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Anotace 

 

 STEHLÍKOVÁ, M. Návrh zajištění protivýbuchové ochrany technologie výroby 

cukrovinek. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

68 s., 13 příloh. 

 

Diplomová práce se zabývá zajištěním protivýbuchové ochrany technologie výroby 

cukrovinek ve společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o.. Teoretická část se 

věnuje základním informacím o teorii výbuchu, protivýbuchové ochrany, základním 

pojmům a právním předpisům, jež se vztahují k dané problematice. Praktická část popisuje 

společnost, její výrobní prostory, experimentální měření pro potřebu zjištění vybraných 

vlastností prachu, analýzu potenciálních zdrojů iniciace a následné zařazení do příslušných 

zón. Na základě zjištěných skutečností jsou navrhnuta protivýbuchová opatření. 

 

Klíčová slova: prach, výbuch, cukr, bezpečnost, opatření proti výbuchu 

 

 

 

STEHLÍKOVÁ, M. Proposal ensuring explosion protection for confectionery 

technology. Graduation Thesis. Ostrava: VŠB – TUO, Faculty od Safety Engineering,  

68 p.,13 suppl. 

This thesis deals about ensuring explosion protection of confectionery production 

technology at The Candy Plus Sweet Factory company.The theoretical part deals with 

basic information about the theory of explosion explosion protection, basic concepts and 

legislation which relate to the issue. The practical part describes the company, its 

production facilities, experimental measurements for the needs of selected findings of  

selected properties, the analysis of potential ignition sources and subsequent inclusion in 

the respective zones. Based on the findings of the thesis. 

 

Keywords: dust, explosion, sugar, safety, explosion protection measures  



 

 

Obsah 

 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

Rešerše ................................................................................................................................... 2 

1 Obecný úvod do problematiky ....................................................................................... 4 

1.1 Statistiky výbuchu prachu ....................................................................................... 5 

1.2 Havárie v minulosti ................................................................................................. 6 

2 Používané pojmy a jejich definice ................................................................................. 8 

3 Základní právní předpisy a normy v oblasti ochrany před výbuchem ........................... 9 

3.1 Základní právní předpisy ......................................................................................... 9 

3.2 Základní normy ..................................................................................................... 11 

4 Výbušnost hořlavých prachů ....................................................................................... 12 

4.1 Požární technické charakteristiky prachu .............................................................. 13 

4.2 Nebezpečí související s výskytem prachu ............................................................. 16 

4.3 Iniciační zdroje ...................................................................................................... 17 

4.4 Klasifikace prostorů .............................................................................................. 17 

4.4.1 Zóny pro prostředí s nebezpečím výbuchu .................................................... 17 

4.5 Kategorie zařízení ................................................................................................. 18 

4.6 Dokumentace o ochraně před výbuchem .............................................................. 19 

5 Protivýbuchová ochrana provozů s výskytem hořlavých prachů ................................ 20 

5.1 Primární protivýbuchová ochrana ......................................................................... 20 

5.2 Sekundární protivýbuchová ochrana ..................................................................... 20 

5.3 Konstrukční protivýbuchová ochrana ................................................................... 20 

6 The Candy Plus Sweet Factory, s. r.o. ......................................................................... 22 

6.1 Historie TCPSF ..................................................................................................... 22 

6.2 Posuzovaná výrobní linka – Rohatec .................................................................... 23 

6.3 Posuzovaná výrobní linka – Petřvald .................................................................... 28 

7 Požární technické charakteristiky vybraných vzorků .................................................. 32 

7.1 Popis odebraných vzorků ...................................................................................... 32 

7.2 Měření vlhkosti ..................................................................................................... 33 

7.2.1 Postup měření ................................................................................................ 33 

7.2.2 Vyhodnocení měření ...................................................................................... 34 

7.3 Sítový rozbor ......................................................................................................... 34 

7.3.1 Postup stanovení ............................................................................................ 34 

7.3.2 Vyhodnocení měření ...................................................................................... 35 

7.4 Stanovení sypné hustoty ........................................................................................ 36 

7.4.1 Pracovní postup .............................................................................................. 36 



 

 

7.4.2 Vyhodnocení měření ...................................................................................... 37 

7.5 Minimální teplota vznícení usazeného prachu ...................................................... 37 

7.5.1 Pracovní postup .............................................................................................. 38 

7.5.2 Vyhodnocení měření ...................................................................................... 38 

7.5.3 Shrnutí výsledků měření ................................................................................ 41 

7.6 Teplota vznícení rozvířeného prachu .................................................................... 41 

7.6.1 Pracovní postup .............................................................................................. 42 

7.6.2 Výsledek měření ............................................................................................ 42 

7.7 Minimální iniciační energie .................................................................................. 43 

7.7.1 Pracovní postup .............................................................................................. 43 

7.7.2 Výsledky měření ............................................................................................ 44 

7.8 Souhrn výsledků .................................................................................................... 45 

8 Analýza rizik ................................................................................................................ 47 

8.1 Identifikace zařízení s obsahem prachu ................................................................ 47 

8.2 Tvorba vrstev, usazování prachu ........................................................................... 48 

8.2.1 Měření sedimentující prašnosti ...................................................................... 48 

8.2.2 Zhodnocení měření, navržená opatření .......................................................... 50 

8.3 Stanovení zón – výroba komprimátů .................................................................... 51 

8.3.1 Shrnutí navržených zón ................................................................................. 51 

8.4 Stanovení zón – výroba litého zboží ..................................................................... 53 

8.4.1 Shrnutí navržených zón ................................................................................. 54 

8.5 Analýza potenciálních iniciačních zdrojů ............................................................. 55 

8.5.1 Zhodnocení iniciačních zdrojů ....................................................................... 57 

9 Návrh technických a organizačních patření proti výbuchu ......................................... 58 

9.1 Obecná opatření .................................................................................................... 58 

9.2 Preventivní technická opatření zařízení ................................................................ 58 

9.3 Organizační opatření ............................................................................................. 59 

Závěr .................................................................................................................................... 62 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 64 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 67 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 68 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 68 



 

 

Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČR Česká republika 

DOPV Dokumentace o ochraně před výbuchem 

HVB Hlavní výrobní budova 

MIE Minimální iniciační energie 

NP Nadzemní podlaží 

PTCH Požárně technické charakteristiky 

SO Stavební objekt 

 

Cizojazyčné zkratky 

HRD High Rate Discharge 

LEL Lower explosion limit 

NFPA The National Fire Protection Association 

TCPSF The Candy Plus Sweet Factory  

UEL Upper explosion limit 



1 

 

Úvod 

 Výbuch prachu představuje nebezpečí téměř v každém průmyslovém odvětví. 

Potravinářský průmysl je s touto problematikou ovšem spjat nejvíce, neboť se zde 

vyskytuje nejvíce tohoto hořlavého prachu. Nejčastěji se setkáváme s hořlavým prachem v 

podobě cukru, mouky nebo škrobu. 

 Specifikem potravinářského provozu je potřeba zajištění vysoké úrovně čistoty a 

hygieny na pracovišti, čímž je zajištěno, že nedochází k usazování většího množství prachu 

v okolí technologie. Problematika vzniku výbušné atmosféry se proto týká většinou jen 

vnitřních prostor v zařízeních – zásobníky, sila, míchací zařízení, dopravníky, apod. Tato 

skutečnost s sebou přináší jedno velké riziko – podcenění nebezpečí vzniku výbušné 

atmosféry. Výrobní linka vypadá na první pohled čistá a bezprašná a skrývá riziko tam, 

kde není vidět. 

Ve společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s. r.o. představuje z pohledu 

výbuchu prachu jedno z největších nebezpečí výše jmenovaný cukr. Ten je ze všech 

surovin, které jsou nutné pro výrobu cukrovinek různého typu, používán v největším 

množství. Proto se stal také předmětem zájmu této diplomové práce. 

Cílem práce je vyhodnotit možnost vzniku výbušné atmosféry u výrobních linek 

komprimátů v Rohatci a litého zboží v Petřvaldě. Z odebraných vzorků stanovit jejich 

požárně technické charakteristiky (dále jen „PTCH“), posoudit potenciální zdroje iniciace 

a zařadit jednotlivé linky do příslušných zón. Na základě vyhodnocení navrhnout technické 

a organizační opatření za účelem minimalizace nebezpečí výbuchu. 
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Rešerše 

V této kapitole je popsán přehled literatury, ze které bylo čerpáno při zpracování 

této diplomové práce. Informace pocházely z tištěných publikací,  internetu, zákonů a 

norem. Bylo čerpáno z českých i zahraničních zdrojů. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách 

průmyslových provozů. 1. vyd. Frýdek - Místek: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě, 2012. 155 s. ISBN 978-80-7385-120-0.  

 Publikace je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá podmínkami pro vznik 

výbuchu, základními pojmy a definicemi. Jsou zde popsány technické a výbuchové 

charakteristiky důležité pro řešení protivýbuchové prevence. Druhá část řeší problematiku 

analýzy rizik, včetně praktických příkladů analýz elektrických, neelektrických a strojních 

zařízení. Třetí část se věnuje rozboru iniciačních zdrojů a způsobu zajištění protivýbuchové 

ochrany. Závěrečná část je zaměřena na oblasti důlních provozů. 

 

BARTLOVÁ, Ivana a DAMEC, Jaroslav. EDICE SPBI SPEKTRUM 30.: Prevence 

technologických zařízení. 1. vydání. Kleinwächter, Frýdek - Místek: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2002. 231 s. ISBN 80-86634-10-8.  

Publikace je rozdělena do tří částí. První část se zabývá problematikou mimořádných 

událostí – haváriemi, prevencí závažných havárií, analýzou rizik technologických procesů, 

jednotlivými metodami identifikace nebezpečí. Druhá část je zaměřena na oblast výbuchu, 

popisuje příklady vytváření výbušných směsí, zápalné zdroje. Velká pozornost je věnována 

primární, sekundární a konstrukční protivýbuchové ochraně. Ve třetí části jsou popsány 

příklady technologických procesů. 

 

ECKHOFF, Rolf K. Dust  Explosions in the Process Industries. 3rd edition. 

Amsterdam: Gulf Professional Publishing, 2003. ISBN 9780750676021. 744 p. 

Publikace se zabývá prevencí a zmírňováním účinků při výbuchu prachu. Jsou zde 

popsány teoretické poznatky výbuchu prachu, možnosti ovlivnění výbuchu, jeho přenos, 
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způsob iniciace. Část publikace je věnována dimenzování odlehčovacích otvorů a 

laboratorním testům. V závěrečné části jsou uvedeny tabulky výbušnosti a zapalitelnosti 

prachu. 

 

AMYOTTE, Paul. An Introduction to Dust Explosions: Understanding the Myths 

and Realities of Dust Explosions for a Safer Workplace. USA: Elsevier Science & 

Technology, 2013. ISBN 978-0123970077. 280 p. 

Tato publikace popisuje 20 chybných názorů a mýtů o vzniku a šíření výbuchu prachu. 

Pomocí vědeckých a technických skutečnosti se snaží tyto okolnosti vysvětlit a navrhnout 

bezpečnostní opatření tak, aby se zabránilo nehodám, zraněním, ztrátám na životech a 

majetku. 
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1 Obecný úvod do problematiky 

Problematika výbuchu prachu je nám známa již přes 200 let. Počátek je spjat 

s vynálezem větrného mlýna za účelem mletí obilných zrn. První zaznamenaný výbuch 

prachu se stal 14. prosince 1785 v Turíně (Itálie). Jednalo se o výbuch mouky ve skladu. 

[10] 

Výbuch je hrozící nebezpečí v široké škále průmyslových odvětví, jako je průmysl 

energetický, chemický, potravinářský, dřevozpracující i v řadě dalších. S nejvyšším 

výskytem hořlavého prachu se setkáváme v potravinářském průmyslu, kde se prach 

nachází v podobě mouky, cukru, škrobu (viz Obrázek 1). Proto je velmi důležité se na toto 

průmyslové odvětví více zaměřit. 

Výbuch představuje negativní jev, který díky tlakovým účinkům způsobuje hoření 

stavebních konstrukcí, demolice technologie, zařízení a strojů. Jeho nebezpečnost spočívá 

také v tom, že trvá pouze několik milisekund, což znemožňuje únik osob z ohroženého 

prostoru. Proto dochází ke ztrátám na lidských životech nebo poškození zdraví osob. [1, 

10] 

 

 

Obrázek 1: Přehled průmyslových odvětví spojených s výbuchy prachů [1]  
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1.1 Statistiky výbuchu prachu 

Ohrožení zaměstnanců v případě výbuchu je značné a proto je ochrana před 

výbuchem z hlediska zabezpečení vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci obzvláště důležitá. [1] 

Národní sdružení pro požární ochranu – NFPA (The National Fire Protection 

Association) uveřejnilo statistiky výbuchu prachu v USA. Potraviny a krmiva představují 

přes 50 % z celkového počtu výbuchů. Byly zodpovědné za nejvyšší počet úmrtí a zranění 

a způsobily nejvyšší ztráty na materiálním majetku (78,5 mil. $).  

