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Tato práce se zabývá hodnocením možnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry 

v oblasti dopravy paliva do kotle na spalování biomasy. Cílem je zhodnocení účinnosti 

stávajících bezpečnostních opatření. Výsledkem práce je návrh nových opatření pro zvýšení 

bezpečnosti provozu.  
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This diploma thesis is concerned with the probability assessment of the occurrence    

of dangerous explosive atmospheres in the fuel feeding system for biomass combusting 

boiler. The main objective of the thesis is effectiveness evaluation of existing safety 

measures. As a result there is a list of new measures which are focused to improve           

the operational safety of technology. 
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 Úvod 

Vyncke je mezinárodní čtyř-generační rodinná společnost s kořeny v Belgii. Již sto 

let se zabývá návrhem a výstavbou energetických zařízení, která produkují zelenou a čistou 

energii spalováním biomasy a tuhých alternativních paliv. Výstupem je tepelná energie 

v rozmezí od 1 do 100 MW a elektrická energie od 0,5 do 15 MW. Na energetická řešení 

firmy Vyncke v současnosti spoléhají i ti nejvýznamnější uživatelé energie po celém světě. 

Od soukromých výrobců energie, výrobců dřevotřískových desek, ropné rafinerie až po 

podniky středního typu, jako například výrobci nábytku, zemědělské a potravinářské 

podniky. Technologie od firmy Vyncke  jim umožňuje využít různých druhů a forem 

biomasy a navíc také zužitkovat organický odpad z vlastních výrobních kapacit k výrobě 

energie pro svou vlastní potřebu nebo k prodeji. Klíčovou myšlenkou jejich zařízení je 

univerzálnost a flexibilita ve výběru paliva.  

Vzhledem k tomu, že při dopravě paliva do kotle dochází k manipulaci s hořlavým 

materiálem v různých formách, bylo výchozím cílem této práce zjistit, zda tento materiál 

má potenciál způsobit výbuch. 

Palivo je do kotle dodáváno pomocí automatického dávkovacího zařízení. V  průběhu 

vývoje a provozu tohoto zařízení byla navržena určitá bezpečnostní opatření, jejichž cílem 

je předcházet nebezpečí vzniku požáru a výbuchu v oblasti dopravy paliva do kotle. 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit účinnost těchto opatření a následně navrhnout nová 

opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu.  

Jedním ze stávajících opatření je automatické hasicí zařízení, které však v praxi 

vykazuje jisté nedostatky a proto se na tento systém hašení začalo pohlížet jako nevýhodný. 

Dalším cílem práce je tedy zjistit dostupné možnosti nahrazení současného hasícího 

systému jiným efektivnějším systémem.    
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1. Právní základ 

Problematika ochrany před výbuchem se z právního hlediska dělí na dvě základní 

úrovně. Vrcholovou úroveň představují směrnice Evropské unie, které jsou všeobecně 

známé pod zkratkou ATEX (z francouzského Atmosphéres Explosibles - výbušná 

atmosféra). Tyto směrnice jsou platné pro všechny členské státy Evropské unie (dále jen 

EU). Druhou, nižší úroveň, představují harmonizované technické normy jednotlivých 

členských státu EU, týkající se výbuchu. 

Pod zkratkou ATEX se ukrývají především dvě hlavní směrnice 94/9/ES                     

a 1999/92/ES z nichž každá pokrývá jinou oblast ochrany před výbuchem. Směrnice 

94/9/ES označována jako ATEX100 se vztahuje na zařízení určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Druhá směrnice 1999/92/ES označována jako ATEX137 se 

vztahuje na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím 

s nebezpečím výbuchu. Každý z členských států přijal tyto směrnice do svého právního 

řádu na úrovni zákona a mohl jejich dopady zpřísnit (nesměl je však zmírnit). 

Výše uvedené dokumenty se dotýkají všech podniků, v nichž práce s hořlavými 

látkami může vést ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. Platí pouze pro práci za 

atmosférických podmínek a zahrnuje výrobu, úpravu, zpracovávání, likvidaci, skladování, 

přípravu, překládku i vnitropodnikovou dopravu hořlavých látek potrubím nebo jinými 

prostředky. Zaměstnavatelé, v jejichž provozech je výbušná atmosféra přítomna nebo by 

mohla vzniknout, jsou povinni naplňovat požadavky příslušného zákona konkrétního 

členského státu (minimálně analyzovat rizika, vypracovat dokumentaci o ochraně před 

výbuchem, zavést nápravná a preventivní opatření). Od 1. července 2003 mohou být na trh 

na území EU uváděna nebo provozována pouze ta zařízení, která jsou v souladu se směrnicí 

ATEX100. 

Pro provozovatele zařízení ohrožených explozí mimo EU platí pro provoz jejich 

zařízení přirozeně odlišné předpisy podle příslušných zemí. Pro dodávky zařízení do zemí 

mimo EU platí pro dodavatele předpisy, které jsou smluvně dohodnuty. 
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2. Definice základních pojmů  

FLS-S – dávkovací zařízení paliva, pracující na principu vtlačování paliva do kotle 

pomocí šneků (z angl. Fuel Launch Station – Screw) 

Biomasa – hmota organického původu, pro energetické účely se využívá odpadů ze 

zemědělské, potravinářské, a dřevozpracující produkce nebo cíleně pěstovaných rostlin.  

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

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

prostředkem (nejčastěji se vzduchem). 

Iniciace - počáteční energetický podnět dodaný výbušné směsi. 

Inertizace – přidávání inertní látky s cílem zabránit vzniku výbušné atmosféry nebo 

uhasit požár. 

Maximální výbuchové parametry – jsou měřítkem energie dané výbušné směsi 

stanovené standardizovanými zkušebními postupy. 

Maximální výbuchový tlak Pmax 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max 

Kubická konstanta KG resp. Kst 

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

je příčinou škody.  

Technicko bezpečnostní parametry - soubor hodnot fyzikálně-chemických veličin 

charakterizujících vznětlivost a výbušnost prachu. 

Mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration) – nejvyšší 

koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, při které nemůže 

dojít k výbuchu (za určitých stanovených podmínek zkoušky). 

Výbuch - rychle probíhající chemická oxidační reakce doprovázená silným vývinem 

tepla a tlakovými projevy. 

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

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

výbušné přeměny. 
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3. Popis technologie 

Jedná se o kotel využívající systém automatického a kontinuálního přívodu paliva do 

ohniště. Základní části kotle jsou zobrazeny na obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 – Popis kotle 

 

3.1 Základní popis technologie spalování biomasy 

Klíčovou částí spalovacích kotlů je vždy ohniště. V závislosti na druhu spalovaného 

paliva lze ohniště rozdělit na ohniště určená ke spalování tuhých, kapalných, a plynných 

paliv. Ohniště na pevná paliva se dle způsobu spalování dále dělí na ohniště roštová, 

prášková, cyklonová, fluidní. Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se 
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dávkovacího zařízení tuhých paliv do roštového ohniště, proto budu dále věnovat pozornost 

pouze tomuto typu ohniště. 

Roštová ohniště jsou nejstarším typem průmyslového ohniště a pracují na principu 

spalování tuhého paliva, které je rozloženo v klidné vrstvě na spalovacím roštu (spalování 

v hořící vrstvě). Je možno spalovat širokou škálu tuhých paliv od zrnitých s velkým 

prachovým podílem přes kusová paliva až po spalování velkých předmětů jako jsou polena 

a špalky. Jsou spalitelná i méněhodnotná paliva různých vlastností a odpady. Tento typ 

ohnišť je v současnosti nejrozšířenější pro energetické využití biomasy – nejčastěji se 

využívají rošty prohrabávací (příklad viz obr. 3.2). Palivo se na tomto typu roštu plynule 

pohybuje po celé délce roštu a postupně prochází několika různými fázemi (sušení, 

odplyňování, zápal, hoření a dohořívání). Pro účinné spalování je ohniště vybaveno 

zařízením pro rozvod a regulaci primárního spalovacího vzduchu. Při průchodu vzduchu 

hořící vrstvou dochází k intenzivnímu spalování. Uvolněná prchavá hořlavina dohořívá 

v prostoru spalovací komory a drobné částečky hoří ve vznosu v proudu spalin a vzduchu. 

Teplo, které vzniklo spalováním, je vedeno do dalších částí energetického zařízení kde se 

využívá např. pro ohřev vody, oleje, vývin páry, výrobu elektrické energie, sušení apod. 

 

 

Obr. 3.2 – Moderní prohrabávací rošt Vyncke 

 

Mezi hlavní faktory, které přímo ovlivňují spalovací proces, patří příprava paliva       

a jeho doprava na spalovací rošt. Jedním z hlavních regulačních vstupů procesu spalování 

je množství paliva dopraveného na rošt.  
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Dopravu paliva zajišťuje dávkovací zařízení. Výstup z tohoto zařízení ústí přímo do 

ohniště. Kromě dopravy paliva na rošt a regulace jeho množství toto zařízení současně 

slouží i jako oddělení žhavého spalovacího prostoru od prostoru s palivem a utěsnění 

topeniště před přisáváním falešného vzduchu přes palivové cesty. Pokud je součástí 

podavače předzásobník (obvykle menších rozměrů), slouží k vyrovnání nerovnoměrností 

v dopravě paliva. Někdy z prostorových důvodů předzásobník chybí. V takovém případě 

slouží dopravník před podavačem jako regulační a funkci předzásobníku zajišťuje operační 

zásobník v kotelně. Tato práce se zabývá problematikou dávkovacího zařízení FLS-S, které 

pracuje na principu vtlačování paliva do ohniště pomocí šneků (příklad viz obr. 3.3). Toto 

zařízení je detailně popsáno v kapitole 3.2. 

 

Obr. 3.3 – Šnekový podavač s osmi šneky 

 

Na násypce bývá připevněn vzduchotěsný rotační podavač paliva (viz obr. 3.4) nebo 

dvojitá klapka. Cílem této klapky je zamezit proniknutí falešného vzduchu do spalovací 

komory a hermeticky oddělit prostor spalovací komory od prostorů dopravy paliva.  
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Obr. 3.4 – Rotační podavač paliva 

 

Ke skladování paliva se využívá bunkrů a zásobníků. K dopravě paliva z těchto 

 bunkrů a zásobníků se vzhledem k obrovské rozmanitosti forem biomasy využívá různých 

dopravních systémů. Z hlediska protivýbuchové ochrany je zapotřebí věnovat pozornost 

zejména suchým a sypkým typům paliva s větším podílem jemných částic. Pro dopravu 

takových typů paliva se převážně využívá pásových dopravníků. Tyto dopravníky bývají 

zčásti zakrytované nebo plně kryté na ochranu před povětrnostními vlivy a vlastní prašností 

paliva.  

Volbou vhodné technologie spalování je možno použít paliva až do vlhkosti mezi    

50-60 %. Pro větší jednotky a mokré palivo se používá předsušování přímo v dávkovacím 

zařízení, na vstupu do ohniště nebo v dopravní cestě paliva. Děje se tak většinou přímo 

odpadním nebo výrobním teplem kotle, jako např. teplou vodou z chlazení roštu, spalinami 

případně vzduchem z ohřívače vzduchu, parou, kondenzačním teplem apod. Tato metoda 

sušení paliva se však používá velmi ojediněle.    

