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Úvod 

V průmyslových provozech, kde se zpracovávají, vyrábí nebo skladují látky, 

které tvoří nebo mohou tvořit výbušnou atmosféru, se dle NV č. 406/2004 Sb. 

zpracovává dokumentace ochrany před výbuchem. Tento dokument je v podstatě 

posouzení rizik výbuchu na základě znalostí požárně technických charakteristik, 

možných iniciačních zdrojů a následně vypracovaných vhodných bezpečnostních 

opatření pro minimalizaci rizik nebo zmírnění negativních účinků výbuchu.  

V dřevozpracujících provozech při zpracovávání dřeva, které je samo o sobě hořlavým 

materiálem, vzniká odpad obsahující piliny a jemný dřevný prach, který může tvořit 

se vzduchem výbušnou atmosféru. Při přepravě a skladování tohoto dřevného odpadu 

může dojít k výbuchu nebo požáru. Aby k těmto událostem (výbuchům nebo požárům) 

nedocházelo, je nutné nebrat na lehkou váhu protipožární a protivýbuchovou ochranu. 

Hrozící nebezpečí bývá často podceňováno, jelikož při prvotním zpracování dřeva 

vzniká většinou odpad s vyšší vlhkostí.   

Cílem této bakalářské práce je posouzení a zhodnocení rizik možného výbuchu 

ve firmě Miroslav Drábek – PILA, určení požárně technických charakteristik dřevného 

prachu vyskytující se v tomto provoze a vypracování návrhu Dokumentace ochrany 

před výbuchem. Práce je rozdělená do čtyř částí, první se věnuje teoretickým 

informacím, jako jsou základní poznatky o výbuchu, legislativa, hořlavé prachy  

a co to vůbec Dokumentace ochrany před výbuchem je. V druhé části je popsáno 

experimentální měření nezbytné pro určení požárně bezpečnostních charakteristik 

uvedených v dokumentaci a poslední část bude samotná tvorba návrhu Dokumentace 

ochrany před výbuchem s navrhnutými opatřeními a jejich ekonomickým zhodnocením. 
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1. Základní informace 

1.1 Použité pojmy 

Bezpečnostní zóna – místo s výskytem nebezpečných účinků výbuchu (plamen, 

horké plyny, tlaková vlna). [4] 

Hořlavý materiál – látka hořlavá sama o sobě, nebo schopná produkovat 

hořlavé plyny nebo hořlavé páry. [4] 

Hořlavý prach – drobné pevné částice do 500 µm, které jsou schopné rozvířit 

se do vzduchu, mají možnost dopadat na plochu svou hmotností, mohou žhnout i hořet 

ve vzduchu, za standardních podmínek vytvářejí výbušné směsi se vzduchem.[4] 

Iniciační zdroj – kterýkoliv zdroj disponující dostatečnou energií, která dokáže 

iniciovat hoření. [1] 

Výbušná atmosféra – prostředí, ve kterém jsou smíchané hořlavé látky 

v podobě plynů nebo prachů se vzduchem, kde se po iniciaci rozšiřuje hoření  

do nespálené směsi.[4] 

Standardní podmínky – nebo také “normální podmínky“ se vztahují k situaci 

zemské atmosféry. Jedná se o stav kdy je termodynamická teplota T = 273,15 K (t = 0 

°C) a tlak p = 101,325 kPa.[7] 

Teplota vznícení – nejmenší teplota dané látky, vyvolaná pouze působením 

tepla bez iniciačního zdroje, při které dojde ke vznícení. [4] 

Zóny – prostředí, ve kterém se vyskytuje nebezpečí výbuchu, se rozděluje  

na zóny podle pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry.[4] 

1.2 Všeobecně o výbuchu 

Výbuch můžeme charakterizovat jako prudkou exotermní reakci, při které 

dochází k velice rychlému uvolnění energie ve formě tepla, tlaku a mnohdy i světla. 