Také v Německu představují potraviny a krmiva jednu z nejčastějších příčin výbuchu 

prachu, doprovázené nejvyšším počtem zranění i smrtelných úrazů (viz Tabulka 1). [9] 

 

Tabulka 1: Statistiky výbuchu prachu v Německu a USA [9] 

Typ 

prachu 

Výbuch 
Smrtelné       

úrazy 
Zranění 

Škody 

na 

majetku 
Výbuch 

Smrtelné         

úrazy 
Zranění 

počet počet počet V mil. $ Počet Počet Počet 

USA
1 Německo

2 

Dřevo 162 38 160 11,4 113 12 124 

Potraviny, 

krmiva 
577 409 1061 78,5 88 38 127 

Kovy 80 108 198 3,2 47 18 91 

Plasty 61 44 121 3,7 46 18 98 

Uhlí 63 30 37 1,6 33 7 39 

Papír 9 0 0 0,5 7 0 0 

Jiné 171 47 193 4,3 23 10 13 

Celkově: 1123 679 1770 100,5 367 103 492 

                                                 
1
 Statistika výbuchu prachu – USA (1900 - 1956)  

2
 Statistika výbuchu prachu  - Německo (1965 – 1980)  

 

 

 

Na Obrázku 2 jsou zobrazeny statistické údaje Hasičského záchranného sboru České 

republiky z let 1997 – 2014, které se zabývají problematikou výbuchu prachu. Za 

posledních 17 let došlo celkově k 35 výbuchům prachu. Přímé škody při těchto událostech 

přesahují 35 miliónů korun. Nikdo nebyl usmrcen, 17 osob bylo zraněno. [27] 

V České republice je počet výbuchů prachu v porovnání se světem mnohem nižší.
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Obrázek 2: Statistika výbuchu prachů v ČR z let 1997 – 2014 [27] 

 

1.2 Havárie v minulosti 

Jeden z posledních závažných výbuchů cukru se stal 7. února 2008 v rafinérii 

Imperial Sugar ve státě Georgia. Důsledkem bylo 14 smrtelných zranění a 36 zraněných. 

Příčinou výbuchu bylo přehřáté ložisko pásového dopravníku, které způsobilo primární 

výbuch. Nahromaděný cukrový prach v celé budově závodu měl za následek mohutný 

sekundární výbuch. Následky po výbuchu jsou zdokumentovány na Obrázku 3. [24] 
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zraněno

počet
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Obrázek 3: Následky po výbuchu – Imperial Sugar [24] 
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Mezi další příklady výbuchu prachu v potravinářském průmyslu lze uvést: 

 Haysville, Kansas (8. červen 1998) - obilná sila společnosti DeBruce. Příčinou 

havárie bylo naakumulování prachu obilí a závažné porušení bezpečnostních 

opatření. Havárie měla za následek 7 mrtvých a 10 zraněných. [1, 25] 

 Olšina, Česká republika (20. listopad 2007) – výbuch moučného prachu v mlecí 

stolici (viz Obrázek 4). Nikdo nebyl zraněn ani usmrcen. Při vyšetřování bylo 

zjištěno, že se do mlecí stolice dostala nečistota v podobě kamínku, která způsobila 

tření na mlecích válcích. Následkem bylo jiskření a následný výbuch. Škoda byla 

vyčíslena na 315 000 korun. [28] 

 Lihua Qinghuangdao, Čína (26. únor 2010) – výbuch kukuřičného škrobu, 21 

mrtvých, 41 zraněných. [26] 

 Atchinston, Kansas (říjen 2011) – výbuch v obilném sile společnosti Bartlett Grain 

Co. Výbuch si vyžádal 6 obětí. [1] 

 

 

 

Obrázek 4: Následky po výbuchu ječmene v mlecí stolici [28] 
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2 Používané pojmy a jejich definice 

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

nebo obou veličin současně. [16] 

Nebezpečný prostor - prostor, ve kterém může být nebo je očekáván rozvířený 

prach v takovém množství, kdy jsou již nutná speciální opatření na zařízení. [17] 

Prostor bez nebezpečí - prostor, který nevyžaduje speciální opatření na zařízení. 

[17]  

Hořlavý prach - pevné částice ≤ 500 µm. Částice se usazují nebo se mohou rozvířit 

ve vzduchu, mohou hořet nebo žhnout. Při normálních teplotách a atmosférického tlaku 

mohou vytvářet výbušnou směs. [17] 

Iniciační zdroj - jakýkoliv zdroj s dostatečnou energií pro iniciaci hoření. [18] 

Elektrické zařízení – zařízení sloužící pro využití elektrické energie. [16] 

Zařízení - přístroje, stroje, pevné a mobilní zařízení, ovládací součástky, detekční a 

preventivní systémy, které jsou určeny pro výrobu, uskladnění, přenos, měření, zpracování 

materiálů, regulaci a přeměnu energie. Jsou schopny způsobit výbuch v důsledku vlastních 

potenciálních zdrojů. [16] 

Zdroj úniku prachu – místo či bod, ze kterého může unikat prach do atmosféry. 

[17] 
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3 Základní právní předpisy a normy v oblasti ochrany před výbuchem 

V této kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy a platné normy, které upravují 

problematiku ochrany před výbuchem prachu v technologických provozech. 

3.1 Základní právní předpisy 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o základní právní předpis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen BOZP). Dle § 102 má zaměstnavatele povinnost vytvářet bezpečné, zdraví 

neohrožující a nezávadné pracovní prostředí. Zákonnou povinností zaměstnavatele je 

vyhledávat rizika, analyzovat je a přijímat opatření k jejich odstranění. V případě, že riziko 

nelze odstranit, je povinen jej vyhodnotit a přijmout takové opatření, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Tato povinnost se vztahuje také 

na riziko výbuchu. [1, 11] 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanovuje v § 6 odstavci 1) povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám, které provozují činnost se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Pro 

správné vyhodnocení rizika výbuchu je nutné znát požárně technické charakteristiky (dále 

jen PTCH) látek, které se v provozu vyrábí, používají, zpracovávají či skladují. [1, 12] 

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropské unie (dále jen EU) 1999/92/ES (označována jako ATEX 137) 

nařizuje minimální požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců, kteří jsou 

vystaveni riziku výbušného prostředí. Vstupem České republiky do EU byla direktiva v 

podobě Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. transformována do české legislativy. 

Zaměstnavatelé, v jejichž provozech se vyskytuje nebo by se mohla tvořit výbušná 

atmosféra, mají povinnost naplňovat požadavky tohoto nařízení: 
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 vést písemný záznam o přijatých bezpečnostních opatření - Dokumentaci o ochraně 

před výbuchem (dále jen DOPV), 

 klasifikovat prostory s nebezpečím výbuchu do zón, 

 kategorizovat zařízení ve vztahu k určeným zónám (ATEX 100a), 

 identifikovat prostory, ve kterých se může vytvořit výbušná směs. [13, 21, 22] 

 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a 

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády (označováno jako ATEX 100a) stanovuje požadavky na zařízení v 

nebezpečných prostorách, ukládá povinnosti pro výrobce a dodavatele těchto zařízení. [15, 

21] 

 

Rozdíl mezi ATEX 137 a ATEX 100a 

NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 137) 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu  

    zdraví pracovníků, 

 Ukládá povinnosti pro zaměstnavatele, 

 Zajišťuje minimální úroveň 

bezpečnosti v členských státech EU.  

 

Obrázek 5: Značení prostorů s nebezpečím 

výbuchu [14] 

        NV č. 23/2003 Sb. (ATEX 100a) 

 Požadavky na zařízení v nebezpečných 

prostorách, 

 Ukládá povinnosti pro výrobce a 

dodavatele zařízení, 

 Zajišťuje volný pohyb zboží v EU. [22] 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Značka pro zařízení s protiexplozní 

ochranou [15] 
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3.2 Základní normy  

Problematika výbuchu prachovzduchové atmosféry je řešena také normami, jejichž 

stručný výčet je uveden níže.  

 

ČSN EN 1127 - 1  ed. 2 - Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: 

Základní koncepce a metodika. 

Představuje základní normou v oblasti protivýbuchové prevence. Stanovuje metody 

pro identifikaci, hodnocení nebezpečných situací, které mohou vést k výbuchu, 

bezpečnostní opatření pro návrh na konstrukci. Uvádí možné zdroje iniciace výbušné 

atmosféry a způsoby minimalizace rizik. [1] 

 

ČSN EN 13237 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a 

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

ČSN EN 60079 – 10 - 2 - Výbušné atmosféry - Část 10 - 2: Určování nebezpečných 

prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem.  

Norma uvádí postup pro zařazování prostorů do zón, stanovuje tzv. úrovně úklidu. 

  

Níže je uveden stručný přehled norem pro technické prostředky a zařízení 

protivýbuchové ochrany. 

ČSN EN 14491 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 

ČSN EN 15089 - Systémy pro oddělení výbuchu  

ČSN EN 14797 - Zařízení pro odlehčení výbuchu 

ČSN EN 14373 - Systémy pro potlačení výbuchu 
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4 Výbušnost hořlavých prachů 

Prachy všech látek jsou hořlavé. V rozptýleném stavu ve směsi se vzduchem 

(oxidačním prostředkem) jsou za jistých podmínek také výbušné. Jedná se například o 

prach uhelný, dřevný, mouku, cukr, tabák, sušené mléko, čaj, prachy plastů, barviv a léčiv. 

Výbušnou směs může také tvořit i prach kovů jako je hliník, železo, hořčík a titan. 

Za prach jsou považovány pevné částice menší než 0,5 mm. [6] 

Výbuchový trojúhelník znázorňuje základní tři podmínky, nutné pro vznik výbuchu.  

Jedná se o hořlavou látku, iniciační zdroj a oxidační prostředek (viz Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Výbuchový trojúhelník [1] 

  

 

V případě prachovzduchových směsí je zapotřebí splnění dalších dvou podmínek: 

- rozptýlení prachu ve vzduchu,  

- uzavřený nebo částečně uzavřený prostor.  

Hovoříme o takzvaném výbuchovém pentagonu (viz Obrázek 8). Pro vznik výbuchu 

je nutné, aby všechny podmínky působily současně. Vyloučíme- li alespoň jednu z těchto 

podmínek, lze technologii považovat za bezpečnou. [1, 3, 4] 
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Obrázek 8: Výbuchový pentagon [9] 

 

Prach se může vyskytovat ve dvou stavech: 

  - usazený prach (aerogel) 

  - rozvířený prach (aerosol) 

Může velmi snadno přecházet z jednoho stavu do druhého. Vibracemi, otřesy, či 

prouděním vzduchu lze usazený prach rozvířit a naopak. Na rozdíl od plynů a par mohou 

prachy vytvářet místní koncentrace. Výbuch hořlavého rozvířeného prachu může za 

určitých podmínek přejít až v detonaci. Za nebezpečnouu vrstvu, která je schopná šířit 

požár je považována již vrstva 1 mm prachu. Každý požár hořlavého prachu může snadno 

přejít ve výbuch a naopak. [3] 

Výbušná prachovzduchová atmosféra vzniká při prosévání, mletí a dopravě 

práškových materiálů, při plnění nebo vyprazdňování skladovacích sil, při fluidním sušení, 

ve filtrech na odsávání prachu, či při rozvíření prachových usazenin. [1] 

4.1 Požární technické charakteristiky prachu 

Na rozdíl od hořlavých plynů a kapalin, jejichž PTCH lze zjistit v bezpečnostních 

listech, případně v odborné literatuře, je situace v oblasti hořlavých prachů 

komplikovanější. Hodnoty uvedené v odborné literatuře mají spíše informativní charakter.  

PTCH prachu závisí vždy na konkrétní technologii. Jsou ovlivněny například zrnitostí, 
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obsahem vlhkosti, tvarem prachových částic. Průchodem materiálu procesním zařízením se 

tyto parametry mění. Při pohybu se díky otěru vytváří jemnější částečky. Příměs těchto 

jemných podílů (5 - 10 hmot. %) může způsobit výbuch hrubého (nevýbušného) prachu. 

Za nejspolehlivější způsob určení PTCH prachu je považován odběr konkrétního 

vzorku z hodnocené technologie a jeho určení pomocí normovaných postupů 

autorizovanou zkušební laboratoří.  Z tohoto důvodu byly odebrány 4vzorky cukru ze dvou 

hodnocených výrobních linek pro experimentální zjištění jejich PTCH v laboratořích 

Fakulty bezpečnostního inženýrství. [1, 3, 29] 

Mezi základní PTCH z pohledu protivýbuchové prevence lze zařadit například: 

Dolní mez výbušnosti (LEL) 

Nejnižší koncentrace hořlavého prachu se vzduchem, při které je směs prachu se 

vzduchem již výbušná. Udává se v jednotkách [gˑm
-3

]. Běžné průmyslové prachy se 

pohybují v řádu desítek [gˑm
-3

]. Těchto koncentrací se snadno dosahuje především 

v uzavřených technologických zařízení (filtry, zásobníky, cyklónové odlučovače).  