 

3.2 Funkční popis dávkovacího zařízení FLS-S 

Jedná se o kontinuální dávkovací zařízení paliva do kotle. Jednotlivé části zařízení 

jsou zobrazeny na obr. 3.5 a obr. 3.6. Tento typ dávkovacího zařízení se využívá pro suchá 

paliva s jemnější konzistencí (např. suchá dřevní štěpka, demoliční dřevo, peletky apod.). 

Maximální rozměry paliva jsou 150x50x20 mm. Množství paliva dopravovaného do kotle 

se různí. Závisí jednak na maximální výkonnosti energetického zařízení, tak na aktuální 

energetické potřebě ze strany odběratele vyrobené energie. Může dosahovat hodnot až      

20 t/h. 
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Obr. 3.5 – Boční pohled na FLS-S 

 

Pozice Popis Pozice Popis 

001 Pohonná jednotka 009 Inspekční otvor 
002 Ložisko 010 Snímač množství paliva 

003 Systém proti protočení 011 Průhledítko 

004 Hlavní tělo podavače 012 Dávkovací šrouby 

005 Násypka paliva 013 Snímače teploty 

006 Hasicí systém 014 Odvodňovací otvor 

007 Napojení na kotel 015 Odtokový kanál vody 

008 Závěsná oka 
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Obr. 3.6 – Čelní pohled na FLS-S 

 

Klíčovou částí tohoto zařízení je Archimédův šroub a pracuje tedy na stejném 

principu jako běžný šnekový dopravník. K dopravě paliva na rošt ve spalovací komoře se 

využívá různého počtu šroubů. Počet šroubů se volí v závislosti na šířce spalovacího roštu. 

Tím je zajištěno rovnoměrné rozložení paliva po celé šířce roštu.  

Každý šroub je osazen elektromotorem s frekvenčním měničem, díky kterému je 

možné průběžně měnit rychlost jeho otáčení. Tím je na rošt přiváděno právě takové 

množství paliva, které je v dané chvíli zapotřebí. Množství paliva závisí na tom, kolik 

energie je aktuálně od kotle vyžadováno. Rychlost otáčení šroubu se stanovuje při uvádění 

kotle do provozu. Pokud dojde k odstavení kotle, šrouby přestanou dávkovat palivo na rošt. 
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Nedojde však k úplnému zastavení. V pravidelných intervalech dochází k pootočení 

šroubů, aby se zamezilo přestupu plamene ze spalovací komory do vnitřních prostorů 

dávkovacího zařízení.  

Každý ze šroubů se otáčí jiným směrem, čímž je zajištěno správné rozložení paliva na 

roštu. Dalším specifikem je, že krajní šrouby se otáčejí mírně rychleji než zbytek šroubů 

dávkovacího zařízení, což umožňuje přesněji stanovit okraj plamenu na roštu. Jednotlivé 

šrouby jsou umístněny co nejvíce u sebe po celé šířce násypky paliva pro zamezení 

klenbování paliva uvnitř násypky.  

Šroub je umístěn ve vlastní trubce, která slouží jako vedení šroubu. Uvnitř těchto 

trubek jsou navařeny ocelové lišty, jejichž úkolem je zabránit opotřebení trubky od 

rotujícího šroubu. Šrouby jsou ve vodících trubkách volně uloženy. Velikost vůle mezi 

šnekem a trubkou je 45 mm. V případě, že palivo obsahuje větší kusy paliva, dojde 

k vyosení šroubu vůči trubce. Tento boční pohyb je umožněn díky speciálnímu napojení 

pohonné jednotky šroubu na vlastní tělo šroubu. Díky tomu se na pohonnou jednotku 

přenáší pouze točivý moment a žádné další boční síly.  

Další částí dávkovacího zařízení je násypka paliva, ve které je dočasně uloženo 

takové množství paliva, které zajistí kontinuální dopravu paliva na rošt. Výška hladiny 

paliva v násypce je v pravidelných intervalech snímána pomocí snímače umístěného 

v určité výšce na stěně násypky. Plnění násypky palivem je přerušeno, pokud snímač po 

určitý časový úsek (v řádech několika sekund) signalizuje dostatek paliva. V důsledku 

plnění paliva do kotle dojde k poklesu hladiny paliva v násypce a opět po určitém časovém 

úseku, kdy snímač signalizuje nízkou hladinu paliva, dojde k plnění násypky dalším 

palivem. Výška, ve které je snímač na násypce umístěn, se stanovuje při uvádění kotle do 

provozu. 
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Obr. 3.7 – Pohled do spodní části násypky paliva 
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4. Přehled používaných hořlavých materiálů a jejich 

vlastnosti 

O hořlavosti používaného materiálu (paliva) nemůže být žádných pochyb. 

Spalováním paliva v kotli získává energie k dalšímu využití.  

 

4.1 Popis spalovaného paliva 

Jak již vyplývá z názvu samotné diplomové práce, palivem, jež je v kotli spalováno, 

je biomasa. Obecně je biomasa považována za jeden z nejperspektivnějších obnovitelných 

zdrojů energie. Pod tímto pojmem je obsažena široká škála paliv různých tvarů, vlastností  

a konzistence. Jedná se prakticky o jakoukoliv hmotu organického původu. Pro energetické 

účely se využívá odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní produkce. V poslední době se 

stále více rozšiřuje také intenzivní pěstování biomasy jako energetické suroviny. Biomasu 

rozlišujeme podle obsahu vody na suchou (dřevo, dřevní odpady, sláma a další odpady), 

mokrou (tekuté odpady – kejda apod.), speciální (olejniny, škrobové a cukernaté plodiny). 

Postup výroby energie z jednotlivých druhů biomasy je naprosto rozdílný. V této práci se 

proto budu dále podrobněji zabývat pouze suchou biomasou. Z tohoto druhu biomasy se 

energie vyrábí procesem spalování. Suchou biomasu lze spalovat buď přímo, nebo po 

mírném vysušení. Přestože i v případě suché biomasy se jedná o velké množství 

různorodých materiálů, z hlediska chemického složení jsou si velmi podobné. Firma 

Vyncke se již téměř sto let zaměřuje na tuto oblast energetiky a působí ve všech oblastech 

Zeměkoule. Z toho důvodu se potýká s celou řadou exotických paliv, jejichž příklady jsou 

uvedeny na obr. 4.1.  

Vlastnosti paliv se mohou navzájem lišit a jsou závislé například na zeměpisné 

poloze, odrůdě, způsobu pěstování, klimatických podmínkách, stupni znečištění apod. Pro 

každý projekt je proto vždy nutno individuálně zjistit skutečné vlastnosti. Suchá biomasa se 

vyskytuje v různých formách, od prachu až po kusový odpad, špalky a polena. Do skupiny 

paliv z biomasy spadá také dřevo a dřevní odpad, což je v současnosti asi nejrozšířenější 

druh biomasy, spalované v roštových ohništích. Zdrojem dřevní biomasy jsou nejčastěji 

odpady při těžbě dřeva, odpady dřevozpracujícího průmyslu a pěstování rychlerostoucích 

dřevin jako energetické suroviny.  
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Obr. 4.1 – Příklady různých forem biomasy 
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Přestože je možné na roštových ohništích spalovat téměř všechny zrnitosti a tvary (s 

výjimkou prachu), z hlediska manipulace, dávkování do ohniště, dopravy, skladování         

a automatizace celého procesu spalování se biomasa upravuje na vhodnou zrnitost 

(drcením, štěpkováním, krájením, peletováním apod.) 

 Pro potřeby hodnocení nebezpečí výbuchu při dopravě paliva do kotle je nutno znát 

specifické parametry paliva (viz kapitola 4.3). Jak vyplývá z výše uvedeného, výčet 

jednotlivých paliv je velmi rozmanitý. Navíc je velkou výhodou energetických zařízení 

firmy Vyncke jejich univerzálnost a flexibilita při výběru paliva. Z toho důvodu je 

zapotřebí uvažovat nejnepříznivější případ – suché palivo s velmi nízkým obsahem vody 

(10 %) a obsahem jemných prachových částic (piliny apod.). I v případě, že se jedná           

o kusové palivo, dochází během dopravy paliva do kotle ke kontaktu jednotlivých kusů 

paliva a ke vzniku jemných částic. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty obsahu vody 

vybraných paliv dle měření na kotlích Vyncke. 

 

Tabulka 1: Obsah vody vybraných paliv 

Druh paliva Obsah vody 
[%] 

Slunečnicové slupky 11,6 
Prázdné sojové lusky 8,9 
Kompost 41,3 
Kokosové skořápky 14,3 
Ovesné otruby 10,3 
Lněná stébla 12 
Třtinový odpad - kořeny 50,6 
Rýžové otruby 9,68 
Maniok drcený 14,7 
Prázdné třapce exot. ovoce 7,47 
Ovocné výlisky (matoliny) 52,6 
Kuřecí peří 6,2 
Řepkové semeno 10,7 
Melasa 54,2 
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4.2  Výbušnost hořlavých prachů 

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

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

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

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

prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických [5]. Výbušné prachy 

v praxi vznikají jako hlavní výrobní produkt, ale i jako nežádoucí produkt při zpracování 

dopravě apod. Z téměř neomezené řady výbušných organických prachů lze jmenovat 

například dřevný a korkový prach, prachy vláknitých látek (lnu, bavlny, konopí, buničiny, 

koudele, juty), senný a obilný prach, škroby a mouky, čaj, kakao, koření, tabák, kávoviny, 

sušené mléko. Tyto prachy jsou navíc velmi náchylné k tvorbě elektrostatického náboje. 

Z řady samostatných prvků jsou nejvíce nebezpečné především prachy kovů (hliník, hořčík, 

titan, zirkon a další), z nekovových prvků potom síra. 

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

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

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

jsou hlavním produktem výroby [1]. 

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

procent látky schopné oxidace. Prach se vyskytuje ve dvou stavech: usazený prach 

(aerogel) a rozvířený prach (aerosol). Přitom prach může snadno přejít z jednoho stavu do 

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

rozvířený prach sedimentací přechází do usazeného stavu. Prach v usazeném stavu může 

podle druhu látky hořet plamenem (bavlna, plastické hmoty), žhnout (dřevné uhlí) nebo 

doutnat (kdy se tepelným rozkladem vytvářejí pyrolyzní produkty v tak malém množství, 

že se nedosáhne koncentrace potřebné k plamennému hoření) a hoření se může šířit různou 

rychlostí [1]. 

U většiny hořlavých prachů rovnoměrná vrstva usazeného prachu na podlaze             

o tloušťce 1mm stačí k tomu, aby se při jeho rozvíření v celém objemu vytvořila výbušná 

směs! [2]  
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4.3 Požárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostní 

parametry 

Požárně technické charakteristiky jsou jedny z nejdůležitějších podkladů pro 

posuzování bezpečnosti provozů v souvislosti se směrnicí 1999/92/EC (ATEX 137). Bez 

těchto základních údajů nelze jednoznačně rozhodnout, zda daná technologie nebo daný 

provoz má instalována vhodná zařízení k omezení nebo potlačení exploze a tudíž, zda je 

její provozování bezpečné [5]. 

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

charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko-bezpečnostními 

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

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

hodnotami uzančními, které jsou závislé na celé řadě faktorů včetně způsobu stanovení [3]. 

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

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

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

přítomny jako nečistoty, mohou tyto hodnoty změnit směrem nahoru nebo dolů. [4]. 

