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1.1 Bioplynová stanice, výroba bioplynu  

Bioplynová stanice 

je technologické 

zařízení s pomocí 

kterého z materiálů 

organického 

původu vyrábíme 

elektrickou energii, 

tepelnou energii  

a hnojiva. 
 



1.1 Bioplynová stanice, výroba bioplynu  

 

Výstupy: 

 Elektrická energie  

 Tepelná energie 

 Hnojivo 

 



1.1 Výroba bioplynu  

Složení bioplynu  

Metan CH4 50 - 75 % 

Oxid uhličitý CO2 25 - 55 % 

Vodní pára 0 - 10 % 

Dusík N2 0 - 5 % 

Kyslík 02 0 - 2 % 

Vodík H2 0 - 1 % 

Čpavek NH3 0 - 1 % 

Sulfan H2S 0 - 3 % 



1.1 Výroba bioplynu 

Požárně technické charakteristiky ČSN EN 60079-20-1  



1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 



1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 

 Povinnosti zaměstnavatele 

 Pro prostory bioplynových stanic musí 
zaměstnavatel mít: 

 

 Protokol o určení vnějších vlivů 

 

 Dokumentaci o ochraně před výbuchem  
dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 
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 Protokol o určení vnějších vlivů 
  

 O určení vnějších vlivů musí být písemný doklad – protokol 
o určení vnějších vlivů. 

 

 Protokol je součástí dokladové části dokumentace, která 
musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu 
archivována. 

 

 Vzor protokolu o určení vnějších vlivů je v příloze NB 
normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

 
 



1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 

 Protokol o určení vnějších vlivů 

Vnější vlivy se stanovují podle základních norem: 

 ČSN 33 2000-1 ed.2  

 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
Stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + změna Z1 

 Elektrické instalace nízkého napětí – Část  4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

 
 



1.2 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. 

 ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: 

Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné 

atmosféry 

 Zóna 0 – prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra přítomna 

trvale nebo po dlouhá časová období nebo často 

 Zóna 1 – prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné 

atmosféry pravděpodobný za normálního provozu 

 Zóna 2 – prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, 

pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra 

vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období       
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 Kategorizace prostor - příklad stanovení 

nebezpečných zón 

Hlavní soubory BPS z pohledu nebezpečných zón 

 Systém dávkování vstupních surovin 

 Fermentor  

 Dofermentor  

 Skladovací nádrž bioplynu 

 Rozvody bioplynu 

 Fléra (hořák zbytkového plynu) 
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 Kategorizace prostor - příklad stanovení 

nebezpečných zón 

 Systém dávkování - dávkovač pevného substrátu  

zóna 2 IIA T1  uvnitř šnekového dopravníku 

 

 Hlavní fermentor, dofermentor 

zóna 2 IIA T1 v celém prostoru pod střechou fermentoru, dofermentoru 

   obálka plynového prostoru a = 1,5 m  

   kolem pojistky do vzdálenosti 1,5 m všemi směry  
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 Příklady zobrazení stanovených zón fermentorů, 

dofermentoru 
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 Kategorizace prostor - příklad stanovení 

nebezpečných zón 

 Rozvody plynu  

zóna 2 IIA T1 uvnitř potrubí s bioplynem, které není trvale zaplyněno 

   uvnitř a kolem vyústění odvzdušňovacího potrubí do vzdálenosti 

  1,5 m všemi směry 

   kolem přetlakové pojistky do vzdálenosti 1,5 m všemi směry 

   uvnitř ventilátoru bioplynu  
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 Kategorizace prostor - příklad stanovení 

nebezpečných zón 

 

 Plynojem (plynový zásobník) 

zóna 2 IIA T1  uvnitř plynového zásobníku 

 

 Fléra (hořák zbytkového plynu) 

zóna 2 IIA T1: uvnitř fléry v době zapalování a od ústí fléry do vzdálenosti x m 

  všemi směry (záleží na provozním tlaku) 
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 Dokumentace o ochraně před výbuchem  
dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