Horní mez výbušnosti (dále jen „UEL“)se u prachů nestanovuje. Prachové částice se 

neustále usazují a rozviřují. Udržování koncentrace nad UEL nelze považovat za 

bezpečnostní opatření. [1, 16] 

Z důvodu nefunkčnosti výbuchového autoklávu nebyl tento parametr v laboratořích 

Fakulty bezpečnostního inženýrství měřen.  

 

Teplota vznícení usazeného prachu 

Je nejnižší teplota prostředí, při které se vznítí vrstva prachu o specifické tloušťce. 

Představuje důležitou hodnotu pro stanovení maximální povrchové teploty zařízení, na 

kterém dochází k usazování vrstev prachu. [1, 17] 

Pro vrstvy prachu (do 5 mm) platí vztah (1): 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇5 𝑚𝑚 − 75℃  (1) 

kde  

𝑇𝑚𝑎𝑥  max. dovolená povrchová teplota zařízení, 

𝑇5 𝑚𝑚  min. teplota vznícení 5 mm vrstvy prachu [˚C], 
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75 ˚C bezpečnostní koeficient. [17] 

Vytvoří-li se na zařízení vrstva prachu větší než 5 mm, je nutné snížit max. 

dovolenou povrchovou teplotu zařízení  𝑇𝑚𝑎𝑥 (viz Obrázek 9). [1, 7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu 

Nejnižší teplota prostředí, při které dojde k vznícení plynných produktů tepelného 

rozkladu a to bez vnějšího zdroje zapálení. Je důležitým ukazatelem pro stanovení 

nebezpečí vznícení prachovzduchové směsi od horkého povrchu zařízení. 

Maximální povrchová teplota zařízení (Tmax ) nesmí překročit 2/3 minimální teploty 

vznícení prachovzduchové směsi. Určí se podle vzorce (2): [1, 7, 17] 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2/3 ∙ 𝑇𝐶𝐿   (2) 

kde 

𝑇𝐶𝐿 min. teplota vznícení rozvířeného prachu [˚C] [17] 

 

Obrázek 9: Vztah mezi tloušťkou vrstev prachu a max. dovolenou povrchovou teplotou [1] 
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Minimální iniciační energie - Emin 

Je nejnižší energie jiskry, která je nutná pro vznícení prachovzduchové směsi. Tento 

údaj umožňuje vyloučit případný zdroj iniciace. V praxi používán pro ochranu zařízení 

před elektrostatickými výboji. Řádově se Emin pohybuje v joulech. [1] 

 

Sypná hustota látky 

Je hmotností, kterou má látka v sypkém stavu při objemu 1m
3
. Napovídá o 

schopnosti materiálu tvořit oblaka prachu. Závisí na zrnitosti a hustotě látky. [30] 

 

Střední velikost zrna 

Je průměr části, kterou má polovina hmotnosti vzorku [µm]. Stanovuje se sítovou 

analýzou. Zrnitost vzorku výrazně ovlivňuje další parametry. [30] 

 

4.2 Nebezpečí související s výskytem prachu 

Tvorba vrstev prachu s sebou přináší 3 hlavní nebezpečí. 

1) V případě primárního výbuchu dochází k rozvíření usazeného prachu, což může mít 

za následek sekundární výbuch. 

2) Vznícení vrstvy prachu ze zahřátého povrchu zařízení. 

3) Výbuch rozvířeného oblaku prachu, který byl vznícen horkým povrchem. 

 

Tloušťka nebezpečné vrstvy se u průmyslových prachů pohybuje do výšky 1 mm. 

Perioda úklidu lze nastavit podle měření sedimentující prašnosti. Zabránit vzniku 

nebezpečné vrstvy nelze ovlivnit pouze četností úklidu, ale především kvalitou 

prováděného úklidu. Harmonogramu čištění by měl popisovat povahu, rozsah, četnost 

čistění a odpovědnosti osob za úklid. Pro zvýšení bezpečnosti při provádění úklidu je 

vhodné prach odsávat s použitím průmyslového vysavače, který nemá žádný zdroj iniciace, 

nebo metodou mokrého čištění. [1, 32] 
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Dle ČSN EN 60079 – 10 – 2 jsou definovány 3 úrovně úklidu: 

1) Výborná – vrstvy prachu jsou zanedbatelné tloušťky nebo neexistují.  

2) Dobrá – nezanedbatelné vrstvy prachu jsou  jsou přítomny krátce (méně než 1 směnu).  

3) Špatná – nezanedbatelné vrstvy prachu jsou přítomny déle než 1 směnu.  

 

4.3 Iniciační zdroje 

Iniciační zdroj dodává energii potřebnou pro výbuch. Norma ČSN EN 1127-1 ed 2 

uvádí 13 základních iniciačních zdrojů. Mezi nejdůležitější zdroje patří: 

 Horké povrchy   - Úder blesku 

 Plameny    - Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

 Mechanicky vznikající jiskry  - Elektromagnetické vlny 

 Elektrická zařízení   - Ionizující záření 

 Rozptylové elektrické proudy - Samovznícení prachů 

 Ultrazvuk    - Statická elektřina  

 

Přehled všech iniciačních zdrojů včetně příkladů příčin se nachází v Příloze č. 1. 

 

4.4 Klasifikace prostorů 

Na základě vyhodnocení rizik výbuchu lze klasifikovat na prostory: 

a) Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, v němž se může vyskytovat výbušná 

atmosféra. Jsou nutná opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 

b) Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, v němž není předpokládán výskyt výbušné 

atmosféry. Nejsou nutná opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. [4] 

4.4.1 Zóny pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

Prostory s výskytem výbušné atmosféry se zatříďují podle ČSN EN 1127 – 1 – ed 2 

do následujících zón: 



18 

 

Zóna 20 Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu (dále jen „výbušná atmosféra“) přítomna trvale nebo po 

dlouhou dobu nebo často. [19]  

Např: Uvnitř technologie (mlýny, mísidla, sušičky, potrubní tratě).  

Zóna 21 Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra vznikat příležitostně v normálním 

provozu. [19] 

Např: Prostory v bezprostředním okolí plnících a vyprazdňovacích míst. 

Zóna 22 Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry za 

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

období. [19] 

Např: V okolí zařízení, kterým uniká prach netěsnostmi a tvoří usazené vrstvy. [4] 

 

Rozsah ochranných opatření v zónách 

Na základě zatřídění prostorů do zón je stanoven rozsah ochranných opatření. 

V stanovených zónách musí být vyloučeny zdroje iniciace: 

 

 
Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 

V normálním provozu Ano Ano Ano 

Při očekávaných poruchách Ano Ano Ne 

Při výjimečných poruchách Ano Ne Ne 

 

Zohlednění možnost vznícení usazeného prachu je nutné ve všech zónách. 

 

 

4.5 Kategorie zařízení 

Kategorie zařízení klasifikují zařízení, které mohou být použity v prostorech 

s nebezpečím výbuchu, v závislosti na stanovené zóně (viz Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Vtah mezi kategoriemi zařízení a zónami [3] 

Kategorie 

zařízení pro prachy 

Úroveň  

ochrany 
Zóna 

1 D Velmi vysoká 
20 

Lze využít v zóně 21,22 

2 D Vysoká 
21 

Lze využít v zóně 22 

3 D Normální 
22 

- 

 

4.6 Dokumentace o ochraně před výbuchem 

Základním principem dokumentace o ochraně před výbuchem (dále jen „DOPV“) je 

poskytovat přehled výsledků hodnocení nebezpečí, technických nebo organizačních 

ochranných opatření pro technologii. Podle § 6 NV č. 406/2004 Sb. je jednou z povinností 

zaměstnavatele, aby byla sepsána a udržována v aktuálním stavu. DOPV musí být vydána 

před samotným zahájením práce a revidována vždy, kdy dochází ke změně ve výrobním 

zařízení nebo organizaci práce. 

Písemné zpracování DOPV obsahuje 5 základních kroků: 

1) Hodnocení rizik - Zjišťují se PTCH látek, jejich vzájemné působení a vztah k použité 

technologii.  

2) Zatřídění prostor - Na základě hodnocení rizik se určí pravděpodobnost výskytu 

nebezpečných koncentrací a zatřídění prostor do zón. 

3) Inspekce zařízení - veškerá zařízení, která se vyskytují v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, jsou posuzována z hlediska možného působení jako iniciačního zdroje. 

4) Návrh opatření - Na základě zjištěných skutečností se zpracovává návrh technických a 

organizačních opatření, která zvyšují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci. 

5) Zpracování DOPV  

 

Pro provedení nebezpečných prací v prostředí s nebezpečím výbuchu (činnosti, které 

mohou způsobit iniciaci nebo při nichž může vznikat výbušná atmosféra) jsou prováděny 

pouze na základě písemného příkazu - Příkazu V (viz Příloha č. 2). [1, 13, 22]  
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5 Protivýbuchová ochrana provozů s výskytem hořlavých prachů 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, výbuch nastává při splnění několika základních 

podmínek, které musí být splněny současně: 

a) hořlavá látka v mezích výbušnosti 

b) oxidační prostředek 

c) zdroj iniciace  

Vyloučením jedné z výše uvedených podmínek zabráníme vzniku výbuchu. 

5.1  Primární protivýbuchová ochrana 

 ad a) Náhrada výbušného prachu za nevýbušný či méně výbušný. Toto řešení je jen 

málokdy možné. Udržování koncentrace prachu pod LEL lze aplikovat jako jediné opatření 

pouze tehdy, je- li v zařízení či potrubí dosahováno stálé koncentrace (odsáváním, filtrací). 

Ventilace u hořlavých prachů zajišťuje dostatečnou ochranu jen tehdy, kdy je prach účinně 

odsáván z místa vzniku a současně je zabráněno usazování prachu v okolí. [1, 3] 

 ad b) Vyloučení oxidačního prostředku - inertizace - je proces, kdy se přidáním 

inertní látky přeměňuje původně výbušná směs za nevýbušnou. 

 inertizace přidáním inertních plynů - dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny.  

 inertizace přidáním inertních prachů – používáno zejména v hornictví. 

 inertizace vodou - má nestálý účinek. V případě působení silného iniciačního 

zdroje dochází k odpaření vody, rozvíření prachu a následnému výbuchu směsi 

prachu. [2]  

5.2  Sekundární protivýbuchová ochrana 

Zahrnuje opatření, která mají zabránit iniciaci. Základem sekundární prevence je 

klasifikace prostorů do zón (viz kapitola 4.5.1). [2, 19] 

5.3 Konstrukční protivýbuchová ochrana 

Konstrukční protivýbuchová ochrana se nezabývá předcházení výbuchu, nýbrž 

minimalizací účinků výbuchu (poškození zařízení, ohrožení osob apod.). Podle 

konstrukčního opatření je dělíme na: 
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1) Konstrukce odolné výbuchu - dělí se na další 2 skupiny: 

- Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

- Konstrukce odolné výbuchovému rázu 

2) Odlehčení výbuchu – zajišťuje, aby zařízení nebylo namáháno nad svou rázovou 

pevnost. Při výbuchu dochází k otevření původně uzavřené nádoby (např. pojistné 

membrány, klapky, ventily). 

3) Potlačení výbuchu – nazýván také jako HRD (High Rate Discharge) systém. 

Skládá se z detektorů, řídící ústředny, láhve s hasivem (viz Obrázek 11). 

4) Zabránění přenosu plamene – opatření proti přenosu výbuchu z jednoho zařízení 

na druhé (např. rychlouzavírací ventily, klapky, šoupátka, rotační podavače apod.). 

[1, 3, 7] 

 

 

 

Obrázek 10: Princip činnosti HRD systému [31]   
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6 The Candy Plus Sweet Factory, s. r.o. 

The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o. (dále jen „TCPSF“) je rychle rostoucí 

společnost, zabývající se výrobou cukrovinek. Vyrábí a prodává jak své značky, tak se 

také věnuje oblastí smluvní výroby. Na trhu disponuje s pěti značkami (viz Obrázek 11).  

Společnost se specializuje na tyto výrobky: 

- želatinové cukrovinky  

- pektinové cukrovinky 

- komprimáty 

- lízátka 

- dropsy 

- žvýkačky 

- ovocné lékořice 

- lékořice 

 

Výrobky společnosti TCPSF se vyváží téměř do všech světadílů. Lze se s nimi setkat 

v Evropě, Asii, Austrálii, Africe, Středním Východu, Severní Americe, Střední a Jižní 

Americe. 

 

 

Obrázek 11: Značky společnosti TCPSF [23] 

 

6.1 Historie TCPSF 

Skupina Candy Plus, a.s. byla založena v Liberci v roce 2000, kdy zakoupila výrobní 

závod "Lipo". V tomto období firma také získala značku Fundy. Byly založeny další 

pobočky v Polsku, Maďarsku a v Rumunsku. 
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V roce 2004 získala firma areál bývalé továrny Maryša v Rohatci na jižní Moravě 

(viz Obrázek 12). Tato poloha je velmi výhodná jak pro silniční, tak také železniční 

přepravu do všech částí Evropy. V roce 2004 zde byla přemístěna výroba z Liberce. 