Tahle energie má za následek destruktivní efekt na život a zdraví osob, stavební 

konstrukce, technologie a vše ostatní v jejím dosahu. Právě kvůli rychlosti tohoto 

nežádoucího děje, a nemožnosti evakuace lidí ze zasaženého objektu, dochází  

ke ztrátám na životech. 
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Na základě příčiny vzniku se výbuchy dělí na: 

 Mechanický výbuch – je charakterizován postupným nárůstem tlaku plynu 

nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Tím, že se plyn nebo kapalina umístěné 

v tlakové nádobě vystaví značné teplotě, dojde uvnitř k tvorbě par. Jakmile 

dojde k překonání materiálové pevnosti pláště nádoby, nastává výbuchový 

účinek a dochází k roztržení nádoby (např. výbuch parního kotle). [20] [27] 

 Elektrický výbuch – nastává přeskok výboje mezi místy s vysokým rozdílem 

elektrického potenciálu. [20] [27] 

 Jaderný výbuch – lze vyvolat dvěma způsoby, buď nukleárním, nebo 

termonukleární reakcí. Při nukleární reakci dochází k štěpení, neboli dělení 

jader atomu. Naopak při termonukleární reakci se pod velkým tlakem slučují 

jádra lehkých prvků, a tím vznikají těžká jádra.[20] [27] 

 Chemický výbuch – extrémně rychlá chemická reakce, vzniklá rozkladem 

chemických sloučenin, charakteristická změnou skupenství pevné nebo 

tekuté látky na plynnou. Tento proces, trvající setiny vteřiny, doprovází 

uvolnění masivního množství plynu, velmi vysoké teploty, zvukové  

i světelné efekty.[20] [27] 

Ke vzniku chemického výbuchu musí být zároveň na stejném místě 

splněny všechny podmínky dle [2], které jsou uvedeny ve výbuchovém 

trojúhelníku (Obrázek 1) a to: 

1) výskyt hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, 

2) výskyt oxidačního prostředku v dostačujícím množství pro průběh 

výbuchového děje, 

3) výskyt účinného iniciačního zdroje. 

V situaci ve které se jedná o prachovzduchovou směs je výstižnější  

do výbušného trojúhelníku přidat ještě dvě podmínky dle [4]specifické pro prachové 

hořlavé směsi (Obrázek 1): 

4) hořlavý prach musí být dostatečně rozptýlen ve směsi s okysličovadlem, 

5) hořlavý prach musí být rozptýlen v uzavřeném nebo částečně uzavřeném 

prostoru. 
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Zdroje iniciace 

Zdroje iniciace dodávají potřebnou energii látce ke zvýšení její teploty a tím  

i možnost vzniku hoření nebo výbuchu.[2] 

Podle pravděpodobnosti výskytů se zdroje iniciace dle ČSN EN 1127–1 mohou 

klasifikovat na: 

 zdroje iniciace vyskytující se trvale a často (přítomny v normálním provozu), 

 zdroje iniciace vyskytující se zřídka (přítomny při běžných závadách), 

 zdroje iniciace vyskytující se velmi zřídka (přítomny při neobvyklém selhání 

zařízení). 

 

K obecným zdrojům iniciace patří[4]: 

 plamen, 

 mechanické jiskry, 

 horké povrchy, 

 samovznícení, 

 elektrotechnická zařízení, 

 ionizační záření, 

 ultrazvuk, 

 a další. 

Plamen 

Teplota plamene se většinou pohybuje mezi 700 °C a 1500 °C, v 

ojedinělýchpřípadech však mohou dosáhnout až 3000 °C (acetylén s kyslíkem). 

Obsahem spalin jsou nejen horké plyny, ale i tuhé žhavé částice, které vznikají při 

Obrázek 1: Výbuchový trojúhelníka výbuchový pentagon[2] [4] 
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hoření prachů nebo nedokonalém spalování. Iniciačními zdroji tedy může být jak 

plamen, tak spaliny. Nebezpečí nastává především při svařování a řezání, práci 

s plamenem nebo  

při porušení zákazu kouření. Plamen je jeden z nejúčinnějších zdrojů iniciací, lze jím 

v podstatě iniciovat veškeré hořlavé látky. Jedná se především o svařování a řezání 

plamenem.[2][4] 

Mechanické jiskry  

Mechanické jiskry vznikají nejčastěji při nárazech, tření, broušení materiálu 

nebo mechanickém řezání. Jiskry mohou vznikat také vniknutím kamenů nebo jiných 

kovových předmětu do přístroje nebo části zařízení. Pokud je usazený prach ve větším 

množství, např. v zásobnících, jsou schopné způsobovat žhnutí. [2][4] 

Horké povrchy 

Povrchy zahřáté tepelnou energií např. prostřednictvím topných těles, 

mechanickými nebo elektrickými zařízeními mohou zapříčinit vznícení výbušné 

atmosféry. 