§ 4  

Zaměstnavatel po provedení technických nebo organizačních opatření podle  

§ 2 a posouzení rizika výbuchu podle § 3 

a) klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory  

s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu podle přílohy 

č. 1 k tomuto nařízení,  

b) zabezpečí v prostorech klasifikovaných podle písmene a) plnění dalších 

požadavků podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, 

c) označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními 

značkami výstrahy s černými písmeny EX označujícími „nebezpečí - 

výbušné prostředí“, 

d) zabezpečí vypracování písemné dokumentace o ochraně  

před výbuchem podle § 6 a její vedení tak, aby odpovídala skutečnosti.  
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 Co možná nejvíce omezit vznik výbušné 
atmosféry 

 Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi uvnitř 
zařízení 

Omezení množství resp. koncentrace, inertizace, atd. 

 Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi v okolí 
zařízení 

Těsnost zařízení, opatření větráním, kontroly těsnosti, 
ventilace, atd. 

 Zkoušky plynotěsnosti v souladu s TDG 983 02. 

 Požadovaná minimální hodinová výměna vzduchu ve    
vnitřních prostorech technologií úpravy BP a ve vnitřních 
prostorech KJ je trojnásobná v souladu s TDG 983 02. 

 

 

Primární 

protivýbuchová 

ochrana 
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 Co možná nejvíce omezit vznik výbušné 

atmosféry 

 Hlídáním koncentrace v okolí zařízení 

Detekce plynu, atd. 

 Každá BPS se doporučuje vybavit zařízením na měření a 

sledování následujících parametrů vyráběného 

bioplynu(koncentrace metanu, sulfanu, kyslíku) v souladu 

s TDG 983 02. 

 Vybavení obsluhy detektorem metanu (sulfanu, oxidu 

uhličitého) v souladu s TDG 983 02. 

 

 

Primární 

protivýbuchová 

ochrana 
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 Aktivní zdroje iniciace 

 horké povrchy 

 plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

 mechanicky vznikající jiskry 

 elektrická zařízení 

 statická elektřina 

 úder blesku 

 exotermické reakce 

 

 

Sekundární 

protivýbuchová 

ochrana 
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 Odstraňování aktivních iniciačních zdrojů 
 Horké povrchy 

 Elektrická zařízení musí být navržena, konstruována, instalována a udržována 
s odpovídajícím ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 60079-14 ed. 4 a NV č. 23/2003 
Sb. (1994/9/ES). 

 Neelektrická zařízení musí být navržena, konstruována, instalována a udržována 
s odpovídajícím ohledem na bezpečnost dle ČSN EN 13463-1 a NV č. 23/2003 Sb. 
(1994/9/ES). 

  

 Plameny a horké plyny (včetně horkých částic) 

 Proti zpětnému prošlehnutí plamene do potrubí bioplynu z fléry nebo kotle je nutno 
zajistit automatikou hořáků, která při poklesu tlaku nebo při uhasnutí plamene 
automaticky uzavře přívod plynu. 

 Práce se zdroji iniciace (svařování, pájení, broušení, řezání) provádět pouze na základě 
písemného příkazu k provedení prací - příkazu V dle NV č. 406/2004 Sb. 
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 Odstraňování aktivních iniciačních zdrojů 

 Mechanicky vznikající jiskry 

 Zařízení musí odpovídat kategorii zařízení II 3G … IIA T1 dle NV č. 23/2003 Sb. 

(1994/9/ES). 

 Používání nástrojů a nářadí v zóně 2 musí být předmětem systému „povolování 

práce“ - příkazu V dle NV č. 406/2004 Sb. 

 

 Elektrická zařízení 

 Veškerá elektrická zařízení umístněná v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být 

vybavena ES prohlášením o shodě s uvedeným příslušné kategorie zařízení dle NV 

č. 23/2003 Sb. (1994/9/ES).. 

 Na mobilní elektrická zařízení se vtahují stejné požadavky na kategorii zařízení, 

jako jsou uvedeny výše. 
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 Mechanická jiskra   

 

 

 
 

Označení neelektrických zařízení do zóny 2: 

 

 C xxx              II 3 G … IIA T1 
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 Elektrická zařízení    

 

Označení elektrických zařízení do zóny 2: 

 

 C xxx         II 3 G Ex … IIA T1 
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 Odstraňování aktivních iniciačních zdrojů 
 Statická elektřina  

 Zařízení musí odpovídat kategorii zařízení II 3G … IIA T1 dle NV č. 23/2003 Sb. 
(1994/9/ES). 