V roce 2010 zakoupila firma podnik od společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. v 

Petřvaldě, zabývající se výrobou želatinových cukrovinek.  

Od roku 2012 se společnost stala součástí mezinárodní skupiny Raisio plc. [23]  

 

 

Obrázek 12: Provozovny společnosti TCPSF v ČR [33] 

 

6.2 Posuzovaná výrobní linka – Rohatec 

V každé provozovně byla posuzována jedna výrobní linka. V Rohatci se jednalo o 

výrobní linku pro výrobu komprimátů. Výroba spočívá v mletí, homogenizaci, sušení a 

lisování cukru a přísad. 

Tato linka se nachází v prvním nadzemním podlaží (dálen jen „NP“) hlavní výrobní 

budovy (dále jen „HVB“). Na situačním plánu společnosti (viz Obrázek 13) je znázorněna 

poloha HVB. 
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Obrázek 13: Situační plán společnosti TCPSF  

 

Pro snadnější orientaci byla výrobní linka rozdělena do následujících sektorů: 

- Úprava cukru - mlecí stolice 

- Výroba směsí pro komprimáty 

- Lisovna komprimátů (tabletizace) 

 

Uskladnění cukru v objektu HVB 

Schéma níže popisovaného 1. NP HVB se nachází v příloze č. 3.  

Palety s textilními vaky naplněnými cukrem jsou z nákladních automobilů, které 

naváží surovinu do závodu, snášeny vysokozdvižným vozíkem a ukládány na vyčleněné 
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místo ve skladu. Ze skladu jsou již převáženy na jednotlivá místa spotřeby ve výrobě. Cukr 

je uskladňován v textilních obalech „big-bag“ po 500 kg, uložených na paletách v přízemí 

HVB v místnosti č. 104. Odtud je cukr vyvážen do předehřívací místnosti č. 132. V této 

místnosti je ohříván na teplotu 50 ˚C.  

 

Úprava cukru – mlecí stolice 

Předehřátý cukr z místnosti č. 132 je převezen do místnosti č. 133. Z vyprazdňovací 

stolice je šnekovým dopravníkem dopraven do mlecí stolice (viz Obrázek 14, 15). Pracuje 

na principu dvojice válců rotujících proti sobě. Zde je cukr rozmělněn a dalším šnekovým 

dopravníkem předán do výroby komprimátů – místnost č. 134.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 14: Vyprazdňovací stolice     Obrázek 15: Mlecí stolice 

 

Výroba směsí pro komprimáty 

Rozmělněný cukr je dopravován šnekovým dopravníkem do jednoho ze dvou 

homogenizátorů (viz Obrázek 16), kde je míchána směs cukru a pojící emulze, která je 

dávkována objemovým čerpadlem. Příprava pojící emulze je řešena ve dvou varných 

kotlích. Schéma homogenizátoru se nachází v Příloze č. 4.  



26 

 

 

 

 

Z homogenizátorů je připravená směs dopravován krabičkovým dopravníkem do 

fluidního sušiče (viz Obrázek 17). Zde je namíchaná směs sušena na požadovanou vlhkost. 

Sušič je konstrukčně rozdělen na dvě sekce. První sekce je tvořena sušící zónou – sítem, 

kterým zespodu proudí horký vzduch. Tento vzduch je pak přes filtr odváděn do 

venkovního prostředí. V druhé sekci nastává chlazení usušené směsi. Jako chladící 

medium je použit venkovní filtrovaný vzduch, který je ochlazován solankou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Homogenizátor 

Obrázek 17: Fluidní vysoušeč 
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Použitý chladící vzduch je po filtraci odváděn do venkovního prostředí. Usušená 

směs je ukládána do textilních vaků, které jsou odváženy k odležení. 

 

Lisovna komprimátů (tabletizace) 

Textilní vaky jsou se směsí přiváženy k jednotlivým tabletovacím lisům umístěných 

v místnosti č. 130. Z textilního vaku je směs vyprazdňována do míchacího zařízení, kde se 

základní surovina upraví (tabletační přísady). Z míchacího zařízení je směs dopravována 

šnekovým dopravníkem do zásobníků na tabletovacím lisu (viz Obrázek 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Míchací zařízení s tabletovacím lisem 

 

Zde jsou ze směsi lisovány konečné tvary komprimátů (viz Obrázek 19), které jsou 

ukládány do plastových přepravek. Plastové přepravky jsou po naplnění výtahem 

převáženy do balírny komprimátů v 2. NP do prostoru skladu rozpracované výroby.  

 

Obrázek 19: Hotový výrobek [23] 
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6.3 Posuzovaná výrobní linka – Petřvald 

V Petřvaldě má společnost TCPSF jednu výrobní linku na výrobu litého zboží, která 

byla také posuzována z pohledu protivýbuchové ochrany. Schéma níže popisované výrobní 

linky se nachází v Příloze č. 4.  

 

Obrázek 20: Provozovna v Petřvaldě - výroba litých (želatinových) cukrovinek [23] 

 

 

Cukerné hospodářství 

Technologie se skládá z příjmového stanoviště, kde se nachází místo pro 

autocisternu. Obsluhou je provedeno uzemnění autocisterny a propojení s příjmovým 

potrubím pomocí hadice.  Po napojení dochází k plnění cukru krystal kovovým přívodním 

potrubím do jednoho ze dvou ocelových sil (viz Obrázek 21).      

V roce 2013 bylo každé silo vybaveno filtrační jednotkou, které slouží k odvodu 

přetlaku v době plnění sil z autocisterny. Filtrační tkanina je provedena v antistatickém 

provedení. 

Dále jsou sila vybavena čidly pro kontrolu horní a dolní hladiny materiálu. Součástí 

výsypky každého sila je násypka rotačního podavače, kde je umístěn kontrolní otvor pro 

obsluhu provozu. Pod násypkou je instalováno ruční uzavírací šoupě a na něj navazující 

rotační podavač Olocco typ SF 230 (EX II 1D/3D c T4), který dávkuje cukr do 
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pneumatického dopravníku. Rok výroby 2013. Tento podavač zabraňuje přenosu výbuchu 

ze zásobníku do navazujících zařízení.  

 

Obrázek 21: Skladovací silo a jeho provozní parametry 

 

Cukr poté prochází přes magnetický separátor, jehož úkolem je odstranit kovové 

částečky v cukru, do mezizásobníku ve varně. Mezizásobník REIMELT je umístěn 

v prostoru varny (viz Obrázek 22). Jedná se o ocelový uzavřený zásobník, vybavený 

filtračním rukávcem pro odvod přetlaku při plnění. V boku pláště je vybaven kontrolními 

dvířky a skleněným průzorem. Objem zásobníku činí 0,9 m
3
. Rovněž je vybaven čidly na 

kontrolu horní i dolní hladiny materiálu.  

 

Obrázek 22: Mezizásobník REIMELT 
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Výroba litého zboží 

Základem pro výrobu litého zboží je zařízení Mogul. Představuje hlavní výrobní 

zařízení závodu, sloužící k lití zboží – želatinových a pektinových bonbónů. 

Hlavní části zařízení Mogulu: 

 destohovací část (vstup) 

 vyprazdňování pudru a výrobku, plnění regenerovaného pudru do kárátek 

 formovací část 

 depozitor (licí hlavy – 2 ks) 

 stohovací část (výstup) 

Stojany s „kárátky“ (dřevěné nebo plastové bedničky) jsou obsluhou vkládány do 

zařízení Mogul – do jeho destohovací části (vstup). Strojem jsou automaticky odebírány, 

vyprázdněny a opět naplněny regenerovaným pudrem, tj. směs škrobu a oleje. Ve 

formovací části se do pudru otiskne forma (negativ tvaru) vyráběného zboží, do níž se 

v části depozitoru nalévá připravená želatinová hmota. „Kárátka“ jsou strojem automaticky 

stohována ve stohovači (výstup) a obsluhou odvezena do prostoru chladnutí zboží. Po 

zchladnutí a vysušení zboží jsou stojany opět vkládány do Mogulu k vyprázdnění. Z pudru 

se prosévá zboží, které odchází soustavou dopravníků na zařízení úpravy zboží. Prázdná 

„kárátka“ jsou opět naplněna pudrem a celý cyklus se opět opakuje.  

Hlavní zařízení na úpravu zboží: 

 odpudrovací dopravník 

 buben pro olejování zboží 

 napařovací dopravníky 

 buben pro cukrování zboží 

Zboží se na odpudrovacím dopravníku zbavuje zbytkového pudru. Konečnou 

povrchovou úpravu zboží získává buď naolejováním, nebo napařením a zacukrováním.  

Cukr je nanášen v cukrovacím bubnu, který je napojen na centrální odsávání – 

filtrační jednotku CIPRES FILTR Brno, typ CARM GH 10/1/3/10/55 – EX F05 (filtr a 

automatickou regenerací filtračního media tlakovým vzduchem – v explozivním 

provedením). Rok výroby 2001. Jednotka je propojena s cukrovacím bubnem 

pozinkovaným potrubím s vrapovou hadicí (viz Obrázek 23). Jednotka je umístěna uvnitř 
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budovy. Plášť je opatřen certifikovaným zařízením na uvolnění výbuchu – výbuchovou 

membránou VMP 450 x 800. Plamenná fronta z výbuchové membrány je odvedena 1,5 m 

dlouhým deflektorem skrz obvodovou zeď do venkovního prostoru. Odloučený prach se 

shromažďuje ve sběrné nádobě, umístěné pod výsypkou filtru. Odloučený vzduch z filtru 

je vracen do místnosti (viz Obrázek 24). 

 

 

  

Obrázek 23: Odsávání cukrovacího bubnu      Obrázek 24: Filtrační jednotka CIPRESS 

 

Skladovací prostory pro výrobky se nachází v 2. NP, kde dochází k řízenému zrání 

(provoz je vybaven řízenou vzduchotechnikou a klimatizací). Vyzrálé zboží následně 

pokračuje do balírny k balení. 

Součástí linky je zařízení na regeneraci pudru – VORTEX. Použitý pudr je zde 

vysušen, následně zchlazen a pomocí šnekového dopravníku dopraven zpět do zařízení 

Mogul. 

Vzhledem k tomu, že zařízení Mogul a VORTEX nepracuje s cukrem, ale se 

škrobovým pudrem, který není předmětem zájmu této diplomové práce, nejsou tyto 

zařízení dále posuzovány.  

Fotodokumentace výrobní linky litého zboží se nachází v Příloze č. 6. 
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7 Požární technické charakteristiky vybraných vzorků 

Při posuzování provozu z hlediska nebezpečí výbuchu je jedním z nejdůležitějších 

kroků znalost PTCH látek vyskytujících se v daném zařízení. Měření byla prováděna 

v laboratoři protivýbuchové prevence - Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

7.1 Popis odebraných vzorků 

Pro zjištění PTCH látek byly odebrány 4 vzorky cukru (3vzorky z provozovny 

v Rohatci, 1 vzorek z Petřvaldu). Všechny vzorky byly odebrány z posledních míst jejich 

dopravy kvůli zohlednění tření materiálu během dopravy. Pro zjednodušení byly jednotlivé 

vzorky očíslovány. 

 

Vzorek č. 1 - Jedná se o mletý cukr z mlecí stolice, který je dopravován šnekovým 

dopravníkem do homogenizátoru (bez přidání přísad). Datum odběru: 29. 9. 2014. 

Místo odběru: Místnost č. 104 - homogenizátor, Rohatec 

 

Vzorek č. 2 - Představuje jej cukr z výrobní linky komprimátů (vzorek č. 1 s pojící 

emulzí, který byl vysušen). Datum odběru: 20. 6. 2014. 

Místo odběru: Místnost č. 104 - výsypné místo fluidního vysoušeče, Rohatec 

 

Vzorek č. 3 - Jedná se o cukr krystal, který není upravován (mletím, přidáním 

přísad). Datum odběru: 23. 6. 2014. 

Místo odběru: Mezizásobník REIMELT – varna, Petřvald 

 

Vzorek č. 4 - Jedná se o mletý cukr, který během mletí v mlecí stolici unikal a 

usazoval se v blízkosti mlecí stolice. Datum odběru: 29. 9. 2014 

Místo odběru: Místnost č. 103 – usazený prach okolo mlecí stolice, Rohatec 
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Všechny laboratorní vzorky jsou granulometrického stavu P. Jedná se tedy o 

původně dodané vzorky, ze kterých jsou případně odstraněny cizorodé látky. Odstranění 

cizorodých látek se provádí především u sedimentovaných vzorků. V tomto případě se 

jednalo o vzorek č. 4, který byl přesítován na sítě o jemnosti 0,5 mm a zbaven tak 

mechanických nečistot ze stroje (oloupaná barva ze stroje, staré tvrdé hrudky cukru). 

 

7.2 Měření vlhkosti  

Vlhkost byla měřena na přístroji METLER TOLEDO HS 153 (VIZ Obrázek 25). 

