlivňuje. Vliv má na horní mez, 

jeţ    se s rostoucím procentem kyslíku posouvá k vyšším hodnotám. Další vliv na výbuchový 

tlak a rychlost jeho nárůstu je hybridní směs. Je to směs hořlavého plynu či páry hořlavé 

kapaliny s prachem. Výrazně sniţuje dolní mez výbušnosti. Např. u některých prachů 

standardně nevýbušných, se s malou příměsí výbušného plynu, stane prach výbušný [24]. 
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Dále popíši vlivy na maximální výbuchové parametry. Důleţitým parametrem je 

velikost a tvar nádoby. U kubických nádob platí kubický zákon. 

StG KKkonstV
dt

dp
,.3

max

 Kubická konstanta můţe být technicko - bezpečnostním 

parametrem při splnění těchto podmínek. Optimální koncentrace výbušné směsi, stejný tvar 

nádoby, stejný stupeň turbulence směsi, stejný druh a energie iniciačního zdroje. Kubická 

konstanta je důleţitým parametrem, protoţe nám ukazuje brizanci směsi bez ohledu na objem 

nádoby, ve které byla určena. Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje KG. Pro 

prachy Kst. Jednotka (MPa·m/s). Dalším vlivem je počáteční tlak v okamţiku iniciace. Tento 

tlak neovlivní optimální koncentraci, přesto maximální výbuchové parametry s rostoucím 

počátečním tlakem rostou. Důvodem je zvětšování mnoţství směsi, která má optimální 

koncentraci. Opačně klesající tlak má vliv na sníţení maximálních výbuchových parametrů. 

Dále pak počáteční teplota. Respektive její zvýšení má vliv na reakční rychlost a tedy 

i na zvýšení rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. Co se týče iniciační energie s jejím 

nárůstem je spojeno zejména rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií 

nelze některé směsi iniciovat. Turbulence je také vlivem a to zejména na rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku. Např. u směsi metanu se vzduchem činí tento nárůst 700 procent. Pokud 

máme spojené nádoby potrubím, je to také výrazný faktor spojený s nárůstem výbuchových 

parametrů. Vliv stlačení a turbulence ve spojovacím potrubí je pak dramatický. Nejhorší 

případ je šíření výbuchu z větší nádoby do menší. Zvýšený obsah kyslíku v oxidační 

atmosféře také výrazně přispívá k navýšení výbuchových parametrů s výjimkou dolní meze 

výbušnosti. Teplota plamene je také vyšší. U prachů má vliv velikost částic. S rostoucí 

velikostí částic klesá velikost povrchu a výbuchové parametry se sniţují. Pokud je střední 

velikost částic větší jak 0,4 mm, nelze většinu prachů standardní energií jiţ iniciovat. Ovšem 

po přidání 5 aţ 10 procent prachu o střední velikosti částic 0,04 mm se směs opět stane 

výbušnou. Výraznou roli zde hraje otěr. Dále bych se zde krátce zmínil o hybridní směsi. 

Přidáme-li malé mnoţství hořlavého plynu (či páry hořlavé kapaliny) do prachovzduchové 

směsi, změní se výrazně výbuchové parametry. Výbuch v potrubí můţe mít různý průběh 

ovlivněný délkou a průměrem potrubí, místem iniciace, rychlosti proudění, druhem směsi, 

překáţkami v potrubí, uzavření potrubí. Pokud v potrubí s otevřeným koncem je na tomto 

konci iniciován výbuch, plamen se šíří do potrubí poměrně malou rychlostí. Ta je zhruba 

stejná jako běţná rychlost hoření v dané směsi. Směs tak v potrubí pouze vyhoří. Při iniciaci 

na uzavřeném konci pak vznikající zplodiny, vytlačující čerstvou směs před sebou. Proudění 
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na čele plamene se změní z laminárního na turbulentní. Takţe se výrazně zvýší rychlost 

hoření směsi. Prachovzduchové směsi se chovají obdobně s tím, ţe proudění je vţdy 

turbulentní [24]. 

 

Obrázek 7 Výbuch směsi propanu se vzduchem v definovaném potrubí [24] 
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3. Případové studie 

V této části chci popsat případové studie havárií, souvisejících s výbuchem látek 

v hutním provoze. Začal jsem hledat v databázích havárií, které uvádím ve zdrojích [12, 13, 

38]. Jednalo se o databáze americkou a francouzskou. A chci se zde pak zmínit o čtyřech 

událostech, jeţ dle mého názoru ilustrují typická nebezpečí výbuchu v metalurgii. 

3.1 Výbuch kondenzátu koksárenského plynu v Bethlehem Steel Corporation, USA 

Tato havárie se stala 2.února 2001 v závodě korporace Bethlehem Steel Corporation 

ve městě Chesterton ve státě Indiana, USA, závod Burns Harbor Mill. Výsledkem byli 2 mrtví 

pracovníci, 3 těţce zranění pracovníci a materiální škody. Příčinou bylo nahromadění 

kondenzátu v potrubí nad záslepkou nad poškozeným ventilem, který měl být vyměněn. 

Předpokládali, ţe kondenzát bude nevýbušný. Potrubí bylo zaslepeno z důvodů demolice pece 

[38]. V Příloze 4 jsou další ilustrativní obrázky. 

 

Obrázek 8 Stav potrubí před havárií [38] 

V místě havárie dva pracovníci začali s demontáţí šroubů příruby nad ventilem se 

záslepkou. Přítomen byl ještě pracovník firmy Onyx Industrial Services, který obsluhoval 

přistavenou cisternu k odvozu vyteklého kondenzátu. Při povolení šroubů na jedné straně 
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příruby došlo k otevření a kondenzát vystříkl ven z mezery na dva pracovníky provádějící 

tuto  činnost. Načeţ došlo k jeho iniciaci. Iniciačními zdroji bylo v průběhu vyšetřování CBS 

určeny dva pravděpodobné zdroje. Prvním ohřívací lampa a druhým ohřívač na zemní plyn. 

Oba byly pouţity jako zimní opatření proti zamrznutí. Jak se plamen rozšířil na k ventilu 

a štěrbině v přírubě, došlo k roztrţení a rozstřiku kondenzátu do okolí místa události. Nastal 

výbuch. Oba dva pracovníci byli silně popáleni a zavaleni troskami. Jeden z nich umírá. 

Druhý přeţil s těţkými popáleninami a zraněními. Pracovník firmy Onyx je také zavalen 

sutinami, a má fatální zranění, na která umírá. Jeden pracovník pohybující se v okolí byl 

popálen a jeden se nadýchal kouře [38]. 

Ve zprávě dále CBS hodnotí příčiny události. Čtvrtá pec byla odstavena v roce 1992. 

Vzniklo tak slepé horizontální potrubí o délce 25 stop (7,75m) a průměru 10 palců (250 mm), 

kde se kondenzát nashromáţdil. Dále chybějící výpustný ventil nad místem záslepky, 

kde         došlo k nashromáţdění kondenzátu. Ten se skládal z vody a uhlovodíkových zbytků. 

Voda zamrzla a uhlovodíkové zbytky zůstaly tekuté. A nashromáţdily se nad zaslepeným 

místem. V lednu také došlo ke třem incidentům na tomto potrubí, včetně jednoho, kdy došlo 

ke vzplanutí kondenzátu. To mohlo odpovědným lidem naznačit, ţe je kondenzátu neobvykle 

mnoho a ţe je hořlavý. Tento závod neměl ţádný systém na kontrolu rizik, který by zjistil, 

ţe    v kondenzátu došlo ke změnám a je hořlavý. Tyto události nebyly údrţbářům sděleny 

před inkriminovanou událostí. Většina vyslechnutých zaměstnanců firmy i externisté, 

předpokládali, ţe kondenzát je voda. Nečekali ţádné riziko výbuchu. Potencionální riziko 

výbušné směsi vůbec nebylo předpokládáno v technologických postupech. Ani materiál 

Safety Data Sheet (MSDS) neudávalo hořlavost či jiný technicko – bezpečnostní parametr 

(TBP), které by na toto riziko ukazovaly. Vzorek odebraný z jiného potrubí po události měl 

teplotu vznícení 29 stupňů Fahrenheita (asi 500 ºC). Instalace záslepky byla provedena 5. 

ledna. Její vyjmutí a výměna ventilu na 2. února. U obou těchto operací nebyly dodrţeny 

vnitřní směrnice firmy, které poţadují písemný zápis o provedení takovýchto prací. 

A obsahují detailní informace o odpojení, odvodnění a čištění potrubí. Z důvodů demolice 

pece, bylo okolí místa havárie neprůchodné a únikové cesty nebyly volné. A to neumoţnilo 

pracovníkům se rychle dostat pryč z místa havárie. Pec samotná byla odstavena od roku 1992. 

Koncová větev tohoto potrubí nebyla odstraněna či nebyly činěny opatření proti zamrznutí, 

aţ do doby, kdy došlo k demolici pece v roce 2000 [38]. 
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Obrázek 9 Situační plánek místa události [38]  

 

CBS pak navrhla několik doporučení. Přímo pro závod Burns Harbor Mill 

implementaci lepšího dohledu a zlepšování technického managementu, kde hrozí 

potencionální riziko. Monitorovat nahromadění a hořlavost kondenzátu. Poskytnout 

informace a proškolit zaměstnance o rizicích souvisejících se slepými potrubími. V spodních 

částech potrubí namontovat odtoky, k vypuštění potencionálně nebezpečné hořlaviny.  

Také     proškolení zaměstnanců jak vlastních tak externích, ţe u takovýchto prací hrozí 

i nebezpečí od kondenzátu. V celé korporaci doporučují provést periodické audity toho, co 

můţe kdo provádět, a také koordinaci demoličních prací s jinými pracemi. Výsledky auditů 

diskutovat se zaměstnanci provozu. Revidovat MSDS. Zprávu CBS poskytnout všem 

zaměstnancům. A všem členům  American Steel and Iron Institute tuto zprávu 

také poskytnout [38]. 
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3.2 Výbuch oxidu uhelnatého  v peci na produkci kovových slitin 

Výbuch se stal v závodě ve Feurs, poblíţ Lyonu, Francie 21. 2. 2000. Tento závod 

zaměstnává 650 lidí a je určen k produkci slitin z oceli, dále se část závodu věnuje produkci, 

kde se spotřebovávají pouţité materiály ze staveb. Třetí část produkce se specializuje 

na recyklaci průmyslových produktů po výrobě (baterie, písky a kovové zbytky za sléváren, 

zbytky z petrochemického a chemického průmyslu). Zde také došlo k havárii. Následkem 

bylo 6 pracovníků hospitalizovaných v nemocnici. 2 osoby váţně popáleny, 3 lehce, jeden 

člověk přiotráven kouřem. Normální průběh operace je takový, ţe se vsázka vloţí do pece, 

poté elektrody nad vsázkou ji roztaví. Následně se začne do taveniny foukat kyslík. Elektrody 

jsou odpojeny, nadále je dmýcháno. Potom se pec natočí, je odstraněna struska z hladiny 

a výsledný materiál se odlije do ingotů [13]. 