Z pohledu protipožární a protivýbuchové prevence můžeme mezi TBP prachů zařadit 

např. tyto zkouškami zjišťované parametry: 

 

 spodní mez výbušnosti 

 maximální výbuchový tlak  pmax 

 maximální rychlost nárůstu tlaku (dp/dτ)max 

 výbuchová konstanta KSt 

 minimální iniciační energie 

 teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí usazeného prachu 

 teplota vznícení rozvířeného prachu 

 stanovení náchylnosti k samovznícení 

 limitní obsah kyslíku 

 

Dle [6] je povinností každého provozovatele zařízení s nebezpečím výbuchu znát 

vlastnosti prachů vyskytujících se v provozovaných technologiích. Tyto musí být doloženy 

protokolem o zkouškách vlastností prachů provedených a potvrzených státem 
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autorizovanou zkušebnou. V tabulce 2 jsou jako příklad uvedeny TBP několika vybraných 

prachů, které by se mohly vyskytovat ve spalovaném palivu.   

 

 

Tabulka 2: TBP vybraných prachů dle (Zdroj: databáze „GESTIS-DUST-EX“ - Institut für 

Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) 

Materiál Dřevo  Dřevo Pšenice Pšenice 
Kakaové 
skořápky 

Slunečnice 

Stav materiálu 
Piliny, 
prach 

Brusný 
prach 

Otěry při 
manipulaci 

Otruby 
Otěry při 

manipulaci 
Otěry při 

manipulaci 

Velikost částic <500µm [hmot. %] 77  -  100 44 55 83 

Velikost částic <250µm [hmot. %]  -   -   -  18 36 33 

Velikost částic <125µm [hmot. %] 64 78  -  11 25 14 

Velikost částic < 71µm [hmot. %] 37 53  -   -   -   -  

Velikost částic < 63µm [hmot. %]  -   -   -  9 17 8 

Velikost částic < 32µm [hmot. %]  -  25  -  4 6 7 

Střední hodnota (µm) 98 65 <70 600 410 350 

Obsah vody [hmot. %]  -   -  9,7 11 7,3 14 

Spodní mez výbušnosti [g/m3]  -   -   -  30 15  -  

Max. výbuchový tlak [bar] 8,6 9 7,2 5,1 7,8 6,4 

Výbuchová konstanta KSt [bar m/s] 132 95 106 21 68 22 

Třída výbušnosti St 1 St 1 St 1 St 1 St 1 St 1 

Teplota žhnutí [°C] 310 290  -  330 300  -  

Teplota vznícení [°C] 410 470  -   -   -   -  

Třída hořlavosti BZ  -   -  3 2 3 4 
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5. Popis současných bezpečnostních opatření FLS-S 

V průběhu vývoje FLS-S a na základě praktických zkušeností s jeho používáním byla 

stanovena níže uvedená bezpečnostních opatření, jejichž striktní dodržování a správná 

funkčnost celého zařízení by měla zajistit bezpečný provoz tohoto zařízení. 

 

5.1 Opatření proti prošlehnutí plamene ze spalovací komory  

FLS-S obsahuje následující opatření k prevenci prošlehnutí plamene ze spalovací 

komory do vnitřních prostorů dávkovacího zařízení a dále do prostorů dopravy paliva.  

• Vzduchotěsná uzávěra 1 – Tuto uzávěru tvoří rotační podavač paliva nebo dvojitá 

klapka. Standardně bývá umístěna na vstupu do FLS-S. V případě, že je celý systém 

dopravníků paliva vzduchotěsný, může být uzávěra umístěna kdekoliv mezi 

zásobníkem paliva a  FLS-S. 

• Vzduchotěsná uzávěra 2 – V násypce paliva je udržováno předem stanovené 

množství paliva. Vrstva paliva slouží jako bariéra, která hermeticky odděluje 

prostor spalovací komory od prostorů, kterými je dopravováno palivo. Množství 

paliva v násypce je průběžně monitorováno a vyhodnocováno (viz. kapitola 3.2)  

• Průběžná dodávka paliva do kotle – V případě, že by došlo na delší dobu k zastavení 

činnosti dávkovacího zařízení, hrozí vlivem vysokých teplot ve spalovací komoře 

nebezpečí prohoření paliva umístěného v závitech šroubů a dále paliva v násypce 

FLS-S. Během normálního provozu kotle je do spalovací komory nepřetržitě 

dodáváno palivo, takže k prohoření paliva nedochází. Mohlo by ale k němu dojít 

v případě, že se kotel nachází v pohotovostním režimu (např. z důvodu aktuální 

malé poptávky energie). Tento případ je ošetřen tím, že je v pravidelných 

intervalech do kotle dodáváno alespoň minimální množství paliva. Stejným 

způsobem je ošetřen i stav, kdy je zapotřebí odstavit kotel na delší dobu. 

• Hasicí zařízení -  Jak již bylo popsáno v předchozím bezpečnostním opatření, vlivem 

bezprostředního kontaktu části dávkovacího zařízení s plamenem ve spalovací 

komoře hrozí zahoření paliva uvnitř tohoto zařízení. V některých případech (např. 

velmi suché a hořlavé palivo) však ani průběžná dodávka paliva do kotle nezamezí 

zahoření paliva uvnitř FLS-S. Z toho důvodu je FLS-S dodatečně chráněno vodním 
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hasicím zařízením, které je spouštěno na základě překročení předem stanovených 

teplot. Systém hasicího zařízení je podrobněji popsán v kapitole 7.1. Provoz kotle 

není možný v případě, že hasicí zařízení je mimo provoz (např. z důvodu nízkého 

tlaku vody). V takovém případě dojde k vyhlášení alarmu a kotel je řídicím 

systémem odstaven.  

 

5.2 Protivýbuchová opatření 

Dále FLS-S obsahuje technická a organizační bezpečnostní opatřeni, jejichž cílem je 

zamezit možnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a případné iniciace této atmosféry. 

Níže je uveden popis jednotlivých opatření. 

• Vnější iniciační zdroje – Je přísně zakázáno používat jiná paliva než ta, která byla 

smluvně ujednána. Dále je přísně zakázáno vnést do systému dopravy a dávkování 

paliva vnější energetické zdroje, které by mohly způsobit iniciaci výbušné 

atmosféry. Jedná se především o neschválené a neodborné opravy zařízení 

(svařování, broušení apod.), manipulace se žhavými částicemi a předměty, kouření 

apod. 

• Rychlost otáčení šroubů FLS-S – Dle odborného posouzení bylo stanoveno, že 

vlivem mechanického tření těla šroubu o vodící trubku (případně jinou kovovou 

část, kámen apod.) nemůže vzniknout dostatečně silná jiskra, která by byla schopná 

iniciovat výbušnou atmosféru - rychlost otáčení šroubů dopravujících palivo do 

spalovací komory je natolik malá. 

• Fáze spouštění kotle – V této fázi je riziko výbuchu největší, protože vnitřní prostory 

FLS-S jsou v přímém kontaktu se spalovací komorou. Iniciační zdroje ve spalovací 

komoře jsou natolik silné, aby iniciovaly případnou výbušnou atmosféru uvnitř 

FLS-S. Z tohoto důvodu řídící systém kotle neumožní zažehnutí ohně ve spalovací 

komoře, pokud není v násypce FLS-S dosaženo alespoň minimální výšky hladiny 

paliva. V případě, že v násypce není alespoň minimální množství paliva, vyhlásí 

systém alarm pro obsluhu kotle. Během fáze spouštění kotle je dále přísně zakázáno 

otevírat inspekční otvory na násypce FLS-S. 

• Nedostatek paliva během provozu kotle – Zvýšené nebezpečí výbuchu nastává také 

v případě, že byl během provozu kotle vyhlášen alarm z důvodu nedostatečného 
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množství paliva v násypce FLS-S. V takovém případě existují 2 způsoby jak 

bezpečně uvést kotel znovu do provozu (reset kotle nebo jeho opětovné spuštění 

pod zvýšeným dohledem) po předchozí kontrole a vyhodnocení nastalé situace: 

1. V dávkovacích šroubech zůstalo dostatečné množství paliva – je tedy možno 

pouze doplnit palivo do násypky FLS-S a pokračovat v provozu kotle. 

2. V dávkovacích šroubech nezůstalo dostatečné množství paliva – je zapotřebí 

vyprázdnit zbytky paliva ze šroubů (pomocí speciálního programu proti 

prošlehnutí plamene). Pokud se v této fázi zahájí plnění násypky palivem, 

může teoreticky dojít ke kontaktu oblaku rozvířeného prachu se žhavým 

popelem na výstupu z FLS-S, což by mohlo způsobit výbuch. Tuto situaci je 

možno řešit opět dvěma způsoby: 

a) Vyčkat dostatečně dlouhou dobu, dokud nedojde k vychladnutí 

spalovací komory. Poté odstranit zbytky popela a znovu spustit kotel.  

b) Uvést do provozu hasicí systém a současně začít přivádět nové palivo 

do násypky FLS-S. Poté, co dojde k naplnění násypky do úrovně 

minimálního množství paliva (dokud nedojde ke zrušení alarmu) je 

možno již vypnout hasicí systém a pokračovat v doplňování paliva. 

Poté je možno spustit kotel běžným způsobem. 
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6. Hodnocení nebezpečí výbuchu 

Při hodnocení nebezpečí výbuchu jsem postupoval dle [6]. Analýzu jsem provedl pro 

existující zdroje možných nebezpečných výbušných směsí a účinné zdroje iniciace, které 

mohou vzniknout současně. Pro stanovení a ohodnocení nebezpečí výbuchu jsem zvolil 

metodu využívající sadu speciálně zaměřených otázek, která je dle tohoto návodu v praxi 

plně dostačující. Postupový diagram této metody je na obr. 6.1.  

Diagram využívá otázky o „spolehlivém“ zabránění vzniku nebezpečné výbušné 

atmosféry. Odpověď „Ano“ může být dána pouze v případě, jsou-li již přijatá technická      

a organizační opatření taková, že není nutno počítat se vznikem výbuchu, s ohledem na 

všechny provozní podmínky a jakékoliv rozumné předpokládané případy poruch. Abych 

zjistil aktuální nebezpečí výbuchu, prováděl jsem hodnocení pro současný stav zařízení – 

včetně bezpečnostních opatření uvedených v kapitole 5. Uvažoval jsem při tom následující 

provozní stavy zařízení: 

 

• Běžný provoz kotle 

• Najíždění kotle 

• Odstávka kotle 

• Krátkodobá odstávka kotle (< 2 h) 

• Nedostatek paliva za provozu kotle 

 

 



 

Obr. 6.1 – Postupový diagram hodnocení pro zjišt

28 

Postupový diagram hodnocení pro zjištění a prevenci nebezpe

 

ní a prevenci nebezpečí výbuchu 
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Odpověď na prvních pět otázek postupového diagramu je stejná pro všechny 

provozní stavy zařízení. Jedinou hořlavou látkou v oblasti dopravy paliva do kotle je 

vlastní palivo, jehož spalováním se získává energie k dalšímu využití. Hořlavost látky je 

tedy principiálně zaručená. O tom, jestli může účinné rozptýlení hořlavé látky ve vzduchu 

způsobit vznik výbušné směsi, rozhoduje především stupeň rozptýlení hořlavé látky 

v prostoru. Jestliže koncentrace hořlavé látky ve vzduchu leží v mezích výbušnosti, je 

přítomna výbušná atmosféra. Plyny a páry mají v důsledku své přirozené povahy 

dostatečný stupeň rozptýlení.  V případě paliva ve formě biomasy není situace tak zcela 

jednoznačná. Jako palivo se využívá hořlavá látka v různých formách (zrnitost, obsah vody 

apod.). Z hlediska nebezpečí vzniku výbušné atmosféry jsou důležité jemné prachové 

částice do velikosti 0,5 mm. Ty vznikají při vzájemném mechanickém otěru větších kusů 

paliva a při jejich rozvíření může dojít ke vzniku nebezpečné koncentrace. Meze výbušnosti 

pro prachy nemají v praxi stejný význam jak je tomu u plynů a par. Koncentrace prachů se 

může významně měnit při rozprášení usazeného prachu nebo usazování rozvířeného prachu 

a dále se významně mění v různých místech v prostoru. Proto je všeobecně stanoveno, že 

pokud je prach rozvířen, může vznikat výbušná atmosféra. Vlastnosti používaných paliv 

tedy mohou způsobit účinné rozptýlení hořlavé látky ve vzduchu a způsobit tím vznik 

výbušné směsi. 