Jedná se o rychlý halogenový analyzátor vlhkosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: METLER TOLEDO HS 153 

 

7.2.1 Postup měření 

Po umístění vzorku na hliníkovou misku a uzavření přístroje byl do dvou minut 

automaticky zpracován výsledek. U každého vzorku bylo měření 3x opakováno a spočítán 

průměr.  
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7.2.2 Vyhodnocení měření 

Tabulka 3 obsahuje souhrn výsledků z měření. Nejvyšší vlhkost dosahoval vzorek  

č. 2. Vzhledem k tomu, že tento vzorek je směsí cukru a sirupu, dal se tento výsledek 

očekávat. U ostatních vzorků byla hodnota velmi podobná (0,10 – 0,12 %). 

 

Tabulka 3: Souhrn výsledků měření vlhkosti 

Vzorek č. 
Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Průměr 

[% MC] 

1 0,12 0,12 0,10 0,11 

2 0,28 0,29 0,27 0,28 

3 0,08 0,11 0,12 0,10 

4 0,15 0,13 0,10 0,12 

 

7.3 Sítový rozbor 

Slouží pro určení tzv. střední velikosti zrna – velikost zrna, kdy je naměřeno 50 % 

nadsítného. Princip spočívá v prosévání prachu přes síta s různými velikostmi ok, které 

byly v laboratoři k dispozici (1mm; 0,5mm; 0,25 mm; 0,212 mm; 0,18 mm; 0,15 mm; 

0,125 mm; 0,106 mm; 0,09 mm; 0,075 mm; 0,063 mm; 0,045 mm; 0,04 mm; 0,032 mm). 

Tabulka 4 znázorňuje podmínky v laboratoři při měření sítového rozboru i sypné 

hustoty. 

Tabulka 4: Laboratorní podmínky při měření 

Vzorek č. Datum Teplota [˚C] Relativní vlhkost [%] 

1 26. 11. 2014 21,7 27,4 

2 23. 6. 2014 22,9 39,9 

3 25. 6. 2014 21,7 27,4 

4 12. 11. 2014 22,2 47,1 

 

7.3.1 Postup stanovení 

Odvážených 100 g vzorku (s přesností na 0,1 g) bylo proséváno po dobu 45 minut 

přes vybraná síta (viz Obrázek 26 a 27). 
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7.3.2 Vyhodnocení měření 

Výsledky měření jsou uvedeny v Tabulce 5 a zobrazeny na Obrázku 28.  

Tabulka 5: Vyhodnocení sítové analýzy 

Granulometrický stav - P 

Síto [mm] 
Nadsítné [hm. %] 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 

0,032 99,99 -  - 100 

0,040 99,67 - 99,07 99,98 

0,045 96,61 - 99,06 90,44 

0,063 93,65 - 99,01 59,79 

0,075 91,93 - 98,74 46,25 

0,090 89,22 - 98,43 37,24 

0,106 86,89 - 98,18 19,36 

0,125 85,16 - 97,96 14,98 

0,150 80,58 99,7 97,38 9,31 

0,180 77,32 97,3 96,42 7,69 

0,212 71,96 89,69 95,44 5,87 

0,250 66,08 76,19 94,45 4,67 

0,500 18,8 24,7 77,1 - 

1 1,8 3,1 5,4 - 

Střední velikost 

zrna [mm] 
0,36 0,38 0,717 0,071 

Obrázek 27: Vzorek po sítování Obrázek 26: Sítovací stroj AS 200 
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Obrázek 28: Graf - Sítová analýza vzorků cukrů 

 

Nejvyšší hodnotu střední velikosti zrna 0,717 mm dosahuje vzorek č. 3 (cukr 

krystal). U vzorku č. 1 a 2 je tato hodnota téměř shodná (vzorek č. 1 - 0,36 mm; vzorek č. 2 

– 0,38 mm). Nejnižší hodnotu střední velikosti zrna 0,071 mm má vzorek č. 4. 

  

7.4 Stanovení sypné hustoty 

Metodika vychází z ČSN EN 725 – 8. Stanovuje hmotnost objemu prášku po volném 

nasypání do odměrného válce. 

7.4.1 Pracovní postup 

Odměrný válec se zvážil. Poté se do něj nasypal vzorek po jeho horní rysku. 

Naplněný válec se opět zvážil a odečetl se jeho objem. Zkouška se 10x opakuje. Z těchto 

výsledků se spočítá průměr. [5] 
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7.4.2 Vyhodnocení měření 

 Výsledné sypné hustoty (S. h.) vzorků znázorňuje Tabulka 6. Podrobný výpočet se 

nachází v Příloze č. 7. 

Tabulka 6: Vyhodnocení sypné hustoty 

 Sypná hustota [kg/m
3
] 

Vzorek č. 1 700,3 ± 20 

Vzorek č. 2 730,2 ± 20 

Vzorek č. 3 851,3 ± 20 

Vzorek č. 4 413,2 ± 20 

 

Výsledky měření jsou velmi podobné jako u předchozího měření. Nejvyšší sypnou 

hustotu 851,3 ± 20 kg/m
3
 má vzorek č. 3. Hodnoty vzorku č. 1 (700,3 ± 20 kg/m

3
) a vzorku 

č. 2 (730,2 ± 20 kg/m
3
) jsou si velmi blízké. Nejnižší hodnotu sypné hustoty (413,2 ± 20 

kg/m
3
) má vzorek č. 4.  

 

7.5 Minimální teplota vznícení usazeného prachu 

Pro stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu bylo vycházeno z normy 

ČSN IEC 1241-2-1 podle metody A. Metoda A stanovuje vrstvu prachu na vyhřívaném 

povrchu o konstantní teplotě. 

Všechny vzorky byly zkoušeny ve vrstvě o tloušťce 5 mm. 

 

Tabulka 7: Laboratorní podmínky při měření teploty vznícení usazeného prachu 

Vzorek č. Datum Teplota [˚C] Relativní vlhkost [%] 

1 3. 12. 2014 22,1 27,8 

2 24. 6. 2014 21,9 36,5 

3 26. 6. 2014 21,8 52,3 

4 13. 11. 2014 21,7 36,8 
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7.5.1 Pracovní postup 

Kovová deska se zahřála na teplotu 400 ˚C. Na ni se umístil kovový kruh o výšce 5 

mm, přes který byl upnut termočlánek k záznamovému zařízení (počítač), pro sledování 

chování vrstvy prachu během zkoušky (viz Obrázek 29). Na vyhřátý povrch byl do kruhu 

pomocí špachtle vkládán a zarovnán vzorek cukru. Po dobu měření byl vzorek sledován. 

Za vznícení bylo považováno, nastal- li jeden z uvedených případů: 

 viditelné plameny nebo žhnutí, 

 termočlánkem naměřena teplota 450 ˚C, 

 termočlánkem naměřeno oteplení o 250 ˚C vyšší než teplota vyhřívané desky. 

Pro potvrzení teploty, při níž nedošlo ke vznícení, muselo měření trvat tak dlouho, 

aby bylo možné prokázat, že se teplota ve vrstvě snižovala na ustálenou teplotu, která byla 

nižší než teplota vyhřívaného povrchu. Zkouška se přerušila, pokud nedošlo ke vznícení 

vrstvy prachu při teplotě vyhřívaného povrchu nižší než 400˚C. [5] 

 

 

Obrázek 29: Vyhřívaný povrch s termočlánkem a kovovým kroužkem 

 

7.5.2 Vyhodnocení měření 

Vzorek č. 1  

Vzorek ihned po vložení na horký povrch silně bublal a prskal, přetekl přes kovový 

kruh. Postupně od vnější strany ke středu karamelizoval a až šestinásobně zvětšil svůj 



39 

 

objem. Od počátku vyvíjel značný bílo - šedý kouř. Po 1 minutě byl celý vzorek 

zuhelnatěný, vývin kouře ustal. Po 2 minutách se objem začal zmenšovat, teplota vzorku se 

ustálila na hodnotě přibližně 360 ˚C.  Po 5 minutách vytvořil černou lesklou krustu, kde se 

místy nacházeli až 2 cm pukliny, mající stříbrný odlesk (viz Obrázek 31). Maximální 

teplota vzorku dosahovala hodnoty 370˚C. Žádná z podmínek pro vznícení nebyla splněna. 

Minimální teplota vznícení ve vrstvě prachu 5 mm je vyšší než 400˚C. 

 

 

 

 

Obrázek 32: Graf vývoje teploty prachu při teplotě 400˚C – vzorek č. 1 
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Grafy vývoje teplot prachu u vzorku č. 2, 3, 4 se nachází v Příloze č. 8. 

Vzorek č. 2 

Vzorek se choval velmi podobně jako vzorek č. 1. Ihned po vložení na horký 

povrch silně bublal, prskal a roztékal se přes okraj kruhu. Velmi rychle zkaramelizoval a 

po 3 minutách zuhelnatěl. Objem zvětšil dvojnásobně. Vývin bílo - šedého kouře po 3 

minutách ustál. Také u tohoto vzorku vznikly pukliny, avšak jejich průměr byl maximálně 

0,5 cm. 

 Maximální teplota vzorku dosahovala hodnoty 281˚C. Po 4 minutách se teplota 

vzorku ustálila na hodnotě přibližně 240 ˚C. Žádná z podmínek pro vznícení nebyla 

splněna. Minimální teplota vznícení ve vrstvě prachu 5 mm je vyšší než 400˚C. 

 

Vzorek č. 3 

 Vzorek ihned po vložení karamelizoval. Bublal ze všech vzorků nejméně. Byl 

doprovázen značným vývinem bílo - šedého kouře. Trojnásobně zvětšil svůj objem. Po 4 

minutách vzorek celý zuhelnatěl. Po 10 minutách se začal odlepovat od povrchu varné 

desky, vznikají drobné pukliny (2 - 4 mm) po celém jeho povrchu. Po 20 minutách se 

vzorek začal smršťovat na dvojnásobek svého původního objemu. 

Maximální teploty 411˚C bylo dosaženo po 4,5 minutách. Poté teplota začala klesat 

a ustala na hodnotě přibližně 360˚C. Žádná z podmínek pro vznícení nebyla splněna. 

Minimální teplota vznícení ve vrstvě prachu 5 mm je vyšší než 400˚C. 

 

Vzorek č. 4 

 Vzorek začal uhelnatět 10 sekund po vložení od okraje kruhu směrem ke středu. 

Svůj objem zvětšil dvojnásobně. Po 1,5 minutě byl celý vzorek celý zuhelnatělý a svůj 

objem zmenšoval až téměř na svůj původní. Vzorek jako jediný nepřetekl přes kovový 

kruh. 

Maximální teploty 370 ˚C bylo dosaženo po 5 minutách. Poté se teplota držela 

v okolí teploty 365 ˚C. Žádná z podmínek pro vznícení nebyla splněna. Minimální teplota 

vznícení ve vrstvě prachu 5 mm je vyšší než 400˚C. 
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7.5.3 Shrnutí výsledků měření 

Souhrnné výsledky zobrazuje Tabulka 8. Žádný ze vzorků nesplňoval některou 

z podmínek pro vznícení. Minimální teplota vznícení ve vrstvě prachu 5 mm je u všech 

vzorků vyšší než 400˚C. 

 

Tabulka 8: Výsledky měření minimální teploty vznícení usazeného prachu 

Vzorek 

č. 

Tloušťka 

vrstvy 

[mm] 

Teplota 

povrchu 

[˚C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosažení nejvyšší teploty 

bez vznícení [min] 

1 

5 400 

Bez vznícení 2 

2 Bez vznícení 3 

3 Bez vznícení 5 

4 Bez vznícení 5 

 

 

Podle Tabulky 9 byly všechny 4 vzorky zařazeny mezi obtížně vznětlivé. 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení výsledků teploty vznícení usazeného prachu [5] 

Teplota vznícení nebo žhnutí < 150 ˚C Velmi vznětlivý 

Teplota vznícení nebo žhnutí 150 – 300 ˚C Vznětlivý 

Teplota vznícení nebo žhnutí > 300 ˚C Obtížně vznětlivý 

 

7.6 Teplota vznícení rozvířeného prachu 

Metodika stanovuje minimální teplotu vznícení rozvířeného prachu. Měření bylo 

provedeno za podmínek uvedených v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Laboratorní podmínky při měření teploty vznícení rozvířeného prachu 

Vzorek č. Datum Teplota [˚C] Relativní vlhkost [%] 

1 26. 11. 2014 21,7 27,4 

2 23. 6. 2014 22,9 39,9 

3 25. 6. 2014 21,7 27,4 

4 12. 11. 2014 22,2 47,1 
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7.6.1 Pracovní postup 

Do vyhřáté vertikální válcové pece se rozvířil vzorek cukru s cílem najít minimální 

teplotu pece, při které se daný vzorek cukru vznítil. 

Teplota pece byla z počátku nastavena na 500 ˚C. Do zásobníku prachu se postupně 

vkládal vzorek o navážkách 0,1 g; 0,2 g; 0,3 g; 0,5g; 1 g, který byl postupně rozviřován 

tlakem vzduchu 10 kPa, 20 kPa a 50 kPa. Vznícení nastalo, byl- li pozorován výbuchový 

plamen na zrcátku pod dolním koncem pece (viz Obrázek 33). 