Vhledem k vysokým teplotám povrchů mechanických anebo elektrických 

zařízení, popřípadě topných těles mohou tyto povrchy vznítit výbušnou atmosféru. 

K těmto vysokým teplotám dochází nejčastěji u součástí jako mechanické brzdy, 

ložiska, průchodky hřídelí, třecí spojky apod. Dalšími příklady horkých povrchů jsou 

sušící boxy, topné spirály nebo také radiátory. Iniciace horkými povrchy závisí  

na koncentraci, druhu hořlavé látky, době kontaktu s horkým povrchem. Čím je větší 

povrch a vyšší je teplota, tím je vyšší iniciační schopnost daného povrchu.[2][4] 

Samovznícení 

Při samovznícení je hořlavá látka sama sobě zdrojem energie. Samozahřívání 

je podmíněné faktem, stejně jako vznícení, že množství vznikajícího tepla musí být 

větší, než je množství tepla odvedeného do okolí. Samovznícení může trvat minuty, 

hodiny, dny, týdny nebo až měsíce. Procesy podílející se na zvyšování teplot 

u samozahřívání rozdělují samovznícení na: 

 fyzikální samovznícení – např. u uhlí, uhlík dokáže svým povrchem vstřebávat 

jak páry, tak i plyny, u čehož vzniká nárůst teploty cca o 65 °C. Při této teplotě 

už uhlí začíná oxidovat a nastává proces samovznícení. Fyzikální samovznícení 

vzniká i úderem nebo ohřevem. 
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 chemické samovznícení – při styku dvou a více látek dochází k exotermické 

reakci, u které se uvolňuje velké množství tepla. Vyvolávající spojení může být 

s kyslíkem (oxidace – tuky, oleje, bílý fosfor), s vodou (sodík, draslík, pálené 

vápno, umělá hnojiva) nebo oxidačními činidly. 

 biologické samovznícení – postihuje především rostlinné materiály, zejména 

luskoviny, listí, obilniny, tuhá biopaliva, seno atd. V tomto procesu hrají hlavní 

roli mikroorganismy (bakterie), které svou činností zahřívají daný materiál, 

avšak jen do teploty cca 70 °C. Při této teplotě už bakterie začínají odumírat. 

Jelikož teplota je dostatečně vysoká pro rozpad několika jednoduchých 

rostlinných látek, z kterých vzniká uhlík. Následuje reakce jako u uhlí,  

viz fyzikální vznícení. Nejdůležitějšími podmínkami pro biologické 

samovznícení je vlhkost, nerovnoměrné rozprostření vlhkosti, velké množství, 

delší doba uskladnění (minimálně 8-10 dnů). [14][26] 

Elektrotechnická zařízení 

Elektrotechnická zařízení jsou provozní zařízení, které vyrábějí, přepravují, 

přeměňují, řídí, měří, skladují nebo využívají elektrickou energii k vlastní 

spotřebě. Právě u těchto zařízení již při malém napětí mohou vzniknout 

elektrické jiskry respektive elektrické oblouky, nebo horké povrchy.[2][4] 

Ionizační záření  

Ionizační záření je schopné iniciovat výbušné látky a směsi (především směsi 

s částicemi prachu) díky schopnosti absorbovat energii. Zdroje záření může být 

rentgenové záření, ultrafialové záření, radioaktivní látky, laser, jaderné reaktory nebo 

jaderné urychlovače.[2][4] 

Ultrazvuk 

U ultrazvuku jsou vlny absorbovány tuhými nebo kapalnými látkami.  

Tyto látky se mohou v krajním případě zahřát do té míry, že přesáhnou teplotu 

vznícení.[2][4] 

1.2.1 Účinky výbuchu 

Pokud dojde k výbuchu, materiál výbušné látky se promění v prudce 

rozpínající se masu plynů. Účinky výbuchů se dělí na primární a sekundární. 