Při plnění násypky dávkovacího zařízení palivem dochází k víření prachových částic 

suchých paliv a v násypce tedy může vzniknout výbušná atmosféra. Při rozvíření 

usazených vrstev prachu (např. předchozím výbuchem uvnitř násypky) může vzniknout 

výbušná atmosféra také v prostorách dopravníku paliva, pokud se jedná                        

o zakrytovanou verzi. 

Byla tedy stanovena možnost vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu. Rozhodnutí    

o tom, zda se jedná o nebezpečnou výbušnou atmosféru, závisí na jejím objemu                   

a nebezpečných následcích jakéhokoliv výbuchu. Obecně se však předpokládá, že výbuch 

způsobí podstatné škody a že je tedy nebezpečná výbušná atmosféra přítomna. 

V jakémkoliv uzavřeném prostoru (zařízení) je nutno nezávisle na velikosti tohoto prostoru 

považovat za nebezpečné množství již 10 litrů výbušné směsi. U většiny hořlavých prachů 

rovnoměrná vrstva usazeného prachu na podlaze o tloušťce 1mm stačí k tomu, aby se při 

jeho rozvíření v celém objemu vytvořila výbušná směs! [2].  
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V prostoru násypky paliva i dopravníku paliva může vzniknout nebezpečná 

výbušná atmosféra. Vzniku této nebezpečné výbušné atmosféry v současnosti není 

nijak zabráněno. 

Všechny nebezpečné prostory musí být proto zařazeny do zón podle 

pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. Toto zařazení jsem provedl 

v následující kapitole pro běžný provozní stav kotle.  

 

6.1 Stav běžného provozu kotle 

V tomto stavu kotle je v násypce paliva dávkovacího zařízení udržováno předepsané 

množství paliva. Děje se tak pomocí čidel na snímání hladiny paliva v násypce. Při poklesu 

množství paliva pod minimální úroveň dojde k vyhlášení alarmu (podrobněji v kapitole 5). 

Do násypky je průběžně dle potřeby doplňováno palivo pomocí palivového dopravníku 

přes turniketový podavač nebo dvojitou klapku. Vnitřní prostor násypky jsem proto 

zařadil do zóny 20 (prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často). Vnitřní 

prostory dopravníku paliva jsem zařadil do zóny 22 (prostor, ve kterém není 

pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve 

vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové 

období).  

Za normálního provozu kotle není možné zcela vyloučit vznik nebezpečné výbušné 

atmosféry a je proto nutné provést opatření pro vyloučení přítomnosti účinných zdrojů 

iniciace. V zařízení se mohou v tomto stavu kotle vyskytnout následující iniciační 

zdroje: 

• Plamen z ohniště – možnost iniciace je vyloučena pomocí neustálé vrstvy paliva 

v dávkovacím zařízení, která odděluje prostory ohniště od prostoru s výbušnou 

atmosférou. Pro případ prohoření vrstvy paliva je dávkovací zařízení vybaveno 

automatickým hasicím zařízením.  

• Plamen + žhavé částice (cigareta, sirka, opravné práce apod.) – možnost iniciace je 

minimalizována pomocí organizačních opatření (zákaz kouření, systém vydávání 

písemných příkazů k provedení prací, školení zaměstnanců) 

• Úder blesku, statická elektřina – uzemnění + pravidelné kontroly 
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 Vznícení nebezpečné výbušné atmosféry je vysoce nepravděpodobné a žádná 

další opatření proti výbuchu nejsou nutná. 

 

6.2 Stav najíždění kotle 

V tomto stavu kotle je násypka postupně plněna palivem až do té doby, dokud není 

dosaženo předepsaného množství paliva. Po celou dobu plnění násypky může vzniknout ve 

vnitřních prostorách výbušná atmosféra.  

Za stavu najíždění kotle není možné zcela vyloučit vznik nebezpečné výbušné 

atmosféry a je proto nutné provést opatření pro vyloučení přítomnosti účinných zdrojů 

iniciace. V zařízení se mohou v tomto stavu kotle vyskytnout následující iniciační 

zdroje: 

• Plamen z ohniště – možnost iniciace je vyloučena tím, že zažehnutí ohně v ohništi 

není řídicím systémem kotle umožněno dříve, než dosáhne množství paliva 

v násypce předepsané úrovně. 

• Plamen + žhavé částice (cigareta, sirka, opravné práce apod.) – možnost iniciace je 

minimalizována pomocí organizačních opatření (zákaz kouření, systém vydávání 

písemných příkazů k provedení prací, školení zaměstnanců) 

• Úder blesku, statická elektřina – uzemnění + pravidelné kontroly 

 

 Vznícení nebezpečné výbušné atmosféry je vysoce nepravděpodobné a žádná 

další opatření proti výbuchu nejsou nutná. 

 

6.3 Odstavování kotle 

V tomto stavu je pracovní režim kotle přepnut na úplné vyprázdnění zásobníku 

paliva. Do násypky není přiváděno žádné palivo a nedochází proto k víření prachových 

částic ve vnitřních prostorách. V určitém okamžiku dochází k situaci, kdy v dávkovacím 

zařízení není již žádné palivo, zatím co v ohništi stále dohořívá poslední dávka paliva. 

Pokud by v této fázi došlo k otevření inspekčního otvoru na dávkovacím zařízení, mohlo by 

dojít vlivem přisávání falešného vzduchu přes tento otvor k rozvíření jemných prachových 

zbytků paliva v dávkovacím zařízení a k jejich nasátí do prostorů ohniště. To by mohlo 
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způsobit výbuch v prostorách ohniště, který by dále mohl rozvířit další usazené prachové 

částice v dávkovacím zařízení a další výbuch.  

Za stavu odstavování kotle není v současnosti dle mého názoru spolehlivě 

zabráněno vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. Otevření inspekčních otvorů je 

zabezpečeno pouze pomocí organizačních opatření (zákaz otevření). Doporučoval bych 

zabezpečit pomocí elektronického uzavíracího systému napojeného na řídicí systém 

kotle. Ten by neumožnil otevření inspekčních otvorů v daném stavu kotle.   

 

6.4 Krátkodobá odstávka kotle 

V tomto stavu kotle není do dávkovacího zařízení přiváděno žádné palivo                   

a nedochází tak k víření prachových částic paliva. Pro krátkodobou odstávku (< 2 h) není 

zapotřebí vyprázdnění dávkovacího zařízení a v násypce je proto po celou dobu předepsané 

množství paliva. V pravidelných intervalech dochází k pootočení dávkovacích šroubů, aby 

se zabránilo zahoření paliva do vnitřních prostorů šroubu vlivem vysokých teplot uvnitř 

ohniště. I přes toto opatření může dojít v určitých případech k zahoření. Z toho důvodu je 

dávkovací zařízení vybaveno automatickým hasicím zařízením. 

Za stavu krátkodobé odstávky kotle je spolehlivě zabráněno vzniku nebezpečné 

výbušné atmosféry a žádná další ochranná opatření pro zabránění výbuchu nejsou 

nutná. 

 

6.5 Stav nedostatku paliva za provozu kotle  

V tomto stavu kotle může nastat situace, kdy násypka paliva i dávkovací šrouby jsou 

úplně bez paliva (blíže popsáno v kapitole 5). V celém vnitřním prostoru dávkovacího 

zařízení tak může vzniknout výbušná atmosféra.  

Za stavu nedostatku paliva za provozu kotle není možné zcela vyloučit vznik 

nebezpečné výbušné atmosféry a je proto nutné provést opatření pro vyloučení přítomnosti 

účinných zdrojů iniciace. V zařízení se mohou v tomto stavu kotle vyskytnout 

následující iniciační zdroje: 

• Plamen z ohniště – možnost iniciace je vyloučena tím, že je spuštěno hasicí zařízení 

po celou dobu, než dosáhne množství paliva v násypce předepsané úrovně. 
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• Plamen + žhavé částice (cigareta, sirka, opravné práce apod.) – možnost iniciace je 

minimalizována pomocí organizačních opatření (zákaz kouření, systém vydávání 

písemných příkazů k provedení prací, školení zaměstnanců) 

• Úder blesku, statická elektřina – uzemnění + pravidelné kontroly 

 

 Vznícení nebezpečné výbušné atmosféry je vysoce nepravděpodobné a žádná 

další opatření proti výbuchu nejsou nutná. 
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7. Problematika bezpečnostního opatření „Hasicí 

zařízení“ 

Hasicí zařízení slouží jako ochrana proti přestupu plamene ze spalovací komory kotle 

do vnitřních prostorů dávkovacího zařízení a dále do prostorů, kterými se dopravuje palivo. 

 

7.1 Popis hasicího zařízení FLS-S 

Jedná se o nízkotlaké vodní hasicí zařízení. Jednotlivé části hasicího systému jsou 

zobrazeny na obr. 7.1 a obr. 7.2. Přívod vody je zajištěn z běžného vodovodního rozvodu. 

Pro nouzové případy je přívod vody zajištěn z tlakového zásobníku. Tento zásobník nebývá 

součástí dodávky firmy Vyncke - jeho instalace je vždy v kompetenci koncového 

zákazníka.  Zákazník dále musí zajistit přívod vody o průtoku 5 m3/h. 

Hasicí zařízení je spouštěno při překročení stanovených teplot uvnitř dávkovacího 

zařízení. Děje se tak na základě impulzu z teplotních čidel, která jsou vhodně rozmístěna na 

kritických místech FLS-S. Funkčnost zařízení je dvojnásobně jištěna – elektronicky            

a termomechanicky. I v případě výpadku elektrické energie je tedy schopno plnit svoji 

funkci. 

 Hasicí systém se skládá z několika navzájem nezávislých větví, které budou dále 

podrobněji popsány. Každou větev tvoří přívodní potrubí, 2 typy ventilů podle typu 

ovládání (elektricky, magneticky), 2 typy teplotních snímačů podle principu snímání 

teploty (elektronický, termomechanický), rozstřikovací trysky od firmy Delavan – typ 

BN46. Za normálního provozu kotle jsou všechny ventily uzavřeny a hasicím zařízením 

neprotéká žádná voda. V případě, že některý ze snímačů zaznamená překročení stanovené 

teploty, vyšle příslušnému ventilu signál k jeho otevření a tím spustí proces hašení. 