Pokud došlo ke vznícení, teplota pece se snížila o 20 ˚C a celý postup se opakoval až 

do doby, kdy vzorek nevybuchoval. V opačném případě se teplota navýšila o 50 ˚C, až 

byla nalezena teplota, při níž vzorek vybuchoval. 

Za minimální teplotu vznícení se brala nejnižší teplota pece, při které došlo ke 

vznícení vzorku. U teploty pece vyšší než 300 ˚C se výsledná hodnota snížila o 20 ˚C. 

 

 

Obrázek 33:Zařízení pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu 

 

7.6.2 Výsledek měření 

Tabulka 11 zobrazuje výsledek měření. Vzorek č. 1 a 4 je hodnocen jako velmi 

vznětlivý. Vzorek č. 2 je vznětlivý a vzorek č. 3 je obtížně vznětlivý. 
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Tabulka 11: Výsledky měření minimální teploty vznícení rozvířeného prachu 

Vzorek 

č. 

Minimální teplota 

vznícení rozvířeného 

prachu [˚C] 

Hodnocení měření 

1 380 velmi vznětlivý 

2 480 vznětlivý 

3 640 obtížně vznětlivý 

4 350 velmi vznětlivý 

 

Podrobné hodnocení měření se nachází v Příloze č. 9. 

 

7.7 Minimální iniciační energie 

Měření bylo provedeno dle ČSN EN 13821, za laboratorních podmínek uvedených 

v Tabulce 12. 

Tabulka 12: Laboratorní podmínky při měření MIE 

Vzorek č. Datum Teplota [˚C] Relativní vlhkost [%] 

1 9. 2. 2015 22,5 29,3 

2 27. 6. 2014 21,3 36,7 

3 27. 6. 2014 21,3 36,7 

4 10. 2. 2015 22,8 27,6 

 

7.7.1 Pracovní postup 

Vzorek cukru se rozprášil ve zkušební nádobě (viz Obrázek 34). Vzniklý oblak 

prachu se vystavil jiskrovému výboji z kondenzátoru. Cílem bylo zjistit minimální 

iniciační energii zkoušeného vzorku. 

Jako první byla zvolena hodnota maximální možné energie 1 000 mJ, kterou norma 

umožňuje. Dle zvolené koncentrace prachu byla pomocí počítačového programu MIE – D 

Lab vypočítána požadovaná navážka vzorku. Došlo- li  při nějaké koncentraci prachu 

k vznícení, snížila se zápalná energie a postup se opakoval. Energie jiskry, koncentrace 

prachu a doba zpoždění se měnila tak dlouho, dokud nebyla nalezena maximální energie, 

při které nedošlo ke vznícení.  
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E1 < Emin < E2    (5) 

Dle vzorce (5) leží minimální iniciační energie (Emin) mezi nejvyšší energií E1, při 

které nedošlo 10x za sebou ani k jednomu vzníceni prachu, a nejnižší energií E2, při které 

došlo alespoň k jednomu vznícení během deseti za sebou jdoucích pokusů. [5] 

 

 

Obrázek 34: MIE – D 1.2 

7.7.2 Výsledky měření 

Z Tabulky 13 vyplývá, že vzorky č. 2 a 3 mají Emin > 1 000 mJ, jsou tedy obtížně 

vznětlivé elektrickou jiskrou. U vzorku č. 1 byla zjištěna hodnota 140 mJ, tudíž je 

vznětlivý elektrickou jiskrou. Nejvyšší citlivosti 51 mJ dosahoval vzorek č. 4 a je 

hodnocen jako velmi vznětlivý elektrickou jiskrou. Podrobné hodnocení se nachází 

v Příloze č 10. 

 

Tabulka 13: Výsledky měření MIE 

Vzorek 

č. 

E1 < Emin < E2   

[mJ]   
Hodnocení měření 

Třída 

citlivosti 

1 100  < 140 < 300 Vznětlivý elektrickou jiskrou 

5 
2 > 1000  Obtížně vznětlivý elektrickou jiskrou 

3 > 1000 Obtížně vznětlivý elektrickou jiskrou 

4 30  < 51< 100 Velmi vznětlivý elektrickou jiskrou 
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7.8 Souhrn výsledků 

Tabulka 14 zobrazuje souhrn výsledků ze všech provedených měření. Vlastnosti a 

chování vzorku záleží na jeho střední velikosti zrna. Čím byl vzorek hrubší, tím byly jeho 

hodnoty PTCH vyšší (vzorek č. 3). Nejnižších hodnot posuzovaných PTCH dosahoval 

naopak vzorek s nejmenší zrnitostí (vzorek č. 4). 

Vlhkost vzorků se pohybovala se v hodnotách 0,10 – 0,12 %. Výjimku tvořil vzorek 

č. 2, jehož vlhkost byla 0,28 %. Tato vlhkost je způsobena sirupem, který se v průběhu 

zpracování mletého cukru přidává jako barvící a ochucující látka. 

Nejvyšší hodnotu střední velikosti zrna (0,717 mm) dosahoval vzorek č. 3 - cukr 

krystal. U vzorku č. 1 a 2 byla hodnota velmi podobná. Oba vzorky pochází z výrobní 

linky komprimátů. Velikost zrna mletého cukru (0,36 mm) se po přidání sirupu příliš 

nezměnila (0,38 mm). Nejjemnějším vzorkem bylo č. 4 (0,071 mm).  

 

Tabulka 14: Souhrn výsledků měření 

Měřená veličina 
Vzorek č. 

1 
Vzorek č. 

2 
Vzorek č. 

3 
Vzorek č. 

4 
Cukr

1 

Vlhkost [%] 0,11 0,28 0,10 0,12 - 

Střední velkost zrna [mm] 0,36 0,38 0,717 0,071 0,03 

Sypná hustota [kgˑm
-3

] 700,3 730,2 851,3 413,2 - 

Minimální teplota vznícení 

usazeného prachu [˚C] 

> 400  
obtížně vznětlivý 

460 

Minimální teplota vznícení 

rozvířeného prachu [˚C] 

380 
velmi 

vznětlivý 

480 
 

vznětlivý 

640 
obtížně 

vznětlivý 

350 
velmi 

vznětlivý 
480 

Minimální iniciační energie 
[mJ] 

140 >1000  51 

40 vznětlivý 

elektrickou 

jiskrou 

obtížně vznětlivý 

elektrickou jiskrou 

velmi 

vznětlivý 

elektrickou 

jiskrou 
                                                 
1
 Hodnoty byly převzaty z literatury: Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty 

nebezpečných látek, Svaz požární ochrany ČSSR, 1., 2. Díl. 
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Sypná hustota úzce souvisí se střední velikostí zrna. Proto jsou její výsledky velmi 

podobné. Nejvyšší sypnou hustotu měl vzorek č. 3 (851,3 kgˑm
-3), nejnižší vzorek č. 4 

(413,2 kgˑm
-3

) a u vzorků č 1 a 2 byla tato hodnota velmi blízká (700,3 a 730,2 kgˑm
-3). 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu byla u všech vzorků vyšší než 400 ˚C. 

Hodnota minimální teploty vznícení rozvířeného prachu byla opět nejvyšší u vzorku 

č. 3 (640 ˚C – obtížně vznětlivý), nejnižší u vzorku č. 4 (350 ˚C – velmi vznětlivý). Vzorek 

č. 1 (380 ˚C – velmi vznětlivý) již nedosahuje podobných hodnot jako vzorek č. 2 (480 ˚C 

- vznětlivý). Za velmi vznětlivé byly označeny vzorky mletého cukru – vzorek č. 1 a 4, 

které neobsahovali žádné přísady (např. sirup). 

Minimální iniciační energie je u vzorku č. 2 a3 vyšší než 1000 mJ, jsou tedy obtížně 

vznětlivé elektrickou jiskrou. U vzorku č. 1 (140 mJ) a vzorku č. 4 (51 mJ) jsou tyto 

hodnoty mnohem nižší. 

Z vyhodnoceného měření vyplývá, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost vzorku 

 č. 1 a 4, které se nachází na výrobní lince komprimátů.  

 

Při srovnávání naměřených hodnot s hodnotou převzaté z literatury, je viditelné, že 

se liší. Tato odlišnost je ovlivněna jinou hodnotou střední velikosti zrna. Vliv může mít i 

přísada škrobu, která slouží v mletém cukru jako protihrudkující látka.   
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8 Analýza rizik 

Pro identifikaci prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých prostor byl použit 

vývojový diagram uvedený v Příloze č. 11. 

8.1 Identifikace zařízení s obsahem prachu 

Součástí posuzovaných technologií jsou otevřená nebo úplně uzavřená zařízení. 

Otevřená zařízení vytváří vrstvy usazeného prachu v celém svém okolí. Patří sem: 

- pásové dopravníky cukru a komprimátových směsí,  

- násypky šnekových dopravníků cukru. 

 

Uzavřená zařízení nevytváří víření prachu ve svém okolí, avšak díky netěsnostem, 

které jsou například u fluidního vysoušeče, mohou vytvářet dlouhodobým provozem vrstvy 

prachu (viz Obrázek 34). Mezi tato zařízení patří: 

- šnekové dopravníky cukru a směsí, 

- cukerný mlýn, 

- homogenizátory, 

- fluidní vysoušeč, 

- lisy komprimátů, 

 

 

 

Obrázek 35: Netěsnosti u víka fluidního vysoušeče 
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Primární úniky jsou otvory v zařízení, které se otevírají z důvodu plnění nebo 

vyprazdňování materiálu a dále všechna otevřená místa, ze kterých může prach mimo 

zařízení unikat (násypky šnekových dopravníků cukru, výsypky z pásových dopravníků 

komprimátových směsí). 

Sekundární úniky jsou otvory v zařazení, které se příležitostně otevírají z důvodu 

odebírání vzorků, kontroly. Protože zařízení nejsou prachotěsná, dochází k přirozenému 

úniku prachu mimo zařízení. Koncentrace těchto úniků jsou však díky pravidelnému úklidu 

pod hranicí výbušných hodnot. 

 

8.2 Tvorba vrstev, usazování prachu 

V termínu od 1. srpna 2014 do 30. srpna 2014 byly provedeny každodenní prohlídky 

provozu. Jejich cílem bylo zjistit prašnost na jednotlivých provozovnách a vysledovat 

místa, kde dochází k největší sedimentaci prachu.  

 Ve všech prostorách jednotlivých výrobních linek byl úklid zajištěn dle ČSN EN 

60079 – 10 – 2 na úrovni výborná nebo dobrá.   Výjimkou byla místnost č. 133 (mlecí 

stolice) výrobní linky komprimátů v Rohatci, kde docházelo sedimentaci prachu, jak na 

samotném zařízení, tak v jeho bezprostřední blízkosti. Na této lince se za jednu směnu 

zpracují téměř 4 tuny cukru, ročně se tato hodnota pohybuje okolo 1000 t. 

Na základě těchto zjištěných skutečností bylo v prostoru mlecí stolice provedeno 

experimentální měření sedimentující prašnosti pro potřebu určení harmonogramu úklidu.  

 

8.2.1 Měření sedimentující prašnosti 

Měření bylo realizováno rozmístěním pěti vzorkovnic v blízkosti zařízení mlecí 

stolice. Vzorkovnice se zde ponechaly po dobu pěti pracovních dnů. Poté se zvážily a 

změřila se vrstva sedimentující prachu. Měření se opakovalo čtyřikrát.  

Dle nastaveného harmonogramu úklidu mlecí stolice jsou zbytky surovin a nečistot 

na podlaze mechanicky odstraňovány po ukončení každé směny (pomocí smetáčků a 
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lopatky) a následně jsou opláchnuty proudem vody. Jednou týdně je mechanicky odstraněn 

usazený cukerný prach z mlecí stolice a potrubí. 

Jelikož je mlecí stolice čištěna pouze pomocí smetáčků a lopatky, nelze řádně 

vyčistit těžko přístupná místa, jako je například ocelový rošt, žebrování motoru apod. 

Z tohoto důvodu se vyskytují v těchto místech až 2 cm vrstvy usazeného prachu (viz 

Obrázek 35). 

 

  

Obrázek 36: Usazený cukr v ocelovém roštu 

 

Nejvíce sedimentujícího prachu bylo naměřeno na vzorkovnici č. 3 (4,5 – 8 mm). 

Jedná se o prostor v blízkosti otvoru mlecí stolice a motoru. Vrstva prachu v této 

vzorokovnici byla ovlivněna také z důvodu blízkosti otvíracího otvoru  stolice a padajícím 

prachem z neuklizených, těžko přístupních míst – v tomto případě se jednalo o ocelový 

rošt. Díky vibracím při spuštění motoru se tento usazený prach setřepával na motor, kde 

byla umístěna vzorkovnice č. 3. Sedimentující prach může mít za následek přehřívání 

motoru a nasávání prachu do prostoru motoru.  