Do pece byla vsazena vsázka, ze které měly být odlity ingoty. Konkrétně šlo o 836 kg 

písku, který se skládal z křemene, oxidu hliníku, a oxidu niklu. 6690 kg Fe-Mo-Co-Ni slitiny 

v ingotech, 540 kg běţné konstrukční oceli a 240 kg vápence. V 7.35 začal proces tavení 

vsázky, ten proběhl naprosto bez problémů a ve 12.40 byla tavba odlita do ingotů. Pec byla 

zcela vyprázdněná od tekutého kovu. Byla provedena inspekce pece a ta nezaznamenala 

ţádný problém (netěsnost chladící vody, poškození ţáruvzdorné vyzdívky). V 13.20 bylo 

vloţeno 836 kg písku, který na dně vytvořil vrstvu 20-25 cm silnou. Posléze další sloţky 

vsázky. V 13.45 bylo víko pece uzavřeno a pec spuštěna. V 14.20 se elektrodám, tavícím 

vsázku, přidal kyslík foukaný do taveniny. V 14.40 byly elektrody odstaveny a foukání 

kyslíku do pece pokračovalo. Teplota taveniny v této chvíli byla 1530 ºC. V 15.15 nastal 

výbuch. Poslední změřená teplota byla deset minut před výbuchem v 15.05 – 1575 ºC. 

Po výbuchu byly tekutý kov a struska vymrštěny i s víkem pece. Několik sekund poté se 

elektrody zřítily na dno pece. Poté se po hale rozšířilo velké mnoţství prachu. 2 lidé s těţkými 

popáleninami museli být transportováni do nemocnice v Lyonu [13].  

Příčiny havárie, respektive hypotézy, byly stanoveny na základě výpovědí svědků, 

rekonstrukcí události, a dalším vyšetřováním. Jako nejpravděpodobnější  hypotézy se jevily 

průsak vody do pece, přítomnost dutiny s plynem či vodou v písku, voda přítomná 

v odtokovém kanálu na strusku. Původcem výbuchu byl stanoven písek na dně pece. 

Kaţdopádně pro to, co konkrétně způsobilo výbuch, mělo vyšetřování dvě hypotézy. První 

a nakonec uznána jako příčina události. A to, ţe písek na dně pece nebyl dostatečně roztaven. 

Intenzivním dmýcháním kyslíku se písek mohl dostat na hladinu. Zde došlo k reakci oxidů 
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z písku, respektive oddělení kyslíku průchodem taveninou, a svázáním se s uhlíkem 

v tavenině. Velice rychle se pak vytvořilo velké mnoţství oxidu uhelnatého (CO) a oxidu 

uhličitého (CO2). Tato hypotéza je podle vyšetřovatelů podloţena údaji z analyzátorů plynů 

[13]. 

Tabulka 2 Nárůst koncentrace CO v čase [13] 

Čas 15.00 15.05 15.10 15.15 15.20 15.25 

Koncentrace 

[mg/m
3
] 

32,0 83,3 393,0 291,0 114,0 66,3 

 

 Výpočtem bylo stanoveno, ţe takto mohlo vzniknout 73 m
3
 (CO) během několika 

sekund. Druhá hypotéza předpokládala, ţe písek na dně obsahoval vodu či plyn v kapse. 

Dmýchání mohlo uvolnit tento plyn či vodu. Výpočtem pak bylo zjištěno, ţe    mohlo 

vzniknout aţ 8 m
3
 páry. Přesto se nakonec vyšetřovatelé přiklonili k výbuchu plynu CO. Také 

provozovateli vytkli, ţe během procesu nemuselo být v okolí pece tolik lidí, kolik tam ve 

skutečnosti bylo. Počet zraněných mohl být niţší. Testy v menším měřítku (200 kg písku, 1 

kilogram ţeleza) provedené v National Polytechnique of Grenoble, potvrdily jako správnou 

hypotézu číslo jedna [13]. 

Pouční z havárie na základě vyšetřování, je ţe mohou nastat neočekávané 

a nekontrolované rekce v peci, coţ bylo důvodem havárie. Přítomnost zaměstnanců 

v blízkosti pece, kteří tam nezbytně nutně být nemuseli, zvýšila rizika poškození ţivota či 

zdraví lidí. Důleţité je nalézt vhodné postupy, které jsou schopné preventivně zabránit 

takovýmto haváriím. Firma po incidentu musela přijmout opatření. Změna okolí pece – 

montáţ bezpečnostních panelů pro pozorování technologie a procesů, vytvoření odvětrávacích 

zón, omezený přístup zaměstnanců k peci. Dále revize všech technologických procesů 

na          provoze, vytvoření bezpečnostních pokynů, osobí a ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP). Přijmout bezpečnostního inţenýra do závodu. Tato havárie připomněla 

průmyslníkům, ţe v okolí pece jsou nutná základní bezpečnostní opatření. Na této havárii 

vidíme jak rutina, slabé pochopení rizik managementem i pracovníky, můţe lidi vystavit 

nebezpečné situaci [13]. 
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3.3. Fyzikální exploze ve slévárně 

Havárie se stala 15. 5. 2006 v Rivier-Au-Court (Ardeny), Francie. Slévárna v tomto 

městě je v provozu od roku 1929. Specializuje se na kovové odlitky pouţívané 

v automobilovém či stavebním průmyslu. Pracuje zde 258 zaměstnanců. V roce 2005 

zpracovali 25 000 tun litiny a 15 000 tun oceli. Litina se zpracovává v peci s palivem uhlí 

a pec na ocel je elektrická. Havárie se stala v provozu se dvěma pecemi o kapacitě 150 tun 

denně. Pece jsou v provozu odpoledne kaţdý den maximálně 16 hodin. Postup výroby je 

následující. Vsazení vsázky, tavení, vyprázdnění objemu pece výpustným odtokem, přidání 

legující směsi do tavby, odlití odlitku, odloţení víka z pece a vyprázdnění zbytku taveniny 

z pece, vyklepnutí odlitku z formy, úprava odlitku [12].  

Havárie se stala v pondělí v 18.30. V čase odloţení víka z pece a vyprázdnění zbylé 

taveniny. Otvor ve spodní části pece byl otevřen, aby vytekl zbytek tavby (zbytek kovu, 

strusky). Pod pecí byla přistavena nádoba k tomuto určena. Ve vzdálenosti asi 10 m se 

pohyboval zaměstnanec, který měl za úkol kontrolovat moţný únik tavby či vzniklý poţár. 

Výbuch nastal po dopadu taveniny do nádoby. Kusy taveniny se rozlétly po provoze, došlo 

k menším lokálním poţárům. Provoz byl okamţitě evakuován a na místo se dostavili hasiči. 

Přítomný zaměstnanec byl popálen na tváři a rukou. V nemocnici byl 4 dny. Další 

zaměstnanec utrpěl šok. Byl nalezen venku mimo budovy hasiči. Měl dva dny absenci, poté se 

vrátil do práce. Byla zničena střecha o ploše asi 30 m
2
. Škoda byla 10 000 euro. Pec 

poškozena nebyla a po skončení vyšetřování mohla produkce ihned pokračovat. Provoz musel 

být uklizen od fragmentů kovu, rozmetaného při výbuchu [12]. 
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Obrázek 10 Pec, kde došlo k havárii [12] 

Na začátku vyšetřování byly odhadnuty dvě moţné příčiny exploze. První, ţe se 

tavenina dostala do styku s vodou, druhý ţe tavenina iniciovala CO nebo H2. Dalším 

vyšetřováním bylo stanoveno, ţe příčinou byl fyzikální výbuch. Tedy tavenina se dostala 

do styku s vodou. Nádoba nebyla dostatečně vysušena. Byla v ní zbytková vlhkost, která pak 

byla příčinou havárie [12]. 

Jako opatření stanovily patřičné orgány technická a organizační opatření. Technická – 

aby v provozu byly tři nádoby na vypouštění pece a zajištění delší doby jejich vysušení. 

Nádoby označit. Úloţiště vozíku chránit co nejlépe před vlhkostí. Zakrýt vozík víkem i během 

výhřevu plynovým hořákem, po uloţení vozíku na úloţiště v něm nechat látku, jeţ váţe 

vlhkost. Organizační – vytvořit kolem pece bezpečnostní zóny, ty vyznačit. Zvukový alarm, 

během odkládání víka, revize technologických postupů, tak aby vyzdívka nádoby byla 

dostatečně vysušená, vybavení pracovníků OOPP [12]. 
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Obrázek 11 Nádoba na zbytky taveniny [12] 

 

3.4. Výbuch a únik vysokopecního plynu ve Východoslovenských železárnách Košice, 

Slovensko 

V roce říjnu 1995 došlo v tehdejší firmě Východoslovenské ţelezárny (VSŢ) Košice 

k mimořádné události s tragickými následky. Dnes firma U.S. Steel Košice. Je to jediný 

výrobce surového ţeleza na Slovensku. Při této mimořádné události zemřelo 11 lidí. 

Při opravě vysokopecního potrubí došlo k výbuchu a následnému úniku vysokopecního plynu.       

27.10.1995 při opravě plynovodu s vysokopecním plynem o průměru 1600 mm došlo 

k jeho výronu následkem výbuchu. Následkem podcenění situace a série špatných rozhodnutí 

zemřelo 11 lidí. Oprava spočívala v navaření odbočky o průměru 500 mm na hlavní řád. 