Primární výbuchové účinky: 
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 tlaková vlna – po výbuchu se z hmoty výbušného materiálu uvolní velké 

množství horkých rozpínajících se plynů. Tyto stlačené plyny se dál rychle šíří 

do okolí v kruhových vlnách, tento tlak působí na všechny předměty v okolí 

výbuchu. Nejsilnější je v epicentru a s rostoucí vzdáleností slábne. Tlaková vlna 

se vyskytuje ve dvou fázích a to v pozitivní (rozpínavé) a negativní (sací). Tento 

účinek je ze všech nejsilnější a způsobuje největší škody.[22] 

 střepinový efekt – výbuch způsobí obrovský tlak, uvolnění rozpínajících  

se plynů a vysokou teplotu, což má za následek rozlet fragmentů (střepin). 

Těmito fragmenty mohou být například kusy stroje, ve kterém došlo k výbuchu, 

rozbitá okna místnosti, nebo pokud dojde k výbuchu v silu, tak kovový 

plášť.[22] 

 tepelný efekt. 

Sekundární výbuchové účinky: 

 zvukový efekt, 

 seismický účinek, 

 odraz, směrování a blokování tlakové vlny. 

1.3 Hořlavé prachy 

Pojem prach vyjadřuje rozdrobené pevné látky nazývané také jako prášek, 

moučka nebo pudr. Prach se může vyskytovat jako výrobek (mouka), polotovar (léčivo 

před tabletování), nebo jako odpad (brusný prach). Podle stavu je prach buď usazený 

(aerogel), nebo rozvířený (aerosol). Podle toho kde se vyskytuje, se dělí na prach uvnitř 

výrobního zařízení a prach mimo výrobní zařízení (např. ve výrobní hale). 

Usazený prach, dle druhu látky, může hořet plamenem, žhnout nebo doutnat. 

V rozvířeném stavu je pak hořlavý prach schopný prudce reagovat (oxidační reakce)  

až povahou výbuchu a za jistých podmínek tento děj může přejít až v detonaci. Jako 

vrstva, která je schopná šířit požár, se pokládá vrstva o tloušťce 1 mm.  

Neexistuje průmyslové odvětví, kde by se neobjevovali rizika výbuchu. I když 

látky v celistvém stavu mohou být za běžných podmínek nehořlavé, v podobě prachu 

mohou velmi dobře hořet až vybuchovat.  

V prachové formě hoří veškeré prachy organické, jako je například dřevěný 

prach a prach korkový, prach obilný – cukr nebo mouky a škroby, čaj nebo tabák. 
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U kovových prachů je nebezpečný převážně hliník, z důvodu vysoké rychlosti 

stoupání tlaku. Při zkoumání maximálního výbuchového tlaku ukazují výsledky jedny  

z nejvyšších hodnot. Z dalších nebezpečných kovových prachů můžeme jmenovat třeba 

železo, titan, hořčík či zirkon.  

Mezi ostatní prvky s nízkou teplotou vznícení patří prachy síry, nebo prachy 

vláknitých látek (bavlna, buničina), kde se často tvoří elektrostatický náboj.[1][4][31] 

Hořlavé látky se považují za materiály, které mohou tvořit výbušnou 

atmosféru, pokud se zkouškami nevyvrátí, že kvůli jejich vlastnostem nedochází 

k samovolnému šíření výbuchu, pokud jsou ve směsi se vzduchem. Výbuch může 

nastat, jestliže koncentrace rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu dosáhne dolní meze 

výbušnosti. V případě, že koncentrace překročí horní mez výbušnosti, k výbuchu 

nedojde. 

U prachů se horní mez výbušnosti nepoužívá z důvodu vysokých koncentrací  

a nezaručení homogenity prachu – sedimentace a zpětné rozvíření.[31] 

1.3.1 Faktory ovlivňující výbuch a jeho průběh 

Jemnost prachu – čím jemnější je prach, tím vyšší je dosažená maximální 

rychlost narůstání tlaku (brizance) a maximální výbuchový tlak, a tím menší je energie 

potřebná k iniciaci směsi prachu a vzduchu. Částice prachu, které mají větší průměr  

než půl centimetru, nemají výbušnou tendenci. [2] 

Koncentrace rozvířeného prachu – s narůstajícím množstvím prachu  

se zvyšuje brizance výbuchu a tlak výbuchu.[2] 

Koncentrace kyslíku – když roste koncentrace kyslíku v prostoru a převýší 

limitní obsah, zvýší se prudkost výbuchu.[2] 

Tlak v době iniciace – se zvýšením tlaku v době iniciace narůstá brizance  

a tlak výbuchu. [2] 