U ostatních vzorkovnic byla vrstva prachu menší než 1 mm. Spad prachu byl 

naměřen především pod mlecí stolicí. V malých koncentracích se vyskytoval na podlaze až 

do vzdálenosti 0,5 m od spodní části mlecí stolice.  

Podrobné hodnocení měření včetně umístění vzorkovnic se nachází v Příloze č. 12. 
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Obrázek 37: Místo s nejvyšší sedimentací prachu – vzorkovnice č. 3 

 

 

8.2.2 Zhodnocení měření, navržená opatření 

Z měření vyplývá, že po 5 pracovních dnech se na mlecí stolici vytvoří místy vrstvy 

prachu větší než 1 mm. Nejvyšší vrstva sedimentující prachu byla naměřena na 

vzorkovnici č. 3 (4,5 – 8mm). Stávající harmonogram úklidu je nedostačující. Nezajišťuje 

výbornou nebo alespoň dobrou úroveň úklidu. 

Je doporučeno, aby usazený cukerný prach z mlecí stolice, potrubí a podlah byl 

odstraňován na konci každé směny. Podlahy budou čištěny proudem vody, mlecí stolice a 

okolní potrubí pomocí mobilní vysavače, který je určen na vysávání hořlavého prachu 

s ES Prohlášením o shodě dle NV č. 23/2003 Sb.. Díky vysavači budou odstraněny vrstvy 

prachu i z těžko přístupných míst. Tuto změnu je potřeba implementovat do 

harmonogramu úklidu mlecí stolice. Vzhledem k tomu, že se na výrobní lince nachází 

pouze jeden vysavač (u tabletovacích lisů) vyhovující podmínkám stanovených 

 v NV č. 23/2003 Sb., je doporučeno zakoupit další. 
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8.3 Stanovení zón – výroba komprimátů 

Pro jednotlivé části výrobní linky komprimátů byly stanoveny následující zóny: 

Sklad surovin (místnost č. 104) - V prostorách skladu surovin se výbušná atmosféra 

nevyskytuje. Jedná se o prostor BEZ nebezpečí výbuchu. 

Vyprazdňovací stolice, šnekový dopravník - Uvnitř vyprazdňovací stolice se 

výskyt výbušné atmosféry neočekává. Pokud se vyskytne, bude to pouze po krátkou dobu. 

Z tohoto důvodu je vyprazdňovací stolici zařazena do zóny 22. Vzhledem k tomu, že 

způsob práce šnekového dopravníku materiál nevíří, ale pouze hrne, neočekává se uvnitř 

tohoto zařízení výskyt výbušné atmosféry. Pokud se vyskytne, bude to pouze výjimečně, 

proto je zařazen do zóny 22. 

Mlecí stolice - Uvnitř mlecí stolici se výbušná atmosféra očekává trvale za provozu 

zařízení. Tento prostor je zařazen do zóny 20. Okolí spodní části mlecí stolice do 

vzdálenosti 0,5 m všemi směry je kvůli sedimentaci prachu zařazeno do zóny 22.  

Homogenizátor - Výskyt výbušné atmosféry se v homogenizátoru  očekává, ovšem 

nikoliv trvale za provozu zařízení. Vzhledem přidávaným přísadám, které jsou v tekuté 

formě a materiál výrazně zvlhčí. Z tohoto důvodu je zařazen do zóny 21.  

Fluidní sušič - Vzhledem ke způsobu práce sušiče a vzhledem k vlhkosti materiálu 

se uvnitř zařízení výskyt výbušné atmosféry neočekává. Pokud se vyskytne, bude to pouze 

po krátkou dobu. Vnitřní prostředí proto odpovídá zóně 22.  

Lisy - Uvnitř násypky se výskyt výbušné atmosféry neočekává. Pokud se vyskytne, 

bude to pouze výjimečně. Vnitřní prostředí násypek míchacích zařízení je proto zařazeno 

do zóny 22. V ostatních částech lisu se výbušná atmosféry vyskytovat nebude, a proto 

jejich vnitřní prostory jsou zařazeny jako prostředí BEZ nebezpečí výbuchu hořlavých 

prachů. 

 

8.3.1 Shrnutí navržených zón  

Přehled zón na výrobní lince komprimátů zobrazuje Tabulka 15. Názorně jsou 

zakresleny na Obrázku 38. 
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Tabulka 15: Stanovení zón výrobní linky komprimátů 

Prostor Zóna 

Sklad surovin  BEZ
*
 

Cukerný mlýn – mlecí stolice Násypka cukru 22 

Šnekový dopravník cukru (krystal i mletý) 22 

Mlecí stolice 20 

Okolí mlecí stolice (0,5 m) 22 

Homogenizátor 21 

Sušič 22 

Lisy komprimátů Násypka míchacího zařízení 22 

Ostatní části lisu BEZ
*
 

                                                 
*
 BEZ – Za předpokladu, že bude zajištěn pravidelný úklid v prostoru jednotlivých zařízení na úrovni 

výborná nebo dobrá dle ČSN EN 61 241-10. V případě, že toto nebude zajištěno, je prostor zařazen jako 

prostor s nebezpečím výbuchu – Zóna 22. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38: Stanovené zóny výrobní linky komprimátů 
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8.4 Stanovení zón – výroba litého zboží 

Pro cukerné hospodářství v provozovně v Petřvaldě jsou stanoveny následující zóny: 

Plnící potrubí z autocisterny - Vznik výbušné atmosféry je zde očekáván pouze 

krátkodobě v době plnění, kdy je cukr dopravován z autocisterny do sila. Plnící potrubí je 

zařazeno do zóny 22. 

Skladovací sila cukru - Výbušná atmosféra se očekává příležitostně v době plnění, 

kdy padá cukr volným pádem do prostoru sila, a vždy při oklepu filtrační jednotky 

tlakovým vzduchem. Z těchto důvodů jsou sila zařazeny do zóny 21. 

Pneudoprava do mezizásobníku REIMELT - Ve vnitřním prostoru pneudopravy 

je předpoklad vzniku výbušné atmosféry příležitostní a to pouze v době provozu, neboť je 

dopravován nejen cukr krystal, ale i odloučený cukerný prach vzniklý při oklepu filtrační 

jednotky. Pneudoprava je zařazena do zóny 21. 

Mezizásobník REIMELT - Výbušná atmosféra vzniká příležitostně při plnění 

mezizásobníku, neboť dochází k víření prachovým podílů. Mezizásobník je zařazen do 

zóny 21. 

Cukrovací buben - Vzhledem k trvalému zajištění odsávání v době chodu bubnu se 

nepředpokládá vznik výbušné atmosféry. Za předpokladu, že bude zajištěn dostatečný 

periodický úklid v prostoru okolo zařízení (úroveň úklidu výborná nebo dobrá), lze zařadit 

zařízení jako prostor BEZ nebezpečí výbuchu. V případě, že nebude zajištěn dostatečný 

úklid – Zóna 22. 

Odsávání CIPRES - V odsávacím potrubí se výskyt výbušné atmosféry očekává jen 

krátkodobě v době provozu. Je zařazeno do zóny 22. Na špinavé (vstupní) straně filtru se 

vznik výbušné atmosféry očekává nepřetržitě z důvodu víření prachových podílů, 

vznikajících při ofuku filtračních vestaveb a následným samospádem ve vnitřním prostoru 

filtru. Je zařazen do zóny 20. Na čisté (výstupní) straně filtru se výbušná atmosféra 

očekává pouze krátkodobě v době provozu. Je zařazena do zóny 22. 

Balení výrobků - V prostorách balení výrobků se výbušná atmosféra nevyskytuje. 

Jedná se o prostor BEZ nebezpečí výbuchu. 
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8.4.1 Shrnutí navržených zón 

Přehled zón na výrobní lince litého zboží zobrazuje Tabulka 16. Názorně jsou 

zakresleny na Obrázku 39. 

Tabulka 16: Stanovení zón výrobní linky litého zboží 

Prostor Zóna 

Cukerné hospodářství Plnící potrubí z autocisterny 22 

Skladovací sila cukru krystal 21 

Pneudoprava do mezizásobníku REIMELT 21 

Mezizásobník REIMELT 21 

Cukrovací buben BEZ
1
 

Odsávání CIPRES Odsávací potrubí 22 

Špinavá strana filtru 20 

Čistá strana filtru 22 

Balení výrobků BEZ
2
 

                                                 
1
 Vznik výbušné atmosféry není přepokládán vzhledem k trvalému zajištění odsávání v době chodu bubnu. 

2
 BEZ – Za předpokladu, že bude zajištěn pravidelný úklid v prostoru jednotlivých zařízení na úrovni 

výborná nebo dobrá dle ČSN EN 61 241-10. V případě, že toto nebude zajištěno, je prostor zařazen jako 

prostor s nebezpečím výbuchu – Zóna 22. 

 

 

Obrázek 39: Stanovené zóny výrobní linky litého zboží 
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8.5 Analýza potenciálních iniciačních zdrojů 

U výrobních linek byly posuzovány možné iniciační zdroje dle ČSN EN 1127-1. 

1. Horké povrchy 

Horké povrchy mohou vznikat v elektrických a neelektrických zařízení. Horké 

povrchy mohou vznikat například třením rotujících částí mechanismů, poruchy ložisek, 

přehříváním elektrických zařízení díky vzniku usazených vrstev prachu. 

 

Ve výrobních technologiích jsou v prostorech s nebezpečím výbuchu prachu pouze 

šnekové a krabičkové dopravníky, bubnové stroje, míchadla. Všechny části stroje se 

pohybují pomalu (do 1 m/s). Ložiska těchto dopravníků jsou umístěny mimo prostor stroje, 

a proto je tento iniciační zdroj posuzován jako nepravděpodobný a není s ním dále 

počítáno. 

 

Preventivní opatření - Horký povrch může vznikat například z důvodu poruchy 

míchacího ramene nebo ložiska šneku v homogenizátoru. Vyloučit tento zdroj iniciace lze 

pravidelnou kontrolou teploty ložisek míchacího šneku – nejlépe jedenkrát za směnu. Na 

mlecí stolici díky vrstvám usazeného prachu může docházet k přehřívání motoru. 

Dodržením výborné nebo dobré úrovně úklidu lze tento zdroj iniciace odstranit (viz 

kapitola 8.2.2). 

 

2. Plameny   

Na výrobních linkách nejsou používány otevřené plameny. Pro sušení komprimátové 

směsi ve fluidním vysoušeči je používán teplý vzduch (80 ˚C). Sušení probíhá ve vznosu, 

teplota je regulována a hlídána na přívodu sušícího vzduchu. Vzhledem k teplotě vznícení 

rozvířeného (480 ˚C) a usazeného cukru (> 400 ˚C) je vznícení horkým vzduchem 

vyloučeno.  

 

3. Mechanicky vznikající jiskry 

Mechanické jiskry mohou vznikat třením ocelových částí nebo cizích předmětů 

uvnitř zařízení (např. mlecí stolice). U šnekových dopravníků, míchadel a bubnových 
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strojů je vznik jisker z důvodu pomalého pohybu nepravděpodobný. Dále mohou vznikat 

mechanické jiskry při manipulaci s jiskřivými pracovními nástroji při údržbě. 

Preventivní opatření – Pro odstranění možného zdroje iniciace v mlecí stolici je 

doporučeno instalovat mezí spojovací potrubí vyprazdňovací stolice a mlecí stolice 

magnetický separátor nebo detektor kovů, který automaticky odstaví mletí při výskytu 

kovové i nekovové částice. 

 

4. Elektrická zařízení 

Na výrobních linkách, potrubích a filtrech v různých zónách s nebezpečím výbuchu 

prachu jsou instalovány elektrické a strojní zařízení, která byla instalována před platností 

NV 406/2004 Sb..Tato zařízení byla vyrobena v souladu s dříve platnými předpisy a 

normami, jsou vybavena krytím minimálně IP 54. Tato starší zařízení při řádné údržbě a 

pravidelných revizích zajišťují ekvivalentní úroveň bezpečnosti. Lze je v provozu ponechat 

po dobu jejich životnosti. 

Nebezpečí při spouštění a odstavování – V technologii není při spouštění a 

odstavování žádné zvláštní nebezpečí. 

Nebezpečí v případě poruchy – Zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu jsou 

bezpečná i při očekávaných poruchách. U linek je přítomna nepřetržitě obsluha, která při 

jakékoliv poruše linku odstaví. 

 

5. Bludné proudy, katodická ochrana proti korozi 

Zdroj iniciace v důsledku bludných proudů a katodové ochrany proti korozi je za 

normálního provozu, očekávaných i výjimečných poruchách vyloučen. 

 

6. Statická elektřina 

Uvnitř technologií není pravděpodobný vznik výbojů statické elektřiny. Zařízení jsou 

celokovová, vzájemně pospojována a uzemněná. Zdroj iniciace je vyloučen. 

 

7. Blesky 

Posuzované technologie jsou umístěny ve vnitřních prostorách budov chráněných 

proti úderu blesku. Tato zařízení nemohou být úderem blesku ohrožena. 
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8. Ostatní 

Ostatní zdroje iniciace jako je elektromagnetické pole ve frekvenčním rozsahu od     

9 kHz do 300 GHz a od 300 GHz do 3ˑ10
8
 GHz; ionizační záření; ultrazvuk; adiabatická 

komprese, rázové vlny, tok plynů; chemická reakce, jsou vyloučeny. V rámci technologie 

nejsou používána žádná z výše uvedených zařízení. 