Prováděla ji externí firma. Potrubí bylo odstavené uţ dva dny. Asi v 6.30 zahájili pracovníci 

práce. Teprve po hodině byl odebrán vzorek a poslán do laboratoře. Tam zjistili, ţe vzorek je 

výbušný. Ale telefonická informace dorazila k místu havárie pozdě. Pět minut před jejím 

doručením, přesně v 9.10, se ozval výbuch. Tlak výbuchu roztrhal ocelový plášť potrubí 

a vysokopecní plyn začal unikat do ovzduší. Na místo se dostavil ředitel závodu Energetika, 

a svolal na dispečink krizový štáb. 
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 Bylo rozhodnuto, ţe se odbočka o průměru 500 mm navaří, a zaslepí se místo, 

kde bylo potrubí roztrţeno. Evakuaci nikdo nevyhlásil. V blízkém okolí havárie bylo rušno. 

Nikdo nepředpokládal, ţe by do uniklo takové mnoţství, které by mohlo ohrozit lidi. Jeden 

ze svědků vzpomíná: "Do takej 13. hodiny bola na mieste výbuchu mela.Boli tam naši 

policajti, hasiči (pri výbuchu zhorela aj časť neďaleko pristavenej Tatry 138) a rôzne vozidlá. 

Ľudia, ktorí vystúpili z autobusu, prešli rovno popod havarovaný plynovod. Nikto im tam 

nezakazoval alebo nezabránil ísť. Okolo 14. hodiny som si všimol, ţe pri mieste výbuchu 

nikoho nebolo, iba naši dvaja ´čierni´ šerifovia. Všetko to pošlo niekam preč." Varování 

na Inšpektorát bezpečnosti práce přišlo aţ v 14.30, ale jen o provozním problému, který bude 

ještě toho dne odstraněn. Coţ svědčí o naprostém podcenění situace. V 15.30 přišly první 

informace o přiotrávených lidech, zejména se jednalo o pracovníky ochranky, odklánějící 

dopravu od místa havárie. Neměli ani měřící ani dýchací přístroje k dispozici. Stále nebyl dán 

pokyn k evakuaci. Pracovníci, kteří prováděli opravu, dýchací přístroje měli, coţ zase 

způsobovalo zpomalení jejich činnosti, takţe ani ve večerních hodinách stále nebylo potrubí 

zaslepeno. V důsledku inverze se smrtonosný mrak stále pohyboval v areálu ţelezáren. 

Po setmění poklesla i ostraţitost ochranky a v okolí havárie se pohybovali lidé, kteří šli 

na        střídání směn. Teprve před 21.00 hodinou došlo k vyhlášení evakuace pracovišť 

v okolí havárie. Konkrétně závody Keramika, Doprava, Stavadlá, Vápenka. Současně se 

začali z pracovišť ozývat lidé pociťující nevolnost. Svěděk vypověděl: "Niekedy medzi 20.30 

a 21.00 mi volal Jozef Kolarský. Oznámil mi, ţe jeden jeho pracovník odpadol. Aj jemu 

samému je vraj zle a idú preč. Nečakal ma moju odpoveď a zloţil." Hasiči v přístrojích 

pročesávali areál a hledali lidi. Nevolnosti postihly i záchranáře např. řidiče sanitek, kteří se 

zde pohybovali bez dýchací techniky. Poté byl vydán zákaz vstupu bez dýchací techniky. 

V okolních nemocnicích bylo ošetřeno celkem 309 lidí. Bohuţel jedenáct z nich neštěstí 

nepřeţilo.Devět obětí bylo z řad zaměstnanců VSŢ a dva byli Romové, kteří se v areálu 

nacházeli neoprávněně. Kolem 20.00 byla informovaná Rada obrany mesta. Byl vyslán pluk 

Civilnej ochrany z Humenného, aby monitoroval pohyb plynu a zjistil jeho případný pohyb 

na město. V sobotu ve 2.30 byla evakuována obec Veľká Ida, sousedící se ţelezárnami. 

Ve 3.30 bylo krizovým štábem rozhodnuto o uzavření přístupových cest do areálu podniku. 

Byl vytvořen seznam zaměstnanců, kteří by pouze zabezpečili chod hutě. Ostatní museli 

ţelezárny opustit. Krizový štáb VSŢ i Rada obrany mesta zasedali co hodinu a situaci dále 

vyhodnocovali, dle pohybu mraku, který byl monitorován. V sobotu dopoledne přicestoval 

do Košic premier Slovenska Vladimir Mečiar. A svolal mimořádné zasedání Rady obrany 
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štátu. Sousední Maďarsko, které je vzdušnou čarou jen kousek od místa neštěstí, bylo 

oficiální cestou informováno kolem 10.00 v sobotu.V sobotu kolem dopoledne uţ nebyly 

v areálu naměřeny zvýšené hodnoty CO. V sobotu večer se do areálu začali vracet 

zaměstnanci nezbytní k dalšímu provozu podniku a v neděli ráno uţ výroba a provoz běţely 

na plný výkon. 

Při této havárii, byly porušeny základní bezpečnostní standarty. Nelze začít provádět 

svářečské či paličské práce, aniţ budou pracovníci bezpečně vědět, ţe v potrubí není výbušná 

směs. Opatření u této havárie jsou podle mě v kvalitním a proškoleném personálu. Coţ je 

u externích firem leckdy problematické. Nicméně je třeba neustále pracovníky školit, 

informovat a upozorňovat na moţná rizika, tak aby si byli vědomi následků.  
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4. Rozbor specifických problémů výbuchu v metalurgii  

V této kapitole se chci věnovat popisu vzniku výbušné směsi a iniciačním zdrojům 

s ohledem na specifika hutního provozu. To znamená konkrétních výbušných směsí, které se 

v huti vyskytují. A to jsou plyny či prach se vzduchem. Při zohlednění jejich specifických 

fyzikálně-chemických vlastností. 

4.1. Vznik výbušné atmosféry v hutním provozu 

Výbuch v prostředí hutního závodu ke svému vzniku potřebuje stejné podmínky jako 

kdekoliv jinde. Konkrétně tedy oxidační prostředek (vzdušný kyslík či kyslík v technických 

rozvodech), hořlavinu (koksárenský plyn, vysokopecní plyn apod.), a iniciační prostředek 

(rozstřik ţhavého kovu, svařování apod.). Výbušná koncentrace se můţe vyskytnou při úniku 

plynů apod. Podmínku uzavřeného prostoru či turbulentního proudění nalezneme v peci či 

v potrubních rozvodech. A objemy hořlavého souboru lze také splnit vzhledem k mnoţstvím 

pouţívaných látek. Podmínky ke vzniku výbuchu v huti jsou tedy velmi vhodné. Účinky 

výbuchu na pracovníky v těchto prostorách by mohly být fatální. Bezpečnost pracovníků, 

ochrana zdraví při práci a hygiena jsou dnes prioritami firem. V metalurgickém provoze se 

můţeme setkat s výbuchy směsí hořlavých plynů a par, také s fyzikálními výbuchy. Na meze 

výbušnosti můţe míz vliv zvýšená teplota na provoze, či únik kyslíku z rozvodů, který 

obohatí směs. Jedním z moţných nebezpečí je výbuch v rozvodu acetylénu, který se zde 

pouţívá k opravárenským a údrţbářským činnostem. V hutním provoze je velké riziko vzniku 

DOMINO efektu (typicky havárie únik CO v Košicích, Slovensko, 1995) . To je situace, kdy 

primární výbuch či poţár zasáhne i jiný provoz a je příčinou další havárie. Jaké můţeme 

hledat příčiny vzniku výbušné atmosféry v provoze. Jedná se o poruchu zařízení, kdy tato 

technologie pracuje s tekutým kovem a při havárii se nedá vyloučit poškození energovodů. 

Coţ můţe mít další následky - vznik výbušné či toxické atmosféry plynu. Můţe to být 

způsobeno mechanickým porušením, poruchou pomocných systémů (čerpadla), porucha 

řídících systémů (čidla, řídící počítač). Dále to můţe být výpadek elektrické energie. Také 

proces najíţdění či odstavování je vţdy rizikový. Často mohou nebezpečné situace vznikat 

vlivem chyb člověka. Coţ můţe být chyba operátora, nevhodná či špatně provedená údrţba, 

špatně provedené svary. Těmto jevům se lze bránit kvalitní a svědomitou údrţbou 

technologie, kvalitními provozními předpisy, pečlivou inspekcí zařízení, pečlivé školení 

zaměstnanců [14]. 
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Otázka vytvoření výbušné koncentrace je na nasnadě vţdy, pokud zkoušky, 

neprokázaly něco jiného. To jest, ţe v daném prostředí nemůţe látka vytvořit směs, která by 

mohla být výbušná. Látky mohou vytvářet výbušné směsi, jsou-li dostatečně rozptýleny. Tedy 

jde-li o plyny, páry, mlhy a prachy. A tyto látky se v hutním provoze samozřejmě vyskytují. 

O iniciační zdroje zde taktéţ není nouze. Musíme si uvědomit vůbec moţnost vzniku výbušné 

směsi. Ta závisí na vlastnostech dané látky. U plynů nás budou zajímat LEL a UEL 

v procentech objemu či g·m
-3

. U prachů LEL v g·m
-3

.[14] Pracovní podmínky v hale hutní 

prvovýrobě jsou charakterizovány mnoţstvím potrubních rozvodů (koksárenský plyn, 

acetylén, kyslík), kdy je nemoţné vyloučit únik látky. Nebezpečí úniku v přírubových spojích, 

netěsnosti armatur, koroze apod. Výbušná směs se můţe nahromadit ve slepých prostorech, 

která nejsou dostatečně odvětrávána. Také v prostorech hal pohyb vzduchu můţe přispět 

k promíchání výbušné látky se vzduchem na optimální směs či mezi meze výbušnosti. Taktéţ 

prach je v hutní prvovýrobě všudypřítomný. Je usazen na konstrukcích, je zde velká moţnost 

snadného zvíření. Ovšem tento prach je, dle mých zjištění, nehořlavý. Blíţe k této otázce 

v kapitole 4.2 

 

Obrázek 12 Tandemová pec ocelárna AMO 
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Prach obecně tvoří pevné částice menší 0,5 mm. Prach, který vzniká při  

technologických pochodem v ocelárenské či vysoké peci je na těchto provozech přítomen 

ve velkém mnoţství. Je to odpad výroby. Prach rozvířený se nazývá aerosol. Prach usazený se 

nazývá aerogel. V prostoru haly ocelárny v ArcelorMittal Ostrava je ve střešní konstrukci 

systém odvodu prachu, který spolu se systémem elektrostatických filtrů nazýváme sekundární 

odprášení. Primární odprášení pak slouţí k vyčištění zplodin výroby přímo odváděných 

z pece, kde se jedná o mokrý systém čištění.  