Elektronický snímač (PT100) otevírá elektricky ovládaný ventil, termomechanický snímač 

(AVTA) otevírá magneticky ovládaný ventil.  Proces hašení je ukončen poklesem teploty 

pod stanovenou mez. V případě potřeby lze spustit hasicí zařízení i ručně pomocí ručně 

ovládaného ventilu. Využívá se toho např. pro ověření funkčnosti systému (zda nejsou 

zanesené trysky apod.). 
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Pozice Popis Pozice Popis 

001 Ruční uzavírací ventily 007 Tlakoměr 
002 Filtr 008 Napojení na rozvod vody 

003 Potrubí do násypky 009 Pojišťovací ventil 

004 Magneticky ovládaný ventil 010 Snímače teploty 

005 Elektricky ovládaný ventil 011 Odvodňovací otvor 

006 Trysky v oblasti šroubů 

 

Obr. 7.1 – Hasicí systém (boční pohled na FLS-S) 
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Obr. 7.2 – Hasicí systém (čelní pohled na FLS-S) 

 

 

Hasicí systém lze rozdělit na 2 oblasti: 

• Spodní oblast (v místech podávacích šroubů) – Každému podávacímu šroubu je 

přiřazena jedna větev hasicího systému, která pracuje nezávisle na dalších větvích. 

Voda je vstřikována do vnitřního prostoru podávacího šroubu na dvou různých 

místech (viz obr. 7.3). Děje se tak prostřednictvím rozstřikovacích trysek, které jsou 

umístěny v plášti vodicí trubky šroubu. Na plášti každé trubky je také umístěna 

dvojice teplotních snímačů, které ovládají pouze ventily na příslušné větvi. 

• Horní oblast (násypka paliva) – Tato oblast tvoří jednu samostatnou větev hasicího 

systému. Snímače i trysky jsou umístěny v horní části pláště násypky. 
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Obr. 7.3 – Zaústění rozstřikovacích trysek do podávacích šroubů 

 

Teplotní snímače reagují při překročení celkem dvou odlišných teplot. Při každé 

teplotě je provedena jiná akce: 

 

• Teplota 1 (50 °C) - při překročení této teploty dojde k pulzujícímu otevírání ventilu 

• Teplota 2 (60 °C) - při překročení této teploty dojde k úplnému otevření ventilu          

a dojde k vyhlášení alarmu 

 

Statický tlak vody v hasicím zařízení je neustále monitorován pomocí tlakového 

snímače a vyhodnocován řídicím systémem. V případě ztráty tlaku je vyhlášen alarm           

a kotel je odstaven. 

Řídicí systém kotle zajišťuje pravidelnou kontrolu funkčnosti hasicího zařízení tím, 

že v pravidelných intervalech uvede zařízení v činnost. To umožňuje zjistit, zda není 

potrubí někde blokováno (např. zavřený kohout na přívodu vody) a také se tím pročistí 

trysky. Tento interval je nastaven při uvádění kotle do provozu a neměl by být delší než 

jeden den. 
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7.2 Problémy současného hasicího zařízení  

Při provozu hasicího zařízení vznikají níže uvedené problémy. Díky těmto 

problémům se na současný systém hašení začalo pohlížet jako na nevýhodný a uvažuje se 

proto o jeho nahrazení jiným systémem.  

• Rozstřikovací trysky jsou zanášeny a ucpávány prachem 

• Rozstřikovací trysky mají stanovený určitý teoretický úhel, pod kterým je voda 

rozstřikována do prostoru. V praxi jsou ale trysky zcela obklopeny palivem a tento 

úhel tedy nelze uvažovat. Voda z trysek tedy pouze vytéká v jednom místě, což má 

za následek výrazně nižší chladicí účinek než jaký byl teoreticky očekáván a vyšší 

spotřebu vody. Velké množství vody navíc způsobuje přílišné zvlhčení paliva těsně 

před jeho vstupem do spalovací komory.  

• Díky tomu že se jedná o nízkotlaké hasicí zařízení a v důsledku tlakových ztrát 

v potrubí opět dochází k tomu, že voda z trysek pouze vytéká.  

• Po každém spuštění hasicího zařízení je nutno promazat ložiska dávkovacích šneků 

FLS-S. 

• Vlivem netěsností FLS-S dochází po spuštění hasicího zařízení k vytékání vody do 

prostorů mimo zařízení i přes to, že je vybaveno odtokovým systémem. Ten se 

pravděpodobně částečně ucpává vlivem nečistot.   
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8. Úprava vodního hasicího zařízení 

Problémy současného systému zhášení případných požárů uvnitř dávkovacího 

zařízení jsou popsány v kapitole 7.2. Kromě těchto problémů však vodní hasicí zařízení 

přináší také řadu nesporných výhod. Výhody spočívají především v jeho jednoduchosti       

a finanční nenáročnosti. Hasebním médiem je obyčejná voda přiváděná z vodovodního 

řádu, jejíž cena je zanedbatelná oproti jiným použitelným hasebním látkám. Z toho důvodu 

je zapotřebí se také zabývat možnou úpravou stávajícího hasicího systému, i přes jeho 

nevýhody. 

 

8.1 Voda jako hasební médium 

Voda je i v současnosti nejpoužívanější hasební látkou. Hasební účinek vody se 

v důsledku velké schopnosti vázat teplo zakládá především na ochlazování (chladicí efekt). 

Po přivedení vody do hořící látky dochází k jejímu velmi intenzivnímu odpařování – 

z jednoho litru vody se vytvoří cca 1700 litrů páry. Tvorbou páry je vytlačován kyslík 

z pásma hoření a z toho vyplývá druhý hasební účinek – dusivý efekt. Účinek dusivého 

efektu se projevuje především při hašení vodou v uzavřených prostorách. U žhnoucích látek 

(dřevo, textilie a další) však není dusivý efekt tak významný. Molekuly žhnoucích látek 

totiž zpravidla obsahují dostatek kyslíku potřebného pro hoření, čímž může být žhnutí 

udržováno. Hasicí účinnost vody je možno zlepšit přidáním různých chemických přípravků 

(smáčedla, emulze nebo suspenze jiných hasiv ve vodě. Úspěšnost hašení je velmi závislá 

na tom, v jaké formě a množství se voda dostane do hořící látky, a proto se z všeobecného 

hlediska používají různé způsoby hašení vodou: 

 

• Plným proudem – Umožňuje hasební zásah z větší vzdálenosti. Mechanická energie 

vodního proudu umožňuje proniknutí vody do hořlavé látky, rozmetání hořlavé 

látky, utržení plamene od trhlin nádob, potrubí apod. Nevýhodou však je, že část 

vody nemusí být vůbec k ochlazování využita a způsobí další škody. 

• Roztříštěným proudem nebo mlhou – Voda se dostává na hořící látku rozptýlená        

a tím se vysoký podíl množství vody velmi rychle odpaří a dojde k rychlému 

poklesu teploty. Škody způsobené vodou mohou být tímto podstatně sníženy nebo   

i úplně vyloučeny. Nevýhodou je však omezený účinek u žhnutí a při používání 
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v uzavřených prostorách, kdy horká pára nemůže z tohoto prostoru uniknout            

a neumožní tak potřebný pokles teploty uvnitř prostoru.  

 

8.2 Analýza současného hasicího zařízení 

Jako klíčové bych dle mého názoru stanovil dvě negativní vlastnosti hasicího 

zařízení, jejichž důsledky budou dále blíže popsány. Díky těmto vlastnostem dochází ke 

vzniku následných problémů.  

 

• Jedná se o nízkotlaké zařízení. 

• Voda je „vstřikována“ do prostoru podávacího šroubu pouze na dvou místech. 

 

Vlivem nízkého tlaku voda z trysek nestříká, ale pouze vytéká. Dochází tím 

k přílišnému lokálnímu zvlhčení paliva v místech kolem vyústění trysky. Aby došlo 

k potřebnému ochlazení ohniska žhnutí nebo případného požáru, je nutno přivést tolik 

vody, aby došlo k promočení celé vrstvy paliva mezi vyústěním trysky a ohniskem. Teprve 

potom dojde vlivem snížení teplot k přerušení činnosti hasicího zařízení. Takové množství 

vody není palivo schopno pojmout a přebytečná voda bez užitku odtéká do odvodňovacího 

kanálu a část vytéká vlivem netěsností také mimo dávkovací zařízení. Palivo s takto 

vysokým obsahem vody potom dále způsobuje problémy s hořením v ohništi kotle. 

„Vstřikování“ vody do prostoru podávacího šroubu pouze na dvou místech také velmi 

výrazným způsobem přispívá k výše popsaným problémům.  

Dle katalogu výrobce trysek (Delavan) jsem zjistil, jaké množství vody proteče 

jednou tryskou typu BN 46 za jednu minutu činnosti hasicího zařízení. Tato hodnota je 

závislá na přetlaku uvnitř hasicího zařízení, a proto nelze stanovit jednoznačnou hodnotu. 

Přetlak veřejných vodovodních přípojek je velmi závislý na lokálních podmínkách. 

Vycházel jsem z informací ze zákona č. 247/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, který 

stanovuje minimální přetlak v rozvodné síti v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa 

(1,5 bar). V nejnižších místech vodovodní sítě nesmí maximální přetlak převyšovat 

hodnotu 0,6 MPa (6 bar). Je tedy třeba předpokládat, že přetlak se může pohybovat 

v rozmezí od 1,5 bar do 6 bar. V tabulce 3 je uvedena závislost průtokového množství 

trysky BN 46 na velikosti přetlaku v potrubí, tak jak ji udává výrobce trysek. Na každém 
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podávacím šroubu dávkovacího zařízení jsou umístěny 2 trysky. Z toho vyplývá, že během 

činnosti hasicího zařízení je teoreticky do jednoho podávacího šroubu dopraveno 32 – 51 

litrů za minutu.    

 

Tabulka 3: Tryska BN46 – závislost průtoku na přetlaku v potrubí 

přetlak  [bar] 0,35 0,7 1 1,5 2 3 4 6 7 8 
průtok [l/min] 8,13 11,62 13,64 15,86 17,27 19,29 22,32 25,45 27,88 29,39 

 

 

Přívod vody pro hasicí zařízení je zajištěn z vodovodního rozvodu o průtoku 

5m3/hod, což odpovídá průtoku cca 83 litrů za minutu. Takový rozvod vody je tedy 

schopný pokrýt potřebu pouze pro 2-3 šrouby. Dávkovací zařízení obecně využívá 3-8 

šroubů. Z toho vyplývá, že otevřením všech ventilů hasicího zařízení v jeden okamžik 

(např. při spuštění bezpečnostního opatření proti ucpávání trysek) dojde k velmi výraznému 

poklesu tlaku uvnitř zařízení. To může způsobit nedostatek tlaku na účinné pročištění 

trysek, případně nedostatek vody v případě zahoření paliva ve více šroubech najednou. 

  

Pro dodržení tlaku 1,5 bar uvnitř hasicího zařízení (při spuštění všech větví hasicího 

zařízení najednou) by průtok přívodního vodovodního rozvodu musel být minimálně: 

• 128 litrů za minutu (v případě dávkovacího zařízení se třemi šneky) 

• 288 litrů za minutu (v případě dávkovacího zařízení s osmi šneky) 

 

Pro dodržení tlaku 6 bar uvnitř hasicího zařízení (při spuštění všech větví hasicího 

zařízení najednou) by průtok přívodního vodovodního rozvodu musel být minimálně: 

• 204 litrů za minutu (v případě dávkovacího zařízení se třemi šneky) 

• 459 litrů za minutu (v případě dávkovacího zařízení s osmi šneky) 

 

Hlavním cílem následujících navrhovaných opatření je zvýšit chladicí účinek hasicího 

zařízení a snížit tím spotřebu vody.  
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8.3 Vlastní návrh hasicího zařízení 

Vzhledem k tomu, že vyústění trysek bude ve většině případů obklopeno palivem, 

nemá žádný význam uvažovat o použití rozstřikovacích trysek. Systém těchto trysek je 

nutno nahradit větším počtem trysek s malým průtokem, které budou rozmístěny po obvodu 

vodicí trubky. Tím bude alespoň částečně nahrazen efekt rozstřikovacích trysek. Obecně lze 

říci, že čím větší počet trysek s menším průtokem, tím lepší bude výsledný hasební účinek. 