 

8.5.1 Zhodnocení iniciačních zdrojů 

Za normálního provozu s uvažováním postupů spouštění a odstavování nejsou 

v žádném z provozů při dodržování stávajících bezpečnostních předpisů nebezpečná 

zařízení. 

Po instalaci magnetického separátoru nebo detektoru kovů u mlecí stolice budou u 

všech zařízení vyloučeny zdroje iniciace a nebude nutné přijímat opatření k zmírnění 

následků výbuchu použitím prvků protivýbuchové ochrany. Z tohoto důvodu jsou navržena 

pouze doporučující opatření, která zvýší úroveň zabezpečení výrobních linek (viz 

 kapitola 9). 

Podrobná analýza možných iniciačních zdrojů se nachází v Příloze č. 13. 
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9 Návrh technických a organizačních opatření proti výbuchu 

U posuzovaných výrobních linek jsou navržena následující opatření: 

9.1 Obecná opatření 

1. Mezi obecná opatření patří především omezení sedimentujícího prachu, který se 

může stát zdrojem výbušné atmosféry. Toto opatření je nutné také z pohledu 

zvýšené hygieny, která je v potravinářském průmyslu požadována. Toho lze docílit 

za předpokladu, že bude prováděn dostatečný pravidelný periodický úklid 

v prostoru okolo jednotlivých zařízení dle stávajícího programu čištění, kterým 

bude zajištěna čistota provozu (úroveň výborná, nebo dobrá dle ČSN EN 61-241-

10). Vzhledem k tomu, že technologie není prachotěsná, není reálné zabránit 

usazování prachu vně zařízení. Tento jev však musí být monitorován a zjištěné 

nedostatky (hromádky materiálu a vrstvy prachu přesahující 1 mm) musí být ihned 

odstraněny. 

2. Zabránit hromadění náboje uzemněním všech kovových zařízení. Provádět 

pravidelnou revizi uzemnění. 

3. V případě použití mobilních vysavačů pro odstranění prachových podílů, musí být 

použit pouze vysavač s ES Prohlášením o shodě dle NV č. 23/2003Sb.. 

4. Provádět pravidelné optické a hmatové prohlídky jednotlivých otáčivých částí 

(ložiska, rotační podavače) obsluhou před každým nástupem směny (každých 8 

hodin). 

5. Veškerá elektroinstalace, umístěna v jednotlivých prostorech s nebezpečím 

výbuchu, musí splňovat požadavky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

6. Označit prostor mlecí stolice bezpečnostní značkou jako prostor s nebezpečím 

výbuchu dle NV 406/2004 Sb. (viz Obrázek 5). 

 

9.2 Preventivní technická opatření zařízení  

Mlecí stolice 

U mlecí stolice je doporučeno zajistit lepší úroveň úklidu a to díky navržené změně 

harmonogramu úklidu (viz kapitola 8.2.2). Úklid usazeného prachu je nutné provádět po 
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každé skončené směně proudem vody (podlahy) a pomocí mobilního vysavače (mlecí 

stolice), který splňuje požadavky uvedené v  NV č. 23/2003 Sb.. Při servisní odstávce (1x 

do měsíce) je doporučeno odstranit usazený prach a cizí předměty uvnitř zařízení. Otvírat 

zařízení při mletí je zakázáno. 

V cukerném mlýně je doporučeno instalovat magnetický separátor, který by 

vyloučil vniknutí cizích feromagnetických předmětů, případně instalaci detektoru kovů, 

který by zajistil detekci i nemagnetických kovů a automaticky odstavil mletí. 

Dále je doporučeno instalovat na mlecí stolici HRD systém na potlačení výbuchu dle 

normy ČSN EN 14373. 

 

Cukerné hospodářství 

Je doporučeno instalovat výbuchové membrány na strop každého sila včetně 

deflektoru pro odvod plamene a tlaku mimo budovu dle ČSN EN 14491. 

 

Cukrovací buben, odsávání CIPRES 

Cukrovací buben nesmí být spuštěn bez předchozího spuštění centrálního odsávání 

CIPRES FILTRU. Je doporučeno to vyřešit blokačně. 

Stávající filtrační jednotka je osazena na plášti certifikovaným zařízením na uvolnění 

výbuchu. V případě výbuchu této filtrační jednotky dojde k uvolnění plamene a tlaku přes 

deflektor do volného prostoru za zeď. Jelikož se však výbuch šíří v nádobě všemi směry, 

bude se šířit i odsávacím potrubím zpět do prostoru strojů. Prvek na oddělení tohoto 

výbuchu však instalován není. Proto je doporučeno instalovat certifikovaný prvek na 

oddělení výbuchu dle ČSN EN 15089. 

9.3 Organizační opatření 

Organizační opatření musí být přijata tam, kde samotná technická opatření nemohou 

zajistit ochranu před výbuchem. V praxi jsou často kombinovány technické a organizační 

opatření. 
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Základem dobře fungující organizace jsou pracovní instrukce a závazné předpisy 

týkající se činnosti a prováděcích pravidel, které jsou písemně vydané pro zaměstnance 

zaměstnavatelem. Údržba a obsluha musí dbát všech těchto ustanovení prodaný provoz.  

Osobní ochranné pracovní pomůcky - Vzhledem k tomu, že výbušná atmosféra se 

vyskytuje v uzavřených zařízeních a vně zařízení pouze zóna 22, není zaměstnavatel 

povinen vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami 

v antistatickém provedení.  

Školení zaměstnanců - Zaměstnavatel  je povinen zajistit školení zaměstnanců 

 a externích pracovníků osobou odborně způsobilou (bezpečnostní technik a osoba odborně 

způsobilá v PO), v jehož rámci budou seznámení a poučeni: 

 Obecně o riziku výbuchu (vznik, účinky výbuchu; protivýbuchová prevence;  

zdroje iniciace;  protivýbuchová prevence v jednotlivých provozech),  

 Technická a organizační opatření v prostorách s nebezpečím výbuchu, 

 Seznam zařízení, které mohou být do tohoto prostoru přinášeny a používány, 

 Rozsah a označování nebezpečných zón, 

 Náležitosti Příkazu V, 

 PTCH zpracovávaných látek, příklady havárií. 

Z časového hlediska je nutno školení zaměstnanců provádět: 

 Při nástupu nebo před zahájením práce, 

 Při převodu nebo změně práce, 

 Při uvádění technologického zařízení poprvé do provozu nebo při jeho změně. 

Školení zaměstnanců musí být písemně dokladováno a uchováváno. Školení musí být 

opakován ve vhodných intervalech (nejméně 1x za 2 roky pro zaměstnance a nejméně 1x 

za 3 roky pro vedoucí pracovníky). 

Údržba a opravy - Údržba zahrnuje servis, kontroly, zkoušení a výměnu. Činnost 

mohou provádět pouze vyškolené osoby. V případě, že není údržbářská práce popsána 

v pracovních instrukcích, musí být před zahájením tato práce schválena systémem 

povolování práce – Příkaz V (viz Příloha č. 2). Práce se vznikem mechanických jisker a 

otevřeným plamenem mohou být prováděny jen při vhodném odstínění, včetně 
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zabezpečení prostoru požární hlídkou a protipožárními prostředky. Opravy provádět pouze 

v případě, je – li zařízení odpojeno od přívodů elektrické energie. 

Pracovní nářadí - V prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 20) musí být použito 

speciálních pracovních nářadí na bázi slitiny bronzu nebo mědi a berylia. Jelikož není toto 

nářadí používáno běžně, je vhodné, aby bylo umístěno na předem definovaném místě. 

Vydávání tohoto nářadí bude prováděno pověřenou osobou. Je doporučeno zpracovat do 

vnitropodnikových směrnic seznam nářadí, které mohou být přinášeny a používány  

v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Kontroly - Kontroly ochranných prvků musí být prověřovány v intervalech 

minimálně 1 x ročně dle z.č. 246/2001 Sb., nebo dle požadavků výrobce.  
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Závěr 

 Diplomová práce se zabývá hodnocením protivýbuchové ochrany technologie 

výroby cukrovinek ve společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s. r.o.. Cílem práce bylo 

zhodnotit výrobní linky výroby komprimátů a litého zboží z hlediska protivýbuchové 

ochrany a navrhnout opatření.  

 Nejvíce používanou surovinou pro výrubu cukrovinek je cukr. Z tohoto důvodu se 

stal předmětem zájmu této diplomové práce. Ve vybraných výrobních linkách byly 

posuzovány pouze zařízení, v nichž se cukr zpracovává. 

 Prioritou každého zaměstnavatele by měla být ochrana zdraví svých zaměstnanců na 

prvním místě. Zákoník práce ukládá základní povinnosti pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou NV č. 406/2004 Sb. 

stanoveny zaměstnavateli navíc další požadavky. 

 Výbuch je nežádoucím jevem, který svými tlakovými účinky působí destruktivně na 

stavební konstrukce, zařízení a na vše ostatní, co se nachází v jeho blízkosti. Vzhledem 

k tomu, že výbuch trvá jen velmi krátkou dobu (několik milisekund), není možné 

z ohroženého prostoru včas uniknout, což má za následek ztráty na životech nebo těžké 

poškození zdraví zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nutné oblast protivýbuchové ochrany 

nepodceňovat. V praxi se často setkáváme s názory, že se „ještě nic nestalo“ a věří se, že se 

ani nikdy „nemůže nic stát“. S tímto přístupem ovšem nelze souhlasit.  

 Teoretická část práce je zaměřena na základní informace týkající se výbuchu a 

protivýbuchové ochrany.  

Praktická část je zaměřena na společnost The Candy Plus Sweet Factory, s. r. o.. Jsou 

zde popsány základní informace o společnosti a stručný popis principu fungování výrobní 

linky komprimátů a litého zboží. Při analýze a hodnocení rizik bylo postupováno podle NV 

č. 406/2004 Sb. (ATEX 137), v platném znění. Na těchto představitelem vedení 

společnosti vybraných výrobních linkách byly odebrány 4 různé vzorky cukru. U těchto 

vzorků byly v laboratořích Fakulty bezpečnostního inženýrství zjišťovány jejich PTCH, 

které byly důležité pro vyhodnocení rizik a následné navržení protivýbuchových opatření. 

Zařízení výrobních linek byly zařazeny do příslušných zón a byly zhodnoceny možné 

zdroje iniciace.  
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Z měření vyplývalo, že PTCH vzorků značně ovlivňovala střední velikosti zrna. Čím 

byl vzorek hrubší, tím byly jeho hodnoty PTCH vyšší (cukr krystal). Nejnižších hodnot 

posuzovaných PTCH dosahoval naopak vzorek s nejmenší zrnitostí (mletý cukr). Z měření 

vyplývalo, že bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost vzorkům mletého cukru, které se 

nacházeli na výrobní lince komprimátů.  

 U prachů je obecně považováno za nebezpečnou vrstvu již vrstva 1 mm. Ačkoliv se 

jedná o potravinářský průmysl, kde jsou zvýšené hygienické požadavky, docházelo v místě 

mlecí stolice překročení této hodnoty. Na základě měření sedimentující prašnosti byly na 

mlecí stolici navrženy úpravy stávajícího harmonogramu úklidu. Dosavadní režim úklidu 

nebyl dostačující a nezajišťoval požadovanou úroveň úklidu – výborný, dobrý. 

Ve výrobních linkách komprimátů a litého zboží nebyla nalezena nebezpečná 

zařízení. Jako nejrizikovější byla vyhodnocena mlecí stolice ve výrobě komprimátů. 

V normálním provozu zde nebyly nalezeny žádné zdroje iniciace. Vznik mechanické 

jiskry, vzniklé cizím předmětem uvnitř zařízení, bylo vyhodnoceno jako očekávaná 

porucha.  Při instalaci magnetického separátoru nebo detektoru kovu lze tento zdroj 

iniciace odstranit. Vzhledem k velkému obsahu prachu a zatížení mlecí stolice byly 

z důvodu zvýšení bezpečnosti výrobní linky doporučeno další bezpečnostní opatření – 

instalace HRD systému.  

Pro jednotlivá výrobní zařízení byly navrženy opatření obecného, technického a 

organizačního charakteru.   

Společnost TCPSF se k navrženým doporučením stavěla kladně. Do konce června 

bude instalován magnetický separátor mezi mlecí a vyprazdňovací stolicí a bude zakoupen 

nový mobilní vysavač s ES Prohlášením o shodě dle NV č. 23/2003 Sb.. Stávající režim 

úklidu bude zpřísněn a zavedou se pravidelné kontroly prováděného úklidu. Instalace HRD 

sytému na mlecí stolici, výbuchových membrán na cukerných silech a systému na oddělení 

výbuchu na odsávání potrubí filtru CIPRES budou dle finančních možností společnosti 

instalovány do konce příštího roku. 
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