Na tomto místě si také můţeme poloţit otázku, jak zabránit vzniku výbušné 

koncentrace. Obecně z hlediska primární protivýbuchové ochrany jsou tři principy [14]. 

1. Vyloučení prostoru, kde se můţe vyskytnout výbušná koncentrace 

2. Ovlivnění hořlavé látky 

3. Odstranění nebo sníţení mnoţství oxidačního prostředku 

4.2. Výbušné látky a směsi v huti  

 V metalurgickém provoze je vyuţívána řada topných i technických plynů. Respektive 

při výrobě plyny vznikají a pak jsou dále zpracovávány či vyuţívány. V této kapitole chci 

popsat ty, které mě zajímají z hlediska výbušnosti. A samozřejmě popisuji nejen plyny, ale 

i ostatní látky,, které mohu nalézt v provoze. Látky, které mohou být výbušné v takovémto 

provozu, jsou i páry hořlavých kapalin, aerosoly olejů. Důleţité jsou pro nás jak fyzikálně-

chemické vlastnosti, tak i některé TBP všech těchto látek. Plyny jsou dopravovány hustou 

potrubní sítí v podniku. Řada technických plynů se pak pouţívá v lahvích. Některé z těchto 

plynů jsou nejen výbušné, ale i toxické a o to pak nebezpečnější. Co se týče prachů, zde byla 

moje práce nejsloţitější, protoţe bylo problematické zjistit, jaký prach vzniká při technologii 

v huti. Je hořlavý či nehořlavý? Jak jsem hledal a jaké nalezl odpovědi, se budu snaţit pospat 

níţe.  
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Tabulka 3 Meze výbušnosti pro směsi běţných hořlavých sloţek topných plynů se vzduchem 

a kyslíkem při teplotě 20° C a tlaku 0,102 MPa (hodnoty jsou orientační) [37] 

 

Plyn 

Směs se vzduchem v  % 

objemových 

Směs s kyslíkem v %  

objemových 

DMV HMV DMV HMV 

Oxid uhelnatý CO 

Metan CH4 

Acetylen C2H2 

Koksárenský plyn 

Zemní plyn 

 

12,5 

5,0 

2,5 

5,0 

5,0 

 

74,2 

15,0 

80,0 

33,0 

15,0 

 

15,5 

5,4 

2,5 

--- 

--- 

 

93,9 

59,2 

92,0 

--- 

--- 

 

 

 

Acetylen je jedním z plynů pouţívajících se k technickým účelům. V hutích bývá 

přepravován jednak potrubním rozvodem nebo v lahvích. Poţívá se při údrţbářských 

a opravárenských pracích (řezání či svařování kyslíko-acetylénovým plamenem). Teplota 

plamene můţe dosáhnout aţ 3000°C. Tento plyn nesmí přijít do styku s mědí či stříbrem 

a jeho slitinami. V případě nedokonalého hoření vzniká oxid uhelnatý. Potrubí je označeno 

ţlutou barvou s cedulkami o směru toku plynu. U lahve krk lahve musí mít barvu kaštanově 

hnědou. Norma týkající se značení lahví technických a medicinálních plynů je ČSN EN 1089-

3. Lahve nesmí být vystaveny teplotám vyšším 50°C. Proti šíření plamene jsou v rozvodu 

tohoto plynu instalovány protivýbuchové pojistky. V ArcelorMittal Ostrava pak také 

v jednotlivých hlavních řadech závodu 12 Vysoké pece, závodu 13 Ocelárna, závodu 14 

Válcovna. Při odběru plynu z rozvodu je povinnost svářeče pouţít protivýbuchovou pojistku. 

Tuto pojistku můţe montovat jen způsobilá osoba pro práci s plynovým zařízením. Také 

kaţdá autogenní souprava je postupně vybavována protivýbuchovou pojistkou u redukčního 

ventilu [10]. 



29 

 

  Tabulka 4 Fyzikálně-chemické vlastnosti a TBP acetylenu [36] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·kg
-1

) 

Acetylen 0,9 rozpustný 
1,5 - 

82 
321 -80,8 48,1 

 

 

Obrázek 13 Značení tlakové lahve acetylenu ČSN EN 1089-3 

 

Oxid uhelnatý je plyn jeţ, je součástí plynů při hutní výrobě vznikajících a dále 

zpracovávaných. Je produktem nedokonalého hoření. Vzniká při nedostatku kyslíku a reakce, 

která tento jev popisuje se nazývá Boudouardova. (CO2(g) +C(s)—2CO(g)) 

Tabulka 5 Fyzikálně-chemické vlastnosti a TBP oxidu uhelnatého [37]  

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·kg
-1

) 

Oxid 

uhelnatý 

1,25·10
-3

 

g/cm
3
/0ºC 

nerozpustný 
12,5 - 

74 
605 -192 - 

 

Je to velice nebezpečný plyn, vzhledem k tomu, ţe je velmi toxický a také je výbušný. 

Nedokáţeme jej vlastními smysly identifikovat, respektive je to plyn bez barvy, chuti, 

zápachu. Se vzduchem má podobnou hustotu a proto se s ním velice dobře mísí. Tyto 

koncentrace se pak zpravidla dobře drţí v prostoru. Jednou z velkých průmyslových katastrof 

byl únik vysokopecního plynu v ţelezárnách ve slovenských Košicích. Je to tzv. „krevní jed―. 

Do lidského organismu se nejčastěji dostane inhalační cestou. Způsobuje tzv. vnitřní dušení, 
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kdy se na krevní barvivo váţe lépe, neţ kyslík (200-300krát ). A vznikne karboxyhemoglobin 

(COHb). Ten ovšem nenese do tkání tolik potřebný kyslík pro jejich správnou funkci. To má 

účinek na centrální nervový systém (mícha, mozek) a také na periferní nervy. Příznaky pak 

jsou bolesti břicha, zvracení, ztráta orientace v prostoru. Můţe se dostavit pocit necitlivých 

nohou a rukou. Tyto stavy mohou vést k bezvědomí. Literatura také uvádí fakt, ţe ti, kteří byli 

vystaveni větším dávkám po kratší dobu, neţ ti, kteří byli vystaveni menším koncentracím 

po delší dobu. Tělo se po vystavení zvládne částečně jedu zbavit, dle stupně otravy plynem. 

Medicína má pro tento jev pojem poločas desaturace (vylučování). U zdravého člověka se 

za 240 minut za atmosférického tlaku vyloučí z krve polovina v ní obsaţeného jedu. Urychlit 

toto lze inhalací kyslíku. První pomoc pro postiţeného člověka je vynesení na vzduch. Jiné 

účinky pak má chronická otrava lidí, kteří byli vystavováni relativně nízkým koncentracím po 

dlouhou dobu. Příznaky jsou nechutenství, bolesti hlavy, hrudníku, závratě. Lékaři tyto stavy 

léčí za pomoci barokomory [27]. 
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Obrázek 14 Závislost % COHb v krvi na čase a fyzické zátěţi jedince[37] 

 

Mezní koncentrace působení tohoto plynu na pracovníky jsou přípustný expoziční limit (PEL) 

30 mg·m
-3

, coţ odpovídá hodnotě 26,2 ppm (8 hodin pracovní směny a plicní ventilaci 20 

l·min
-1

). Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK – P) je 150 mg·m
-3 

, coţ  odpovídá hodnotě 

131,2 ppm [33]. 
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Kyslík je oxidačním činidlem. Jeho reakce jsou silně exotermní. V huti se dopravuje jak 

v potrubí, tak se pouţívá v tlakových lahvích. Je pouţit jak v technologickém procesu, také se 

často vyuţívá k řezání kovů pomocí kyslíko-acetylénového plamene. Kyslík nesmí přijít 

do styku s mastnou. Reakce můţe být výbušná, silně exotermní. Při normálním tlaku není 

vdechování kyslíku nebezpečné. Při zvýšeném tlaku můţe dojít k bolestem hlavy, křečím, 

točení hlavy [2]. 

Tabulka 6 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP kyslíku [2] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·kg
-1

) 

Kyslík 1,1 
částečně 

rozpustný 
- - -183 - 

 

 

Obrázek 15 Značení lahve kyslíku ČSN EN 1089-3 

 

Zemní plyn se v huti vyuţívá jako topný plyn při technologickém procesu. Konkrétně 

na ocelárně k výhřevu pánví. Hlavní sloţkou je metan (CH4). Je to hořlavý bezbarvý plyn bez 

chuti a zápachu, nedýchatelný a dusivý. Ovšem pro spotřebu je uměle odorizován. Jeho 

sloţení je metan (minimálně 85%) ethan a vyšší uhlovodíky (maximálně 9,1%), inerty 

(maximálně 7%) [37]. 

 Tabulka 7 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP zemního plynu [36] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Zemní 

plyn 
0,7 - 4-15 - - 34 
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Vysokopecní plyn vzniká při výrobě surového ţeleza v huti. Někdy bývá nazýván 

také kychtový plyn. Je to směs oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a vodíku. Je velmi 

jedovatý, protoţe obsahuje velké mnoţství CO (25 - 30%). Jeho zákeřnost tkví také v tom, 

ţe jej svými lidskými smysly nerozeznáme. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu. Jeho toxicita je 

dána vlastnostmi oxidu uhelnatého. Je to samozřejmě také plyn hořlavý. Vyuţívá se proto 

v huti ke spalování. Vhodný hasební prostředek je vodní mlha. V huti je přepravován 

potrubním rozvodem. 

Tabulka 8 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP vysokopecního plynu [7] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Vysokopecní 

plyn 
1,025 - 35-63 605 - 2,9-3,5 

 

Koksárenský plyn vzniká při výrobě koksu z černého uhlí na koksovně. Je to plyn toxický 

a hořlavý. Jeho sloţení je závislé na době koksování, teplotě a kvalitě černého uhlí. Je to směs 

vodíku, metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku. Jeho nebezpeční tkví v obsahu 

oxidu uhelnatého. Je ho zde však méně neţ ve vysokopecním plynu (6 – 10%). Můţeme jej 

ovšem zjistit čichem pro jeho výrazný zápach. Tento plyn je zpracováván v huti jako topný. 