 Používání nástrojů a nářadí v zóně 2 musí být předmětem systému „povolování 
práce“ - příkazu V dle NV č. 406/2004 Sb. 

 Požadavky na antistatické OOPP obsluhy  - ochranný oděv musí mít patřičnou 
technickou dokumentaci dodávanou výrobcem – viz. Příloha č. 3 Nařízení vlády  
č. 21/2003 Sb.  

 Úder blesku 

 Zařízení je nutno uzemnit a provádět pravidelné revize dle platné legislativy. 

 Zařízení  chráněno před účinky atmosférické elektřiny případně jiných zdrojů 
protiexplozní pojistkou schváleného typu dle Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a to 
skupiny výbušnosti IIA. 
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 Odstraňování aktivních iniciačních zdrojů 
 Exotermické reakce  

 Samovznětlivé procesy 

Vlivem chemických reakcí je možný vznik sulfidů: 

SO4
2- + CH3COOH + 2 H+ → HS- + 2 HCO3- + 3 H+ 

 

Tento sulfid může reagovat s rozptýlenými kovovými prvky za 

vzniku sulfidů kovů: 

HS-  + Me2+ → MeS + H+ 

Většina sulfidů kovů má pyroforické vlastnosti ! 
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 Provést konstrukční opatření, která 

omezí škodlivé účinky výbuchu 
  

1.1. KonstrukceKonstrukce  odolnáodolná  výbuchuvýbuchu  

2.2. OdlehčeníOdlehčení  výbuchuvýbuchu  

3.3. PotlačeníPotlačení  výbuchuvýbuchu  

4.4. ZabráněníZabránění  přenosupřenosu  plameneplamene  aa  výbuchuvýbuchu  

 

 

Terciální 

protivýbuchová 

ochrana 

 



Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

 Konstrukce odolné pmax použité látky stanovené  

za atmosférických podmínek 

   Př. Potrubí, kontejnery, … 

 

 Konstrukce odolné pred ve spojení s odlehčením nebo 

potlačením výbuchu 

 Př. Zásobníky, filtry, cyklony,… 

  

 



Odlehčení výbuchu 

 
 

             

 

 pp  ppredredpevnost zařízení AA uvolňovací 

   TBPTBP  
  (dp/dt)max; pmax 

Kst, KG 



Odlehčení výbuchu 



Požadavky pro stanovení celkové únikové plochy 



Zvýšení pred na délce deflagračního potrubí 

Bez deflagračního potrubí 
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Příklady odlehčovacích zařízení  

 Průtržné membrány 

 

 Uvolňovací klapy, ventily 

 

 Komíny 



Zařízení na uvolnění exploze-membrány 



Příklady aplikace protiexplozivních komínů 



Potlačení výbuchu 

Příklady, kde potlačení výbuchu bude preferovánoPříklady, kde potlačení výbuchu bude preferováno  

 

 Zařízení je umístěno uvnitř VDI 3673 

 Výbušná atmosféra má vysoké Kst nebo hybridní směs 

 Není dostatek místa pro zařízení na uvolnění exploze 

 Látka je toxická a uvolnění exploze ohrožuje okolí 

 Není bezpečné místo pro uvolnění exploze 

 Plamen se může přenést do jiného zařízení 



Potlačení výbuchu 

 

          

 
                                                   

  

 
 
 

 

pred  pevnost zařízení 

  Zařízení na 

potlačení      

exploze 



Příklad aplikace potlačení výbuchu 



Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

Protiexplozivní pojistky pro plyny, páry a mlhy 

Př.  Odvětrávací potrubí zásobníku 

  Vypouštěcí a plnící potrubí 

Principy: 

 Hašení plamene v úzkých spárách a kanálech (zvlněné pásky 

a pojistky ze sintrovaných kovů) 

 Vypouštění čela plamene vypouštěním nespálené směsi 

(vysokorychlostní ventily) 

 Zastavení čela plamene kapalinovým uzávěrem 



Příklady protiexplozivních pojistek 