Optimální počet trysek a množství vody vstřikované jednou tryskou je dle mého názoru 

otázkou praktických zkoušek a pokusů.  

 

8.3.1 Trysky 

Při stanovování průtočného množství jedné trysky jsem vycházel z níže uvedených 

vzorových rozměrů dávkovacího šroubu (viz obr. 8.1), ze kterých jsem vypočítal objem 

paliva v jednom závitu šroubu dle vzorce (1): 

 

• Vnější průměr šroubu   d1 = 400 mm 

• Průměr hřídele šroubu   d2 = 250 mm 

• Tloušťka plechu šroubovice  t = 15 mm 

• Stoupání šroubovice   x = 200 mm 

 

Pro dávkovací zařízení s rozměrově odlišnými rozměry šroubu je nutno navrhnout trysky 

s jiným průtokem.   

 

Obr. 8.1 – Grafické znázornění důležitých rozměrů dávkovacího šroubu 
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Objem paliva v jednom závitu dávkovacího šroubu: 

 

V = 	 − 	 × x − t           (1) 

 

V = π	0,4
4 − π	0,25

4 × 0,2 − 0,015 = 0,0142m = , 	 ů 

 

 Vycházel jsem z předpokladu, že k zahoření paliva dochází paliv s nejmenším 

obsahem vody. Dle tabulky 1 taková paliva obsahují kolem 10 % vody. V kotlích je možno 

spalovat paliva s obsahem vody 50-60 %. Aby po spuštění hasicího zařízení nedocházelo 

k problémům s hořením příliš zvlhčeného paliva, mělo by být do podávacího šroubu 

dopraveno pouze omezené množství vody. Pro potřeby této práce jsem odhadem stanovil 

hodnotu 3 litry na objem paliva v jednom závitu šroubu. Voda bude vstřikována pomocí 

čtyř trysek rozmístěných po obvodu vodící trubky šroubu. Navíc, pro zvýšení účinnosti 

hasicího zařízení bude voda vstřikována ve dvou různých místech šroubu (viz obr. 8.2). 

Celkem bude tedy do jednoho šroubu přivedeno 6 litrů vody pomocí osmi trysek. Toto 

množství bude postupně vstříknuto do šroubu za dobu 60 s. Tím bude umožněno palivu 

dokonalejší nasáknutí vody. Informace o spuštění hasicího systému bude předána také 

řídicímu systému kotle, který dá pokyn k postupnému pootočení šroubu o jednu otáčku, což 

zajistí rovnoměrnější distribuci vody do paliva.  

 

 

Obr. 8.2 – Rozmístění hasicích trysek na podávacím šroubu 
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Při výběru vhodné trysky jsem vycházel z následujících informaci: 

 

• Množství 6 litrů za minutu pomocí osmi trysek - to odpovídá průtoku 0,75 litrů za 

minutu na jednu trysku.  

• Tlak hasicího zařízení jsem zvolil 7 bar.  

• Bude se jednat o trysku s bodovým paprskem 

 

Při návrhu vhodné trysky jsem vybíral z nabídky firmy HENNLICH. Zvolil jsem 

trysku s bodovým paprskem typ 544 320. Tryska je vyrobena z nerezové oceli a při tlaku    

7 bar má průtok 0,75 l/min. Tento typ paprsku (viz obr. 8.3) jsem zvolil z důvodu 

účinnějšího proniknutí vody do dopravovaného paliva.  

 

Obr. 8.3 – Detail trysky s bodovým paprskem 

 

Do prostoru násypky paliva jsem zvolil jiný typ trysky. Zde jsou trysky umístěny nad 

úrovní skladovaného paliva, a proto lze uplatnit rozstřikovací funkci trysek. Předpokládám, 

že ke spouštění této horní větve hasicího zařízení bude za provozu kotle jen velmi ojediněle 

(v případě selhání dolní větve hasicího zařízení) - přenos plamene až do násypky paliva 

považuji již za havarijní stav.  

Při volbě vhodného průtoku jsem vycházel z informací dle [9]. Pro dřevozpracující 

provozy (např. zásobníky na odpad a prach, sila na dřevěné štěpky) tato norma stanovuje 

tzv. minimální návrhovou intenzitu dodávky vody - 5 mm/min. Tato hodnota je odvozena 

z průtoku vody v litrech/min, děleného účinnou plochou v m2. Hodnota 5 mm/min tedy 
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odpovídá průtoku minimálně 5 litrů/min na plochu 1 m2. Na násypce jsou umístěny celkem 

dvě trysky a jako modelový příklad jsem uvažoval velikost plochy 2m2 (plocha uvnitř 

násypky, kterou je zapotřebí hasit).  

Zvolil jsem jazýčkovou trysku (viz obr. 8.4) typ 684 650. Tryska je vyrobena              

z nerezové oceli a při tlaku 7 bar má průtok 5 l/min.Tyto trysky jsou umístěny na stěně 

násypky paliva. Použitím klasické axiální trysky by došlo především k ostřikování protější 

strany násypky, po které by voda stékala do paliva v násypce. Použitím tohoto typu trysky 

dojde k nasměrování proudu vody přímo na palivo.  

 

 

Obr. 8.4 – Detail jazýčkové trysky 

 

8.3.2     Zásobování vodou 

Jako modelový příklad jsem uvažoval dávkovací zařízení s osmi dávkovacími šrouby. 

Na Každém šroubu je umístěno 8 trysek s průtokem 0,75 l/min. Na násypce jsou umístěny 

2 trysky s průtokem 5 l/min. Celková spotřeba vody hasicího zařízení pro takové dávkovací 

zařízení by byla 58 l/min při tlaku 7 bar. 

Při volbě typu zásobování vodou jsem využil informací dle [8] a dle [9]. Jako zdroj 

vody jsem zvolil potrubní síť s posilovacím čerpadlem. Jak již bylo řečeno, povinností 

provozovatele energetického zařízení je zajistit přívod vody pro hasicí zařízení o průtoku   

5 m3/hod (tzn. 83 1/min). Takový rozvod vody dokáže plně pokrýt potřeby navrženého 

hasicího zařízení. Před vstupem do čerpadla musí být instalován tlakový spínač, který musí 
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vyvolat poplach při poklesu tlaku v přívodním potrubí na předem stanovenou hodnotu. Pro 

případ přerušení přívodu vody z potrubní sítě musí být instalována vodní nádrž o takovém 

objemu, který zajistí minimálně bezpečné odstavení kotle. Zásobování vodou nesmí být 

ovlivněno možným mrazem, suchem, záplavami nebo jakýmikoliv jinými vlivy, které by 

mohly snížit průtok. 

Výše uvedeným parametrům vyhovuje vertikální vícestupňové čerpadlo typ 

MK32/10, které nabízí firma HENNLICH. Toto čerpadlo je schopno vyvinout tlak až      

9,2 bar a jeho průtok se pohybuje v rozmezí od 33 do 133 l/min. Je poháněno pomocí 

elektromotoru pro 400 V. Detailní parametry tohoto čerpadla jsou uvedeny v tabulce 6, 

která je uvedena jako příloha této práce. Pro případ výpadku elektrického proudu je nutno 

zajistit náhradní zdroj energie, který v takovém případě zajistí chod hasicího zařízení 

alespoň po dobu 30 min. Na výstupu z čerpadla bude umístěn redukční ventil, který zajistí 

potřebný tlak 7 bar. 

Pro případ ucpání trysek musí být na výstupu z čerpadla umístěn průtokoměr. Na 

základě informací o aktuálním průtoku a počtu otevřených ventilů dojde k vyhodnocení      

a případnému vyhlášení poplachu.  

 

8.3.3   Spouštění zařízení 

Ke spuštění hasicího zařízení dojde na základě překročení stanovené teploty vodicí 

trubky šroubu (50 °C). Tato teplota bude snímána pomocí teplotních snímačů, umístěných 

přímo na trubce. Ke zvýšení teploty trubky dochází na principu vedení tepla tělem trubky, 

která je vyrobena z oceli. Vzhledem k poměrně velké tloušťce těchto trubek může dojít ke 

spuštění hasicího zařízení až se značným zpožděním. Toto zpoždění je největší v případě, 

kdy je ohnisko žhnutí na opačné straně trubky, než je umístěn teplotní snímač. Z tohoto 

důvodu jsem jako opatření navrhnul umístění dalšího snímače teploty na spodní část vodící 

trubky (celkem 2 snímače na každý šroub). V případě překročení stanovené teploty 

v oblasti podávacích šroubů dojde ke spuštění hasicího zařízení na 60 s a zároveň bude 

předána informace řídicímu systému kotle, který zajistí postupné pootočení šroubu o jednu 

otáčku. Za tuto dobu bude do vnitřního prostoru dopraveno potřebné množství vody, které 

způsobí takové zvlhčení paliva, že již nebude schopno žhnutí. Pokud bude pomocí 

teplotních snímačů zaznamenán další nárůst teploty po určitou dobu, dojde opětovnému 
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spuštění hasicího systému a vyhlášení alarmu. V případě překročení stanovené teploty 

v oblasti násypky paliva dojde ke spuštění hasicího zařízení na takovou dobu, dokud 

nedojde k poklesu teploty pod stanovenou mez.  

Provoz navrženého hasicího zařízení je závislý na trvalé dodávce elektrické energie    

a nelze tedy využívat termomechanické senzory (AVTA). Činnost elektronických snímačů 

teploty a elektricky ovládaných ventilů bude v případě výpadku elektrického proudu 

zajištěna ze záložního zdroje.  
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9. Nahrazení současného systému inertizací 

9.1 Princip inertizace 

Inertizace představuje bezpečnostní opatření, které se slouží pro hašení požárů nebo 

pro zabránění výbuchu.  Využívá se k tomu inertních látek v plynném stavu (např. dusíku, 

oxidu uhličitého, spalin, vzácných plynů, halogenovaných uhlovodíků), vodní páry nebo 

tuhých inertních látek v práškovém stavu. Princip inertizace je založen na následujících 

účincích: 

• Dusivý účinek – Přiváděním inertních látek do systému se snižuje obsah kyslíku pod 

určitou koncentraci, kdy již není systém schopen šířit plamen. Jedná se v podstatě    

o fyzikální děj. 

• Chladicí účinek – Přivedená inertní látka odnímá energii iniciačnímu zdroji a vzniklé 

reakční teplo v systému. Systém se díky tomu zahřívá méně a pomaleji (tím klesá 

např. reakční rychlost výbuchu). Jedná se o fyzikální děj. 

• Ředicí účinek – Inertní látkou se zředí systém a zmenší se tak koncentrace reagujících 

látek. Jedná se o chemický děj.  

• Antikatalytický účinek – Spočívá v přerušení řetězových reakcí hoření tím, že se 

vzniklé meziprodukty řetězových reakcí při hoření chemicky vážou s radikály, které 

vzniknou termickým rozkladem hasicí látky. Jedná se o chemický děj. 