Vhodná hasiva jsou střední a těţká pěna, oxid uhličitý (CO2), prášek, vodní mlha. Plyn je 

po huti přepravován potrubím. 

Tabulka 9 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP koksárenského plynu [5] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Koksárenský 

plyn 
0,51 - 5-30 >450 - 16-29 
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Směsný plyn je to topný bezbarvý plyn. Směs dalších topných plynu z huti. Konkrétně 

vysokopecního, koksárenského, zemního a degazačního plynu jako čtyřsloţkového. Nebo 

můţe být třísloţkový (vysokopecní, koksárenský, degazační). Vysokopecní plyn je většinový 

s podílem asi 78 %. Z toho důvodu má vysoký obsah CO (cca 21 %). Jeho přesné sloţení se 

však mění kvůli udrţení výhřevnosti a momentálního stavu výroby a tím nadbytku či naopak 

nedostatku určitého plynu, který je jeho součástí. Hasební látky stejné jako u koksárenského 

plynu. Je také cítit výrazným zápachem. 

Tabulka 10 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP směsného plynu [6] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Směsný 

plyn 
0,82 - 13-35 >560 - 7,5-,7,8 

 

Degazační plyn se vyskytuje v loţiscích černého uhlí. Je velice podobný zemnímu plynu, 

takţe jeho hlavní sloţkou je metan (minimálně 55%). V huti je přimícháván do směsného 

plynu. Jiný jeho název je také karbonský plyn z důlní degazace. Vhodnými hasivy jsou inertní 

plyny dusík, oxid uhličitý, halony, vodní mlha, prášky. Dopravován potrubím. 

Tabulka 11 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP degazačního plynu [4] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vznícení 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Degazační 

plyn 
0,72 rozpustný 5-15 540 -161 - 

 

Páry a aerosoly - v těchto těţkých provozech jsou vyuţívány oleje v hydraulických 

zařízeních. Při úniku pak ve formě aerosolu či páry můţe nastat nebezpečí. Takovýto soubor 

můţe být výbušný. Snaţil jsem se tedy nalézt, jaké konkrétní hydraulické oleje jsou 

pouţívány v těţkých provozech AMO. Na ocelárně AMO můţeme nalézt hydraulické 

systémy na kontilití, které slouţí k ovládání posuvu odlitých kusů po trati. Únik 
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tohoto tlakového zdroje a jeho iniciaci nelze nikdy spolehlivě vyloučit. Tato je v těchto 

prostorech moţná ţhavým kusy jedoucími po trati, nebo řezacím plamenem k dělení 

kontislitků. Ovšem posléze jsem zjistil, ţe pro tyto hydraulické systémy je vyuţíván Houghto 

Safe 620, coţ je kapalina určena právě do takovýchto provozů. Tato kapalina je na bázi vody, 

speciálně určena pro systémy takovýchto horkých technologií. Je nehořlavá, tedy i nevýbušná 

a povaţuji to za výborné řešení. Jsou zde i jiné kapaliny na olejové bázi, nicméně 

v podmínkách, kde iniciace není tak snadná jako přímo na trati kontilití. Pro ilustraci 

přikládám v tabulce 12 fyzikálně chemické vlastnosti a TBP hydraulického oleje Aral Vitam 

HF 32, jeţ je vyuţíván v AMO. Vlastnosti jednotlivých typů hydraulických kapalin na bázi 

olejů se tolik neliší. Výrobců je celá paleta. Obecně lze říci, ţe hydraulická zařízení jsou 

v těţkém průmyslu vyuţívána a z toho důvodu nelze tyto nebezpečí pominout. Závěrem jen, 

ţe při opravdu velkém nebezpečí iniciace při moţném úniku lze pouţít kapalinu na jiné, 

neţ olejové bázi, kde můţeme nebezpečí poţáru či výbuchu vyloučit. Coţ je bezesporu 

výborná prevence před zraněními zaměstnanců, škodami na technologii a ztrátě na produkci. 

Tabulka 12 Fyzikálně – chemické vlastnosti a TBP hydraulického oleje Aral Vitam HF 32 [3] 

Látka Relativní 

hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 

v H2O 

DMV-

HMV 

(%) 

Vzplanutí 

(°C) 

Teplota 

varu 

(°C) 

Výhřevnost 

(MJ·m
-3

) 

Hydraulický 

olej Aral 

Vitam HF 32 

- nerozpustný - 232 - - 

 

Prach, který se vyskytuje na provoze ocelárny a vysokých pecích, byl pro mne oříškem. 

Pokoušel jsem se marně zjistit, o jaký prach se vlastně jedná. Jeho sloţení, TBP a fyzikálně -

chemické vlastnosti. Či zda jde o prach hořlavý či nikoliv. Po rešerši, která spočívala 

v telefonátech lidem z provozu a metalurgům, e-mailech na Výzkumný ústavu v Ostravě – 

Radvanicích, hledání na internetu, a také mému malému experimentu, jsem dospěl k závěru, 

ţe se jedná o prach nevýbušný. Experiment spočíval v tom, ţe jsem vloţil vzorek prachu do 

trychtýře, na který jsem měl napojen tlakový vzduch. Na hranu trychtýře jsem umístil 

zapálenou svíčku. Pokoušel jsem se fouknutím vzduchu do trychtýře prach rozptýlit 

a plamínek svíčky byl zdrojem iniciace. Nicméně prach nešel iniciovat k sebemenší reakci, 

ačkoliv jsem měnil mnoţství prachu i tlak vzduchu. Velice mi také pomohla literatura, 
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zabývajícím se problematikou prachů v hutním provoze od dvou jihoafrických autorů [15]. 

Tito uvádějí, ţe v procesu tavení oceli je potřeba určité mnoţství šrotu. Coţ můţe v prachu, 

který je z výroby obsáhnout různé chemické prvky. Některé z těchto prachů jsou extrémně 

jemné (<10 m). Primárně ovšem obsahují oxidy ţeleza, které nejsou nebezpečné z hlediska 

výbuchu. Nicméně obecně lze za opravdu nevýbušné povaţovat prachy anorganických 

nerostů (sůl, cement). Prachy kovů obecně výbušné jsou (zejména barevné kovy, ale i ţelezo 

a ocel, hlavně uhlíková respektive konstrukční). Nicméně při hutní prvovýrobě se tento prach 

nevyskytuje. Prach z výroby oceli je dle [15] sloţen hlavně z oxidů různých prvků. 

Tabulka 13 Rozdělení prachů vzniklých v ocelárnách na základě chemických analýz 

(v objemových procentech) [15]  

 

4.3. Iniciační zdroje 

V provozech hutí respektive na ocelárně či provoze vysokých pecí je iniciačních 

zdrojů celá řada. V této kapitole chci popsat moţné zdroje iniciace výbuchu, které se mohou 

nejčastěji v těchto provozech vyskytnout. Vzhledem k práci s tekutým kovem, kde se teploty 

pohybují přes 1000 ºC a zpracovávaným mnoţstvím a objemům, zde sálání dosahuje 

značných intenzit. Ocel či ţelezo jsou dopravovány v licích pánvích jeřáby po hale ocelárny, 

tekuté surové ţelezo pak vozy zvanými veroniky, na provoz ke zpracování. 
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Obrázek 16 Veronika – vůz na převoz tekutého surového ţeleza 

Obecně můţeme říct, ţe zápalný zdroj musí být schopen dodat energii pro přípravu 

hořlavého souboru a samotné spuštění reakce hoření či výbuchu. Aby zdroj mohl být 

zápalným, musí teplota zdroje být větší neţ teplota vznícení, čas působení musí být dostatečně 

dlouhý k přípravě směsi hořlavého souboru, a jeho energie musí být větší neţ minimální 

iniciační energie (MIE). Pokud toto není splněno, zdroj reakci neiniciuje. Zápalným zdrojem 

se tedy můţe stát jakýkoliv předmět nebo látka, které mají určitou teplotu a jsou schopny 

předávat svou energii o dostatečné velikosti. Zápalné zdroje lze také obecně rozdělit na dva 

druhy. Tepelné (plamen, sálající horné povrchy, horké plyny, jiskry) a elektrické jiskry. 

Způsob působení obou těchto druhů je různý. Např. vodík má velkou teplotu vznícení (580 

ºC), ale MIE (0,019 mJ). A zkapalněné uhlovodíky mají oproti tomu teplotu vznícení 

„nízkou― (220 - 300  ºC) a relativně vysokou energii iniciace (0,2 - 0,3 mJ) [16]. 

Nejčastějším iniciačním zdrojem je plamen.  Jeho teploty mohou dosahovat od 700 ºC 

do 3000 ºC. Také zplodiny hoření mohou dosahovat teplot schopných iniciace. Kouř je 

koloidní disperzní systém. Je to sloţitá směs plynů, par, tuhých látek (saze, popel), kapiček 
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vody. Nejvýraznějším zdrojem v hutní provoze je tekutý kov a sálání plynoucí z mnoţství 

zpracovávané hmoty, přepravy těchto mnoţství v technologii. Dále neustálá přítomnost 

plamene jako výhřevů, zimních opatření. Také svářečské práce vzhledem k náročným 

údrţbářským činnostem v těchto provozech. Velice často je zde stále vyuţíván kyslíko-

acetylénový plamen. I jiskry vznikající při sváření, a zvláště při řezání kovů jsou významným 

tepelným zdrojem. V huti je nebezpečí tvorby výbušné směsi vzhledem k velkému počtu 

rozvodů topných i technických plynů velké. Svářečské práce jsou rizikem. Existuje jakýsi 

poloměr ochranné zóny. Kdy při svářečských pracích ve výšce více jak 2 metry platí vztah 

5,11,2
2O

phr . r je poloměr ochranné zóny před dopadem ţhavých částic, h je 

pracovní výška místa svařování, pO2 je tlak kyslíku na hořáku v bar. Tuto hodnotu lze také 

odečíst z normogramu. Z těchto míst j pak nutno odstranit veškeré hořlavé látky [21]. Normy 

týkající se svařování jsou řady ČSN 05 XX XX. Pokud je místo sváření nebezpečné (např. 

zvýšené riziko poţáru, výbuchu, velká vlhkost apod.) je třeba splnit podmínky udané 

zplnomocněným pracovníkem a ty písemně ztvrdit[21]. Konkrétné podmínky při svařování 

např. v ArcelorMittal Ostrava jsou také dány interním předpisem Příkazem ředitele 36-2 

(PoŘT), který je přísnější neţ obecný předpis a normy (Vyhláška č.87/2000 Sb.). Týká se 

i podmínek obloukového svařování. Jiskry z dalších zdrojů na provoze mohou být také 

příčinou výbuchu. Jde o jiskry při manipulaci s tekutým kovem, při provozu motorů těţké 

techniky na provozu, také mechanické jiskry při práci s ručním nebo elektrickým nářadím. 

Třením řezného kotouče o ocel vznikne jiskra, která můţe mít teplotu 1700 aţ 2300 ºC ve 

vzdálenosti 150 aţ 800 mm od místa broušení či řezání. Tření můţe být také původcem 

iniciace. Zvýšená teplota způsobená třením můţe být dostatečně energeticky bohatá na 

iniciování reakce. Nebo můţe způsobit i jiskry (zadřené loţisko, brzda apod.). Co se týče 

horkých sálajících povrchů, ty jsou v hutních provozech zastoupeny velmi četně. Iniciační 

schopnost takovéhoto povrchu stoupá s jeho teplotou, s velikostí a tvarem povrchu, jeţ 

působí, i materiál stěny. Při déletrvajícím styku můţe dojít k reakci („studený plamen―), při 

které vznikají rozkladné produkty, jeţ jsou schopné se vznítit při niţší teplotě, neţ původní 

směs. V provoze se také vyskytuje mnoţství elektrotechnických zařízení, jeţ mohou být 

potencionálními zdroji. V důsledku zkratu můţe dojít k iniciaci. Jedním z rizik iniciace 

mohou být i radiové frekvenční vlny o frekvencích 10
4 

Hz aţ 3·10
12

 Hz. V huti AMO jsou 

pouţívány pro běţnou komunikaci pracovníků radiostanice Motorola GP 680. Dalším 

potencionálním rizikem je statická elektřina. Elektrostatický náboj vzniká porušením 
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rovnováhy mezi kladnými a zápornými částicemi. Fyzikálně je to energie [J] UQE
2

1
, 

kde Q je velikost náboje [C] a U je napětí  [V], respektive potenciál na nabitém tělese [24]. 

Tento princip je vyuţit v sekundárním odprášení ocelárny AMO, kde se odlučují prachové 

částice z haly v elektrostatických filtrech. A tento jev je samozřejmě neţádoucí tam, kde by 

mohl iniciovat výbušnou směs. Ochranou tohoto jevu je uzemnění a důsledné propojení dílů 

zařízení. Na závěr uvádím tabulku nejvýznamnějších zdrojů iniciace v průmyslu v USA [18]. 

Tabulka 14 Iniciační zdroje poţárů v průmyslu, National Safety Council 1974[18] 

Elektrické (zapojení motorů) 23% 

Kouření 18% 

Tření (loţiska či poškozené části) 10% 

Přehřáté materiály (abnormálně vysoké teploty) 8% 

Horké povrchy (teplo od boilerů, lamp apod.) 7% 

Hořící plamen 7% 

Jiskry (ţhavý popel) 5% 

Samovznícení (odpadky) 4% 

Řezání a svařování (jiskry, elektrický oblouk, teplo) 4% 

Ţhářství 3% 

Mechanické jiskry 2% 

Roztavené látky 2% 

Chemické reakce 1% 

Statická jiskra 1% 

Blesk 1% 

Jiné 1% 
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5. Návrh metodického postupu při stanovování zón výbušnosti v metalurgii 

 Obecně smyslem evropské směrnice ATEX 137 je návrh opatření k zabránění iniciace 

či moţnosti omezení iniciace. A to klasifikací nebezpečných prostor provozu do zón. Systém 

je zaloţen na tom, ţe si poloţím otázku, jaká je pravděpodobnost, ţe se v daném prostoru 

vyskytne výbušná atmosféra. Prostor, kde nelze očekávat výbušnou atmosféru, je povaţován 

za prostor bez nebezpečí výbuchu. Zde se nemusí stanovit ţádná bezpečnostní opatření. Chci 

se zamyslet a popsat systém, jak co nejefektivněji v provoze huti, zařadit prostory zde se 

vyskytují do konkrétních zón a stanovit doporučená obecná technická i organizační opatření 

pro tento provoz. Viz kapitola 3.3. Výsledkem by měl být „návod― na klasifikaci dle ATEX 

137 a NV č. 406/2003 Sb. pro  DOPV. 

5.1. Identifikace nebezpečí 

 K identifikaci míst, která pak lze klasifikovat do zón je nezbytná pro posuzujícího 

znalost provozu, respektive spolupráce s člověkem znalým technologie, její návaznosti 

a posloupnosti kroků. Současně je důleţité vědět, jaké látky se v provoze vyskytují. 

A samozřejmě jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a TBP. Musíme zde posuzovat vzájemné 

působení zařízení, látek, ochranných a regulačních systémů a různých součástí technologie. 

Tato problematika se neobejde bez opravdu kvalitní spoluprací s člověkem z provozu. Budu 

se zde snaţit popsat obecné technologické postupy, které se lze aplikovat v jakémkoliv 

provoze hutní prvovýroby. Prvním krokem, kde hledat rizika je příprava vsázky. Coţ mohou 

být hořlavé látky při přípravě vsázky, oleje, zimní opatření a rozvody plynů. Dále samotný 

provoz technologie. Tedy různé ohřevy, ocelárenské a vysoké pece, oleje a maziva, garáţe, 

sklady nafty, zimní opatření a rozvody plynů. Dále pak navazující technologie – struskárna 

apod. V AMO např. zařízení plynulého odlévání oceli. Opět vyhledávám stejná místa. 

Po tomto zevrubném prozkoumání technologie začneme jednotlivé uzly procházet podrobněji. 

A začneme hledat jednotlivé konkrétní hořlavé látky, které by nám mohly tvořit výbušné 

směsi. V AMO je to na ocelárně šrotiště a příprava legovacích surovin. A látky, které zde 

můţeme nalézt, jsou acetylen v potrubním rozvodu, koksárenský plyn v potrubním rozvodu, 

a jsou zde uloţeny mazací tuky a oleje. Pokračujeme v rozklíčování dalších uzlů technologie. 

Zde bych zdůraznil pouţití pánví v provoze huti. Tyto pánve se musí předehřívat, respektive 

jejich vnitřní vyzdívka. Pouţívají se k přepravě tekuté oceli. Pánve v AMO mají jmenovitý 

obsah 225 tun. Topný plyn, který vyuţíváme u nás ve firmě je zemní plyn a koksárenský plyn. 

Do hořáku je vháněn také kyslík. Pak je třeba se zaměřit také na pece, ať je jiţ jejich 
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technologie jakákoliv. V AMO tandemové pece a mísiče. U tandemů je pro technologický 

proces potřeba kyslík. Mísiče jsou vyhřívány koksárenským plynem. Ještě se chci zmínit 

o zimním opatření. Je to zařízení, které slouţí k ohřevu armatur a potrubí, tak aby nezamrzly. 

Zařízení se skládá z uzavírací armatury, za kterou je potrubí, ze kterého volněn se zapálí 

a ohřívá danou armaturu či potrubí. V provoze vysokých pecí je problematika obdobná. Uţívá 

se zde různých hořáků (na ocelárně mísiče na koksárenský plyn, na vysokých pecích 

spékacích hlav aglomerátu na směsný plyn). Tyto hořáky mohou být potencionálním zdrojem 

výbušné látky. Vhodným technickým opatřením u těchto zařízení je vybavení automatickým 

systémem, který při výpadku plamene automaticky vypne přívod paliva. Tyto systémy byly 

dříve v podmínkách těţkého provozu problematické, nicméně dnes je jiţ lze spolehlivě 

provozovat i v těchto podmínkách. Co se týká hořlavých kapalin v hutích, toto nebezpečí 

nepovaţuji za podstatné. Tyto látky se zde samozřejmě vyskytují, ovšem jejich mnoţství není 

tak velké. Jedinou výjimkou jsou hydraulické kapaliny. Tyto mohou být ve formě aerosolu 

potencionálně výbušné. Ovšem jak jsem zjistil, tam kde lze toto riziko očekávat, lze zvolit 

kapalinu nehořlavou. Jako v AMO v provoze kontilití, kde ovládání dopravy trati kontislitků 

je hydraulické. Blíţe k tomuto v kapitole 4.2. Otázka, kterou si zde také kladl je prach, který 

je na takovýchto provozech všudypřítomný. Je tento prach hořlavý? Informace, jeţ se mi 

povedly zjistit o prachu v huti, jsem uvedl v kapitole 4.2. U plynů lze jejich vlastnosti 

relativně lehce zjistit. Pokud uvaţujeme, ţe v zóně je výbuch moţný, je třeba posoudit 

i moţné následky výbuchu – plamen, tepelné záření, tlaková vlna, odletující frakce materiálu, 

nebezpečí sekundárních následků. Podle mého názoru je v zóně, pokud je uznána jako 

výbušná 1 či 2,  pro stanovení dalších opatření, posoudit fyzikálně-chemické vlastnosti látky, 

mnoţství a uzavření výbušné atmosféry, stavební dispozice okolí zóny, pevnost konstrukcí, 

jaké OOPP mají pracovníci pohybující se v okolí zóny. Je to velice individuální věc a vţdy 

záleţí na konkrétní situaci, kde je zatřídění do zón prováděno.  

5.2 Hodnocení rizik 

O rizikovosti technologie rozhoduje moţnost překročení nebezpečné koncentrace dané 

látky a přítomnost iniciačních zdrojů. Důleţité je i mnoţství látky, které se zde vyskytuje. 

Hodnoty koncentrace v dané technologii porovnám s hodnotou nebezpečné koncentrace. 