• Bariérový účinek  

 

Jednotlivé inertní látky využívají k dosažení potřebného inertizačního efektu různých 

účinků. Např. dusík a oxid uhličitý využívají dusivý, chladící a ředící účinek. Halogenové 

uhlovodíky naopak využívají především antikatalytického účinku – chladící a ředící účinek 

mají jenom podřadný význam. Inertní práškové materiály a hasicí prášky využívají 

především bariérového účinku a mnoho prášků také antikatalytického účinku.  

 

9.2 Nejčastěji používané inertní látky a jejich vlastnosti 

Výběr vhodné inertní látky je nutno předem pečlivě zvážit. Některé materiály totiž 

mohou dle [7] reagovat s párou nebo oxidem uhličitým, a v některých případech dokonce 

s dusíkem. Například roztavené lithium reaguje s dusíkem. 



49 

Inertní plyny: Mezi nejčastěji využívané inertní plyny patří čistý dusík, Argonit          

a Inergen. Hašením pomocí inertních plynů není doprovázeno žádným rozkladem hasiva, 

kondenzací par ani zbytky po hašení.   

 

9.2.1   Přírodní plyny 

• Dusík – Jedná se o nejvíce zastoupený plyn v zemské atmosféře (cca 78 %). Je to 

bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, není toxický ani jinak nebezpečný. Reaguje 

pouze za vysokých teplot a tlaků. Získává se formou destilace ze zkapalněného 

vzduchu a lze jej získat s odpovídající čistotou od komerčních dodavatelů plynů 

nebo může být vyráběn na místě použití z okolního vzduchu s technickou kvalitou. 

Hustota dusíku je téměř shodná s hustotou vzduchu – nedochází tedy k výrazným 

rozdílům koncentrací v úrovni stropu nebo podlahy. Jedná se o plyn zcela inertní 

vůči lidskému organismu, což z něj činí základní levný pilíř pro plynová hasicí 

zařízení v podobě čistého dusíku nebo v příměsi si jinými plyny. Lze říci, že použití 

tohoto plynu je všestranné.  

• Oxid uhličitý (CO2) – Jako hasební plyn se začal využívat již v roce 1910 a je tedy 

považován za první hasební plyn. Lze ho získat s odpovídající čistotou od 

komerčních dodavatelů plynů. Jeho hasební účinky jsou velmi dobré při použití 

relativně nízké koncentrace. Jeho masivnějšímu využití však brání jeho zásadní 

účinky na lidský organismus. Přestože jeho obsah ve vzduchu činí cca 0,03 %, již 

malé změny koncentrace jsou živým organismem velice citlivě vnímány. 

Koncentrace cca 5 % má výrazný biologický účinek na člověka (od silné bolesti 

hlavy až po ztrátu vědomí popř. smrti). Hustota CO2 je navíc téměř 2krát větší než 

vzduchu a tím dochází k jeho hromadění v úrovni podlahy. Tento plyn zůstává 

chemicky stálý i po opětovném uvolnění do atmosféry – tedy poté co splnil svůj 

účel.  Řadí se do kategorie „skleníkových plynů“ a užívá se jako etalon (GWP = 1, 

zkr. Global Warning Potential) pro porovnání skleníkových účinků pro ostatní 

plyny.  

• Argon a jiné vzácné plyny – Argon je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nereaktivní 

a zcela inertní. V ovzduší se nachází pouze v hodnotě cca 0,9 %. Výroba čistého 

argonu (GWP = 0) je tedy finančně náročnější oproti dusíku v přepočtu na získaný 



50 

objem. Lze jej získat od komerčních dodavatelů plynů s odpovídající čistotou. Má 

obdobné hasební účinky resp. fyzikální vlastnosti při styku s ohněm jako dusík. 

Účinky argonu na lidský organismus jsou při normotlakých podmínkách 

zanedbatelné. Hustota tohoto plynu je vyšší než hustota vzduchu a zvyšuje teda 

dýchací odpor plic. Jeho použití je vhodné převážně pro ochranu materiálů, kde 

hrozí chemická reakce s hasebním médiem. Argon se řadí se do kategorie 

„Vzácných plynů“, jejichž použití je omezené z ekonomických důvodů. Těchto 

plynů se využívá v případech, kdy nemůže být použit žádný jiný inertní plyn. 

• Argonit – Jedná se o obchodní označení plynové směsi, která obsahuje 50 % argonu  

a 50 % dusíku.  

• Inergen - Jedná se o obchodní označení plynové směsi, která obsahuje 52 % dusíku, 

40 % argonu a 8 % oxidu uhličitého. Je po celém světě nejrozšířenější náhradou za 

Halon 1301. Malé množství oxidu uhličitého slouží k podpoře absorpce kyslíku 

v lidském těle, čímž chrání osoby před negativním účinkem snížené hladiny kyslíku 

v chráněném prostoru.  

 

9.2.2   Chemicky vytvořené plyny 

Prvním chemickým plynem hojně využívaným inertním plynem byl plyn označovaný 

jako Halon 1301. Mezi jeho hlavní výhody patří jeho hasební účinky a nízké hasební 

koncentrace. Fyzikální a chemické vlastnosti tohoto plynu jsou však velice agresivní vůči 

přírodě (silný „skleníkový efekt“, poškozují ozonovou vrstvu, životnost v atmosféře až 

stovky let). V roce 1987 proto byla Montrealským protokolem zakázána výroba a používání 

halonů – povolen pouze ve výjimečných případech (armáda, letectví, jaderné elektrárny). 

Díky tomuto zákazu vznikla celá řada alternativních chemických halonových náhrad. Jsou 

to chemické látky typu HFC (halogenované fluorovodíky) nebo látka NOVEC1230 (na bázi 

fluoroketonů).  

• Látky typu HFC – Z této velké skupiny látek doznaly největšího rozšíření látky HFC 

227ea (obchodní název FM-200), HFC 125 (FE-25) a HFC 23 (FE-13). Tyto látky 

jsou nekonfliktní z hlediska porušování ozonové vrstvy. Při styku s požárem se však 

rozkládají a výsledkem jsou vysoce korozivní hydrouhlíky. Čas zaplavení 

chráněného úseku těmito látkami je proto limitován na dobu max. 10 s. Ve srovnání 
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s přírodními inertními plyny vykazují hasiva typu HFC podstatně vyšší hasicí 

účinnost. Využívají se proto v případech, kde hmotnost a skladovací rozměry jsou 

limitovány (letectví, bojová technika apod.). Nevýhodou je vysoká cena – kolem   

40 US dolarů za 1 kg hasiva. Obdobně jako u CO2 se i při použití těchto látek musí 

provádět opatření k zajištění ochrany zdraví osob v chráněném prostoru – nesmí 

dojít k překročení zdravotně bezpečné koncentrace. Skladují se v kapalné formě      

a po vypuštění do chráněného prostoru dochází k jejich přeměně na plynnou fázi, 

což má za následek vznik podtlaku v chráněném prostoru (nutno ošetřit vhodnými 

opatřeními). Spadají také do kategorie „skleníkových plynů“ a podle Kjótského 

protokolu byla zahájena regulace i tohoto druhu hasiv. 

• NOVEC 1230 – Je to kapalná látka s bodem varu 49 °C což znamená, že při 

vypuštění do chráněného prostoru se přemění na plynnou fázi. Je nevodivá a nemá 

korozívní účinky. Vyznačuje se vysokou hasicí účinností a je ekologicky 

nekonfliktní (GWP = 1, rozpad v atmosféře pouhých 5 dnů). Hasicí koncentrace 

plynu je velmi nízká (cca 5 %) takže je bezpečný pro použití v místech s trvalou 

obsluhou a prostorové nároky na zásobu hasiva jsou minimální. Širšímu zavedení 

však brání vysoká cena. 

 

9.2.3   Spaliny 

Tvoří je tuhé a plynné zplodiny hoření paliv. Pro potřeby inertizace se využívá 

plynných spalin, které obsahují oxid uhličitý, vodní páru, dusík, zbylý kyslík (z přebytku 

vzduchu při spalování), někdy oxid uhelnatý (v závislosti na dokonalosti spalování), oxid 

siřičitý, oxidy dusíku. Při použití spalin je zapotřebí dostatečně kontrolovat koncentraci 

kyslíku. V případě možného kolísání koncentrace kyslíku se využívá opatření pro 

minimalizaci tohoto kolísání (např. plynové vyrovnávací zásobníky). Spaliny se považují za 

plyn podobný dusíku. 

 

9.2.4   Vodní pára 

Jako inertní plyn se dle [7] využívá pára s tlakem větším než 3 bary, protože její 

obsah kyslíku je zanedbatelný. Je třeba počítat uvažovat s možnou kondenzací, která může 
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vést k poklesu tlaku, což podporuje vnikání vzduchu do procesu nebo vytváření vakua. Je-li 

použito páry pro zdolávání požáru v technologiích s prachem, může být kondenzace 

výhodou, protože zvlhčuje prach, zabraňuje rozvíření prachu a hasí doutnání. Může však 

vznikat nebezpečí zvýšení hmotnosti, vzniku chemické reakce v důsledku vody nebo 

mikrobiální činnosti.    

 

9.2.5   Inertní prachy 

Základním předpokladem pro účinnou inertizaci prostoru je rovnoměrné rozptýlení 

prachových částic v celém chráněném prostoru a setrvání v rozvířeném stavu po určitou 

dobu. Zvláště vysoký účinek mají hasicí prášky zejména na bázi fosforečnanu amonného,  

u nichž se kromě efektu bariérového uplatňuje také účinek antikatalytický [1]. Dalším 

představitelem je například inertní prach vápence, který se hojně využívá zejména 

v hornictví. Všeobecně lze říci, že k účinné inertizaci dochází až u vyššího množství 

příměsi inertního prachu (nad 50 hmotnostních procent). 

 

9.3  Metody inertizace 

Dle [7] existují následující čtyři uznávané metody inertizace systému: 

a) Inertizace tlakováním – při této metodě se v systému zvýší tlak inertním plynem        

a pak se uvolní zpět na atmosférický tlak. Tyto cykly se opakují, až je dosaženo 

požadované koncentrace kyslíku. Tato metoda je vhodná pro systémy, ve kterých 

může být zvýšen tlak.  

b) Inertizace vakuováním – tato metoda je podobná inertizaci tlakováním, v systému se 

však tlak snižuje a vakuum se uvolňuje doplněním inertního plynu. Tato metoda je 

vhodná pro systémy, které vydrží vakuum, jako jsou skleněné nádoby, nikoliv však 

tlak. 

c) Inertizace proplachováním – při této metodě se v jednom místě přivádí inertní plyn     

a zároveň se v dalším místě, vzdáleném od místa vstupu plyn vypouští. Tato metoda 

je vhodná pro systémy, které nemohou vydržet přetlak ani podtlak. Rovněž 

v dlouhých, úzkých nádobách nebo potrubích, může být inertizace tlakováním nebo 

vakuováním neúčinná v důsledku špatného míchání přiváděného plynu, je-li plyn 
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přiváděn a vypouštěn ze stejného konce, a tak by měla být použita metoda 

proplachováním.  

d) Inertizace vytlačováním – tato metoda je založena na velkém rozdílu mezi hustotou 

inertního plynu a nahrazovaného vzduchu. Je obvykle vhodná pouze pro speciální 

situace, kde jsou velké rozdíly hustoty, a předpokládá se špatné míchání.  

 

9.4  Množství inertní látky 

Cílem je inertizovat prostor, který je za normálního provozu kompletně zaplněn 

palivem. Použití inertních prachů je tedy v tomto případě nereálné. Dále se tedy budu 

zabývat pouze možností inertizace pomocí plynných inertů. 