U plynů ve směsi se vzduchem či kyslíkem hrozí nebezpečí výbuchu, 

kdyţ:
2

1

)100(100

b

HnebSKUTb
k

UEL
ccLELk , kde kb1 ,kb2 jsou bezpečnostní 
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koeficienty, LEL a UEL v objemových procentech, cSKUT skutečná koncentrace v prostoru, 

cneb·H nebezpeční koncentrace hořlaviny. Skutečnou koncentraci lze stanovit dle vzorce 

100
OXPLYN

PLYN

SKUT
VV

V
c , kde VPLYN objem hořlavého plynu, VOX objem oxidovadla. Pro 

stanovení mezí výbušnosti lze vyuţít Le Chatelierova pravidla 

i

i

SMES

EL

c
EL

100
, kde ELSMES 

je mez výbušnosti směsi hořlavých plynů v objemových procentech, ci procentuální mnoţství 

sloţky hořlavého plynu ve směsi plynů, ELi mez výbušnosti sloţky v objemových procentech 

[16]. Pokud je tedy skutečná koncentrace uvnitř technologie či zařízení pod hodnotou 

nebezpečné koncentrace lze tuto technologii povaţovat za bezpečnou vzhledem k výbušnosti. 

Toto mohu prohlásit i v případě vyloučení všech iniciačních zdrojů, coţ v případě hutního 

provozu je nemoţné. Iniciačními zdroji můţe být na takto rozsáhlém provozu celá škála 

činností. Pokud je tomu naopak, je technologie nebezpečná. Pokud nejsem schopen určit 

pravděpodobnost vzniku výbušné směsi, budu předpokládat, ţe se zde tato směs vyskytuje 

trvale. Stejnou otázku si mohu poloţit o přítomnosti iniciačního zdroje. Nelze- li odhadnout 

pravděpodobnost výskytu výbušné směsi, musí se předpokládat trvalý zdroj iniciace. Dle [19] 

mohu klasifikovat iniciační zdroje dle pravděpodobnosti jejich výskytu na zdroje vyskytující 

se často či stále, zdroje přítomné zřídka, a zdroje přítomné velmi zřídka. Tedy, 

jak identifikovat ty nebezpečné části technologie? Po konzultacích s kolegy s technické praxe 

jsem zvolil soubor otázek, které mi pomohou k nalezení odpovědí. 

1. Jsou v technologii přítomné hořlavé látky? 

2. Lze rozptýlením látky ve vzduchu dosáhnout výbušné koncentrace směsi? 

3. Je vůbec moţný vznik výbušné koncentrace? 

4. Kde v zařízení či technologii můţe tato koncentrace vzniknout? 

5. Do jaké zóny mohu daný prostor technologie zařadit? 

6. Jak pravděpodobné či nepravděpodobné je vznícení výbušné atmosféry? 

7. Je spolehlivě zabráněno tomu, aby nebezpečná koncentrace vznikla? 
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Tyto otázky si pak musím poloţit pro jednotlivé provozní stavy. Prakticky je to najíţdění, 

běţný provoz, odstavení. Zodpovězením těchto otázek mohu pak jednotlivé prostory 

klasifikovat do zón dle definic v ATEX 137, respektive v české legislativě NV č.406/2000Sb. 

5.3 Klasifikace do zón 

 K určení konkrétní zóny určitého technologického celku či uzlu je třeba se řídit dvěma 

základními pravidly. Jak často a jak dlouho se můţe výbušná atmosféra v posuzovaném 

prostoru vyskytovat. V této kapitole bych se pokusil vytvořit jakýsi dotazník, pomocí kterého, 

by člověk posuzující daný prostor, mohl na základě odpovědi na specifické otázky, tento 

prostor klasifikovat dle legislativy ATEX. Jak jsem zmínil výše, na základě konzultací 

s kolegy a vlastního posouzení, jsem se pokusil vytvořit soubor otázek, kde po jejich 

zodpovězení budu schopen zařadit daný prostor do zóny dle ATEX 137. Vytvořil jsem 

algoritmus zobrazený vývojovým diagramem, který mi po zodpovězení daných otázek, zařadí 

prostor do zóny. Tyto otázky jsou: 

1. Jsou v posuzovaném prostoru přítomné hořlavé látky ? 

2. Je moţný vznik výbušné atmosféry  v mezích výbušnosti ? 

3. Je objem hořlavého souboru nebezpečný ? 

4. Je výskyt takovéto koncentrace nepravděpodobný ? 

5. Kde můţe nebezpečná koncentrace vzniknout ? 

6. Vyskytuje se výbušná koncentrace trvale ? 

Na základě těchto otázek jsem se pokusil definovat algoritmus, který by mi pomohl kaţdý 

prostor posoudit tak, aby bylo moţné jej klasifikovat dle směrnice ATEX 137, respektive NV 

č.406/2004 Sb. Tento diagram lze pouţít s naprosto stejně definovanými otázkami i pro 

hořlavé prachy, s tím ţe zóny budou definovány dle platné legislativy jako zóna 22, 21, 20.   
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Obrázek 17 Vývojový diagram klasifikace zón dle ATEX 137 
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5.4 Opatření k zabránění výbuchu 

Snahou po klasifikaci do zón je také soubor opatření k předcházení vzniku výbušné 

koncentrace. Zde lze vyuţít opatření primární protivýbuchové ochrany.  

a) Vyloučení či omezení látek, jeţ mohou tvořit výbušné směsi např. s pomocí 

technologických podmínek (teplota výrazně pod bodem vzplanutí). 

b) Vyloučení či omezení vzniku výbušné směsi uvnitř zařízení (inertizace, hlídání 

zhasnutí plamene, automatické odstavení hořáku při poklesu tlaku). 

c) Vyloučení nebo omezení vzniku výbušné směsi v okolí zařízení či potrubí (těsnost 

zařízení, větrání, kontroly těsnosti). 

d) Detekce koncentrace plynů s pomocí elektronických detekčních systémů 

e) Odstraňování usazeného prachu v v okolí zařízení s hořlavou látkou (pravidelné 

čištění) 

Tyto opatření pak realizovat na základě diskuze s lidmi z konkrétních provozů. 

Tj. například v případě garáţí či skladů olejů, které se na hutních provozech také nacházejí, 

tím, ţe zde nebude docházet k manipulaci s hořlavými látkami tak, aby nedošlo k vzniku 

výbušné směsi. Respektive, ţe tyto látky nebudou vzhledem ke svým vlastnostem umoţňovat 

vznik výbušné koncentrace. V prostorech zón 0 a 1 lze vyuţít technických opatření z bodů b) 

a c) a d). Tyto opatření jsou opatření technická. Musíme také stanovit opatření organizační. 

A základním je, ţe dle NV č.406/2004 Sb. místa vstupů do prostorů, kde můţe vznikat 

nebezpečná atmosféra, tak, ţe by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, označit 

příslušnou výstraţnou tabulkou (Obrázek 2). Měla by být z vhodného materiálu, tak 

aby  v pouţitém prostředí byla čitelná a přehledná. Výstraţná tabulka můţe být doplněna 

o doplňkové informace (např. látka a zóna). Zaměstnavatel má také povinnost zaměstnance 

prokazatelně seznámit se značkou a jejím významem. Dalším organizačním opatřením, 

jeţ vyplývá z legislativy (vyhláška č.87/2000 Sb. o podmínkách poţární bezpečnosti 

při svařování), je sepsání V-příkazu. V AMO jsou pouţívány dva druhy těchto tiskopisů 

s rozlišením toho, zda jde o práci jednodenní či vícedenní. Vzor tohoto tiskopisu je uveden 

v Příloze 2. Tyto příkazy jsou pak archivovány. Tento příkaz se pouţije vţdy, pokud se 

provádí údrţbářská činnost či oprava v prostorách s nebezpečím poţáru či výbuchu. Při těchto 

pracích je velká pravděpodobnost, ţe bude moţnost vzniku iniciace. Z těchto důvodů je nutno 
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provádějící pracovníky velmi dobře seznámit s riziky konkrétní operace. Zplnomocněný 

pracovník pak po prohlídce místa, diskusi se svářečem a pracovníky vykonávající práce, 

zpracuje V-příkaz, kde se stanoví i potřebná opatření. Ještě před samotným zahájením práce. 

Po provedení opatření lze práci začít provádět. Základním bezpečnostním opatřením je, ţe se 

práce zahajují na odstaveném zařízení, bez přítomnosti nebezpečných látek. Ne vţdy je to 

ale moţné. Pak je nutné učinit další speciální opatření. Nutno dodrţovat stanovené interní 

předpisy firem a technologické postupy. Pokud jsou práce prováděny v prostoru zóny 0, je 

nutno prostor odvětrat. Také zde pouţít nejiskřivé nářadí a elektrická zařízení schválená 

do této zóny. Pracovníci provádějící práce v zónách 1 a 0 musí mít ochranný obuv a oděv 

splňující to, aby se nemohl pracovník stát zdrojem elektrostatického výboje. V NV č.21/2003 

Sb. najdeme legislativní oporu pro pouţití OOPP respektive oblečení a obuvi, do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Takovýto oděv či obuv musí mít patřičnou technickou dokumentaci 

dodanou výrobcem a musí mít prohlášení o shodě. Pracovníci, kteří obsluhují zařízeními 

údrţbáři, by měli být pravidelně proškolování z rizik nebezpečí výbuchu. Měřící přístroje 

koncentrací toxických či hořlavých plynů musí být v intervalech stanoveným výrobcem 

pravidelně kalibrovány autorizovaným servisem. Musí být k dispozici kalibrační protokol. 

Provádění revizí je také nutnou podmínkou bezpečného provozu. 

5.5 Zhodnocení legislativy ATEX 137 z hlediska zpracovatelů i provozovatelů 

 V této části chci zhodnotit pohled celé skupiny, jeţ se tato legislativa dotýká. A to jak 

z pohledu firem, které se této problematice věnují jako zpracovatelé DOPV, či obecně 

protivýbuchové ochraně jako takové. Tak i pohledu uţivatelů. Tedy firem, které při své 

výrobní činnosti mohou na problematiku výbuchu narazit. Vytvořil jsem jakýsi soubor otázek, 

který jsem rozeslal firmám zabývající se protivýbuchovou ochranou. Také jsem kontaktoval 

SÚIP, jakoţto úřad, do jehoţ gesce patří ATEX 137 respektive jeho implementovaná národní 

verze NV č. 406/2004 Sb. Kde pro mne bylo velice přínosné osobní setkání s ing. Kramářem, 

jehoţ názorů a podnětů si velmi cením. A také s ing. Sněhotou z OIP Ostrava. Dále zde tedy 

popíši názory a pohledy těchto zainteresovaných stran problematiku ATEX 137. 