Přírodní inertní plyny využívají principu vytlačení kyslíku z prostoru hoření.  Na 

obdobném principu pracují také chemické plyny, které navíc využívají chladícího efektu,    

a obecně lze tedy říci, že chemické inertní plyny mají výrazně lepší hasicí účinnost než 

přírodní plyny. K tomu, aby byla inertizace účinná, není zapotřebí vytlačit veškerý kyslík. 

Nejvyšší přípustné množství kyslíku v chráněném prostoru závisí na tom, zda je účelem 

inertizace zabránit požáru nebo výbuchu. Normální obsah kyslíku v atmosféře je necelých 

21 %. V případě, že se jedná o protipožární opatření, je cílem inertizace snížit koncentraci 

kyslíku pod 15 %. Při této koncentraci již dochází k zastavení chemické reakce hoření        

a oheň uhasne. Pokud je však inertizace chápána jako opatření proti výbuchu, je nutno 

snížit koncentraci mnohem více – pro většinu organických prachů na hodnotu kolem 10 %, 

v extrémních případech až kolem 7 %. Tato koncentrace se nazývá „Limitní obsah kyslíku“ 

(dále jen LOC). Hodnota LOC se stanovuje zkouškami a je závislá jak na účinnosti 

inertního plynu, tak na druhu hořlavé látky. V tabulce 4 jsou uvedeny orientační hodnoty 

LOC při inertizaci dusíkem u vybraných hořlavých prachů dle [1]. Pro praktické využití je 

zapotřebí využívat hodnoty LOC stanovené pro konkrétní hořlavou látku a konkrétní inertní 

plyn příslušnou státem akreditovanou zkušebnou (v ČR je to SZ 214 v Ostravě 

Radvanicích). Dále je nutno mít na paměti, že LOC je laboratorně zjištěná hodnota, která se 

vlivem skutečných provozních podmínek mění (teplota, tlak).  
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Tabulka 4: Orientační hodnoty LOC při inertizaci dusíkem u vybraných hořlavých prachů  

  dle [1] 

Druh prachu LOC v obj.% Druh prachu LOC v obj.% 
černé uhlí 14 metylcelulóza 10 

hnědé uhlí 12 polyetylén 10 

organ. pigment 12 celulóza 9 

saze 12 kukuřičný škrob 9 

pryskyřice 10 paraformaldehyd 6 

dřevo 10 hliník 5 

 

Na základě experimentálně zjištěné hodnoty LOC se následně stanoví maximální 

přípustná koncentrace (odečtením bezpečnostního koeficientu od LOC). Skutečná 

koncentrace uvnitř chráněného prostoru je nepřetržitě monitorována a nesmí překročit 

maximální přípustnou koncentraci.  

Dle [6] mohou vrstvy prachu způsobit žhnutí nebo doutnání dokonce i při nízké 

koncentraci kyslíku nebo paliva, dostatečně nízko pod koncentrací, která je odpovídající 

pro zajištění spolehlivého vyloučení výbuchu. Například směs 95 % (hmotnostních) 

vápence a 5 % (hmotnostních) uhlí bude stále vykazovat silnou exotermickou reakci.  

Hasicí zařízení plní v rozdílných provozních stavech kotle různé funkce. Za 

normálního provozu kotle jsou dávkovací šrouby i násypka paliva plné paliva. Účelem 

hasicího zařízení je tedy zabránit přenosu plamene z ohniště do násypky paliva, čímž by se 

požár mohl rozšířit dále do dopravních cest paliva, ale také by mohl způsobit iniciaci 

výbušné směsi uvnitř násypky paliva. V případě nedostatku paliva během provozu kotle 

(blíže popsáno v kapitole 6.5) může však nastat situace, kdy dávkovací šrouby i násypka 

jsou úplně bez paliva. Účelem hasicího zařízení je v takovém případě zabránit iniciaci 

výbušné směsi uvnitř celé násypky i šroubů – velmi silným iniciačním zdrojem je plamen    

a vysoká teplota přímo z ohniště kotle.  

Dle uvedených metod inertizace v kapitole 9.3 vyplývá, že inertizace pomocí plynů 

se využívá v uzavřených prostorách, nebo v podlouhlých prostorách pomocí vhánění 

dostatečného množství inertního plynu. Je nutné si uvědomit, že zaplněním chráněného 

prostoru inertním plynem dojde sice k uhasnutí plamene, ale teplota žhnoucího ohniska 

zůstane po dlouhou dobu stále vysoká. V případě snížení koncentrace inertního plynu dříve 

(např. vlivem netěsností chráněného zařízení), než dojde k potřebnému snížení teploty 

ohniska požáru, plamen se opět rozhoří.  
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9.5  Vyhodnocení použitelnosti metody inertizace 

Na základě studia technologie dávkovacího zařízení FLS-S a posouzení dostupných 

možností inertizace jsem dospěl k závěru, že inertizace není vhodnou metodou pro ochranu 

dávkovacího zařízení z následujících důvodů: 

• Za běžného provozu se jedná o prostory zcela zaplněné materiálem (palivem). 

V chráněném prostoru tak není prostor pro přivedení inertního plynu. Materiál může 

být v tomto prostoru tak napěchován a neprodyšný, že neumožní prostup inertního 

plynu do celého prostoru. 

• V případě přivedení inertního plynu do chráněného prostoru pod vyšší rychlostí hrozí 

nebezpečí vyfouknutí jemných prachových částic paliva přímo do prostoru ohniště 

kotle, čímž by mohlo způsobit následný výbuch. 

• Dávkovací zařízení z principiálního hlediska představuje prostor trvale otevřený – na 

straně zaústění do ohniště kotle. Není tedy možné dosáhnout požadované 

koncentrace kyslíku uvnitř chráněného prostoru a udržet tuto koncentraci po 

stanovenou dobu. Uzavření chráněného prostoru by bylo vlivem vysokých teplot 

v ohništi technicky velmi komplikované.   
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10. Finanční zhodnocení navržených úprav 

Cílem navržených úprav bylo zlepšit efektivnost hasicího zařízení a snížit tím 

spotřebu vody. Jako modelový příklad jsem uvažoval dávkovací zařízení s osmi šneky. 

Současné hasicí zařízení by pro zajištění potřebného tlaku (6 bar) mělo spotřebu vody 

minimálně 459 litrů/min při současném otevření všech větví zařízení. Navržené hasicí 

zařízení pracuje při tlaku 7 bar a má při tomto tlaku spotřebu vody pouze 58 litrů/min. To je 

cca 8x méně než původní hasicí zařízení. Úspora vody však nelze jednoznačně vyčíslit, 

protože ke spouštění hasicího zařízení dochází na náhodném principu a k plnému otevření 

zařízení dochází jen velmi ojediněle.  

 

Navržené hasicí zařízení obsahuje následující komponenty: 

• 1 ks vertikální vícestupňové čerpadlo typ MK32/10 

• 16 ks tryska s bodovým paprskem typ 544 320 – podávací šrouby 

• 2 ks jazýčková tryska typ 684 650 - násypka paliva 

• 18 ks elektronický snímač teploty PT100 – 16 ks na podávacích šroubech, 2 ks na 

násypce paliva  

• 10 ks elektricky ovládaný ventil – 8 ks pro jednotlivé větve do podávacích šroubů,  

1 ks pro větev do násypky, 1 ks na přívodu do čerpadla   

• 9 ks ručně ovládaný ventil - 8 ks pro jednotlivé větve do podávacích šroubů, 1 ks 

pro větev do násypky 

• 1 ks průtokoměr – umístěn na výstupu z čerpadla 

• 1 ks redukční ventil - umístěn na výstupu z čerpadla 

• 1 ks snímač tlaku - umístěn na výstupu z čerpadla 

 

V tabulce 5 jsem vyčíslil orientační ceny jednotlivých komponentů hasicího zařízení. 
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Tabulka 5: Orientační náklady 

Položka Typ Dodavatel Cena/ks 
(Kč) 

Množství 
(ks) 

Cena celkem 
(Kč) 

Čerpadlo  MK32/10 Hennlich 25 000,- 1 25 000,- 
Tryska 544 320 Hennlich 350,- 16 5 600,- 
Tryska 684 650 Hennlich 350,- 2 700,- 
Snímač teploty MBT 3260 Danfoss 1 800,- 18 32 400,- 
Ventil - elektricky ovládaný EV220B Danfoss 2 000,- 10 20 000,- 
Ventil - ručně ovládaný TBR 18 Danfoss 600,- 9 5 400,- 
Průtokoměr RRH-025 Hennlich 2 500,- 1 2 500,- 
Ventil - redukční RBD 52 Danfoss 1 200,- 1 1 200,- 

Snímač tlaku MBS 32 Danfoss 1 200,- 1 1 200,- 

Celkem: 94 000,- 
Poznámka: ceny jsou bez DPH 
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11. Závěr 

V úvodu práce jsem se věnoval detailnímu prostudování využívané technologie pro 

spalování biomasy a materiálů, využívaných jako palivo a zjistil jsem, že se v oblasti 

dopravy paliva do kotle mohou vyskytovat látky, které mohou za určitých podmínek 

způsobit výbuch.  

Zhodnotil jsem proto nebezpečí výbuchu pomocí metody, kterou doporučuje tzv. 

Nezávazný návod dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC (ATEX 137). Tato 

směrnice je jedním z výchozích dokumentů v oblasti protivýbuchové ochrany pro všechny 

členské státy EU. Jedná se o systematickou metodu pomocí sady speciálně zaměřených 

otázek, která je dle tohoto návodu v praxi plně dostačující. Hodnocení jsem provedl pro 

různé provozní stavy kotle, přičemž jsem se zaměřoval především na možnosti vzniku 

nebezpečné výbušné atmosféry a odhalení možných zdrojů iniciace této atmosféry. Tímto 

jsem zjistil, že ve všech provozních stavech kotle kromě jednoho je spolehlivě zabráněno 

vzniku výbuchu. Pouze v jednom provozním stavu jsem narazil na dle mého názoru 

nedostatečné bezpečnostní opatření a navrhl jsem proto nové, účinnější opatření.  

Dále jsem se v práci zabýval možnostmi úpravy hasicího zařízení, které představuje 

jedno z bezpečnostních opatření proti vzniku požáru a výbuchu ve vnitřních prostorách 

zařízení na dávkování paliva do kotle. Jednou z možností byla úprava stávajícího vodního 

hasicího zařízení, druhou potom možnost jeho nahrazení pomocí inertizace. Prostudováním 

principů a dostupných možností inertizace jsem dospěl k závěru, že inertizace není 

vhodným řešením pro danou technologii. 

Na základě rozboru parametrů současného hasicího systému a nežádoucích jevů 

spojených s provozem tohoto systému jsem navrhnul úpravy, jejichž cílem je učinit tento 

systém efektivnějším. V závěru práce jsem potom vyčíslil hlavní náklady, spojené 

s realizací navržených úprav hasicího systému.   
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Seznam použitých zkratek: 

 

ATEX  Směrnice Evropské Unie (Atmosphéres Explosibles) 

FLS-S  Dávkovací zařízení paliva (Fuel Launch Station – Screw)  

TBP    Technicko bezpečnostní parametry 

PTCH   Požárně technické charakteristiky 

LOC    Mezní koncentrace kyslíku (Limiting Oxygen Concentration) 

EU   Evropská Unie 
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Příloha 

Tabulka 6: Technické parametry čerpadla 

 