Z hlediska firem zpracovávajících DOPV mě zajímalo zda povaţují evropskou 

směrnici ATEX 137 za přínos k protivýbuchové ochraně. Všechny firmy bez výjimky se 

shodly na tom, ţe rozhodně ano. A to i s tím, ţe tato legislativa je uţ v platnosti několik let, 

takţe jsou uţ určité zkušenosti s tím jak funguje, jak je dodrţována i aplikována. Pole 

činností, kde se tato směrnice aplikuje je velmi široké. Od mnou popisovaného hutnictví 
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a metalurgie po energetiku, teplárenství aţ po potravinářství. V celém průmyslovém spektru 

lze nalézt provoz, kde nebezpečí výbuchu hrozí. Proto mne také zajímalo, zda jsou 

kompetentní pracovníci u provozovatelů v průmyslu dostatečně znalí problematiky. A zde se 

opět odborné firmy shodli. Pracovníci u provozovatelů zpravidla se v oblasti NV č.406/2004 

Sb. neorientují nebo se orientují nedostatečně. Vyjímkou jsou pracovníci firem, kde jiţ mají 

s výbuchem konkrétní zkušenost. To ovšem jde proti filozofii ATEXu, protoţe zde jde o 

preventivní opatření. Takţe na poli informovanosti zaměstnanců průmyslových firem je co 

zlepšovat. Co se týče označování prostor bezpečnostními cedulkami, tak zde opět bývají 

nedostatky. Odborné firmy nechají osadit dané prostory značkami. Nicméně během provozu 

dojde k jejich zničení, znehodnocení apod. A jiţ nikdo nezajistí opětovnou instalaci cedulky. 

Takţe zde jsou také rezervy. Také mě zajímalo, jaký mají názor na definice zón v ATEX 137. 

Mě osobně se nezdají úplně šťastné. Z firem přišly obecně odpovědi, ţe pro dodavatele 

technologických celků či projektanty je to vcelku jasné, nicméně pro pracovníky provozů, 

mistry, bezpečnostní techniky jiţ to tak ideální není.  

Pokud se jedná o OIP, jeţ má jako státní úřad v gesci kontrolu NV č.406/2004 Sb., 

poloţil jsem otázky v podobném duchu jako firmám, pohybujícím se v této oblasti. Co se týče 

přínosu této legislativy, jednoznačně ji za přínosnou povaţují. Uţ tím, ţe provozovatelé musí 

dodrţovat zásady z tohoto předpisu vyplývající. Co se týče zpracování DOPV, zpravidla 

v něm potíţe nevidí. Důvodem je i to, ţe drtivá většina provozovatelů si je nechá zpracovat 

odbornými firmami. Takţe dokumentace je udělaná profesionálně a na úrovni. Souhlasí 

i s tím, ţe hlavně u menších provozovatelů nejsou kompetentní zaměstnanci dostatečně 

obeznámeni s předpisem. Ve velkých firmách podle jejich názoru tento problém nebývá tak 

častý. Co je z jejich hlediska častým prohřeškem je nedostatečné označení prostor. Definice 

zón si netroufají hodnotit, protoţe to z jejich hlediska není aţ tak důleţité. 
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 Závěr 

Téma této diplomové práce jsem si zvolil z následujících důvodů. Při své kaţdodenní 

praxi se jak pracovník údrţby ocelárny setkávám s různými situacemi, včetně prací 

v prostorech s nebezpečím výbuchu. A protoţe rizika spojená s výbuchem povaţuji za velmi 

reálná a velice nebezpečná, chtěl jsem tuto problematiku popsat a zhodnotit. Lidské ţivoty a 

zdraví jsou hodnoty nenahraditelné. I ekonomické ztráty jsou zvlášť v současné ekonomické 

situaci citelné. Preventivní opatření vyplývající z směrnice ATEX, která pak mohou vést ke 

konkrétním technickým či organizačním opatřením, povaţuji za velice přínosné. Svou práci 

jsem zahájil výčtem a souhrnem legislativy, jeţ se problematiky protivýbuchové ochrany 

dotýká. Důraz byl kladen především na směrnici ATEX, jeţ mě z hlediska problematiky mé 

práce zajímala nejvíce. Na začátku práce jsem se pokusil o obecný popis problematiky vzniku 

a šíření výbuchu. S tím, ţe jsem se pokusil popsat i technologie uţívané v metalurgii. A tím 

dát do souvislosti jaká rizika mohou v těchto těţkých provozech vznikat. Dále jsem chtěl 

ukázat na stručném popisu havárií, ke kterým došlo v metalurgických provozech, jaké 

následky mohou nastat. Bohuţel někdy jsou následky velmi tragické. Poté jsem se pokusil 

rozebrat specifické příčiny výbuchů v těţkém provozu hutí. To znamená, jak a kde v těchto 

provozech můţe dojít ke vzniku výbušné koncentrace, jaké hořlavé látky zde můţeme najít. 

Dále jsem hledal moţné iniciační zdroje. Zde měl velmi zajímavou práci se zjišťováním, zda 

zde mohu nalézt hořlavé aerosoly hydraulických olejů. Či prach, který je na ocelárně i 

vysokých pecích všudypřítomný, můţeme povaţovat za nebezpečný z hlediska výbušnosti. 

Hydraulické oleje jsou jiţ dnes nahrazeny kapalinami na bázi vody a z toho důvodu 

nehořlavými. A co se týče prachu, z mých informací, konzultací a malého experimentu, je 

tento prach nehořlavý. Vrcholem mé práce bylo vytvoření postupu ke klasifikaci do zón dle 

ATEX 137. Zde jsem se snaţil postupovat tak, ţe jsem se snaţil vcítit do role člověka 

zpracovávajícího DOPV, v jehoţ rámci provádí tuto klasifikaci. Proto jsem konzultoval svůj 

postup s lidmi z firem zabývajících se touto oblastí. Začal jsem identifikací nebezpečí, která 

mohou nastat na provoze v metalurgii. Coţ lze jedině konkrétní znalostí provozu, 

či spolupráce s člověkem znalým toho kterého konkrétního provozu. Zde by výsledkem bylo 

vytipování nebezpečných míst v provoze či v technologii. Následovalo hodnocení rizik, kde 

jsem jiţ došel ke konkrétním otázkám, které by mi mohly pomoci zaklasifikovat konkrétní 

uzel či místo v provoze. Samotná klasifikace spočívala v upřesnění těchto otázek. Ty jsem 

poté poskládal do vývojového diagramu - algoritmu. Tento diagram pak pomocí klíčových 

otázek vede k zatřídění daného místa či uzlu technologie do zóny. Tento diagram lze jistě 
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zpracovat do podoby počítačového programu. Výsledkem tohoto zařazení by pak ještě bylo 

stanovení opatření pro tu kterou zónu. Jistě jich je celá řada moţných. Nicméně já jsem se 

pokusil vypíchnout ta, která by podle mého názoru byla typická a vhodná do metalurgických 

provozů. Čímţ se jsem naplnil cíl své práce. Na dané téma se pokusil dívat tak, aby opravdu 

výsledky práce byly pouţitelné v praxi, třeba pro firmy tvořící DOPV, či aplikovat je při 

následném zpracování této dokumentace pro nově budovanou konventorovou ocelárnu 

v AMO.  
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6. Seznamy 

 

6.1 Seznam použitých zkratek 

AM    ArcelorMittal 

AMO    ArcelorMittal Ostrava 

ATEX   Atmospheres Explosibles (výbušná atmosféra) 

CBS U. S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board 

(americký pro chemickou bezpečnost a vyšetřování havárií)  

CE Communauté Européenne (evropské společenství) 

CH4 Metan 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

COHb Karboxyhemoglobin 

ČR Česká republika 

ČSN Česká norma 

ČSN EN Česká norma evropská norma 

DOPV Dokumentace o ochraně před výbuchem  

EC European Commission (Evropská komise) 

EN Evropská norma 

EU Evropská unie 

EX Explosion (výbuch) 

FBI Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

LEL Lower explosion limit (dolní mez výbušnosti) 
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LOC Limit oxygen critical (limitní obsah kyslíku) 

MARS Major Accident Reporting System ( Systém přehledu havárií)  

MIE Minimální iniciační energie 

MSDS  Material Safety Data Sheet (list bezpečnostních dat materiálu) 

NPK – P Nejvyšší přípustná koncentrace 

NV    Nařízení vlády 

PEL    Přípustný expoziční limit 

PO    Poţární ochrana 

PoŘT    Příkaz ředitele 

SÚIP    Státní úřad inspekce práce 

TBP    Technicko bezpečnostní parametr 

TNT    Trinitrotoluen 

UEL    Upper explosion limit (horní mez výbušnosti) 

USA    United States of America (Spojené státy americké)  

VCE    Vapour cloud exlosion (výbuch oblaku par) 

VŠB - TUO   Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava  
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Příloha 1 

Vliv turbulence  při iniciaci na různé směsi  
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Příloha 2 

Příklad V-příkaz v AMO 
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Příloha 2 

Příklad V-příkaz v AMO 
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Příloha 3 

Vztah mezi kategoriemi a zónami [19] 

Kategorie Výbušná atmosféra Zóna Pouţitelná také v zóně 

1 Směs plyn/vzduch, směs 

pára/vzduch, směs mlha 

vzduch 

0 1 a 2 

1 Směs prach/vzduch 20 21 a 22 

2 Směs plyn/vzduch, směs 

pára/vzduch, směs mlha 

vzduch 

1 2 

2 Směs prachúvzduch 21 22 

3 Směs plyn/vzduch, směs 

pára/vzduch, směs mlha 

vzduch 

2 - 

3 Směs prach/vzduch 22 - 
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Příloha 4 

Orientační plánek situace před havárií [38] 
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Příloha 4 

Náčrt příčiny události s vyznačením směru úniku kondenzátu [38] 
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Příloha 4 

Náčrt příčiny události – strhávání kondenzátu do zaslepeného potrubí [38] 
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