Teplota směsi v době iniciace – když s teplotou klesá výbuchový tlak, klesá  

i dolní mez výbušnosti, minimální energie potřebná k iniciaci a mezní obsah kyslíku.[2] 

Vlhkost prachu – vysoký obsah vody významně snižuje výbušnost prachů 

Turbulence neboli pohyb směsi – s narůstající turbulencí se brizance zvyšuje  

a výrazně roste i výbušnost směsi.[2] 
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Kubický zákon neboli objem nádoby - o kubickou nádobu se jedná tehdy, když 

výška či délka je menší než dvojnásobek průměru nádoby, u těchto nádob se rychlost 

zvyšování výbuchového tlaku snižuje se zvyšujícím se objemem. [2] 

Tvar výrobního zařízení (popřípadě nádoby) – v kubických nádobách  

se dosahuje tlaku až 1,3 MPa a rychlosti šíření plamene do 500 m/s. Rychlost šíření 

plamene se může zvýšit v potrubí a v podlouhlých nádobách na axiální tlak 10 MPa 

a radiální tlak 3 MPa s detonační rychlostí 2 000 m/s.[2] 

1.4 Historické požáry/výbuchy 

Jen malá část výbuchů je způsobena výbuchem prachů, jak je uvedeno  

v kapitole 1.4.1. Výbuchy prachů. Co se týče výbuchů ve dřevozpracujícím průmyslu,  

je zde problém, že většinou nelze určit, zda nastal výbuch, který poté přešel v požár, 

nebo výbuch vůbec nenastal a vznikl pouze požár. Ať už požár vznikl výbuchem,  

nebo ne, dopady těchto požárů bývají kritické. Požár se rychle šíří, z důvodu hořlavosti 

materiálu. Pro ukázku jsou zde stručně uvedeny tři příklady požárů v dřevozpracujícím 

průmyslu z minulosti v České republice. 

1.4.1 Výbuchy prachů 

Výbuchy prachů nejsou tak časté jako například výbuchy plynu nebo hořlavých 

kapalin, jak lze vidět v Tabulce 1. Ze statistických záznamů Hasičského záchranného 

sboru České republiky od roku 1997 do roku 2016 vyplývá, že v průměru za rok nastane 

22 výbuchů, z toho 2 jsou zapříčiněny právě výbuchem prachů. Poměr počtu výbuchů 

prachů a celkovém počtu výbuchů znázorňuje Graf 1.[18] 
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Tabulka 1: Statistika výbuchů 1997 – 2016[18] 

 

Graf 1: Statistika výbuchů prachů [18] 
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1.4.2 Požáry v dřevozpracujícím průmyslu 

Ročně dochází k několika vznícením, požárům nebo výbuchům dřevěného 

prachu v provozovnách, které se zabývají zpracováním dřeva. Nejčastější příčiny jsou 

poruchy odsávacích zařízení prachu. Druhotné příčiny pak usazený dřevný prach  

na podlahách, zdech, technických zařízeních, který může způsobit následné šíření 

požáru nebo další výbuch. [11] 

Nejčastější příčiny požárů jsou: 

 Technické příčiny – provozně technické závady (vady, opotřebení a stárnutí 

materiálu).Dle [19] je až 57% požárů zapříčiněno provozně technickou závadou. 

 Nedbalostní příčiny – z důsledku nevhodného postupu pracovníků 

(nedodržování podmínek při svařování a řezání, bezpečnostních předpisů, 

provozních předpisů). [19] 

 Úmyslné založení – vznik je z vůle pachatele, který hodlá daný objekt 

zničit.[19] 

 Souvislosti s komíny nebo topidly – při používání dřevného materiálu  

pro spalování na vytápění objektů, nebo pro sušení. [19] 

 Samovznícení – samovznícení látek používaných v dřevozpracujícím průmyslu 

(např. fermež) nebo samovznícení dřevného materiálu v silech. [19] 

 Ostatní příčiny – můžou nastat při mimořádných situacích (blesk), manipulací 

s hořlavými látkami nebo výbuchu prachu nebo plynu, zavinění požáru osobou 

mladší 15 ti let.[19] 

 

Požár v centru Valašského Meziříčí 

V pile, založené v roce 1914 Janem Křížanem, došlo 18. listopadu 2014 

k požáru. Vznikl v prostoru autodílny, v jednopodlažní halové budově rozdělené  

na tři části (autodílna a dva sklady), dále se šířil na sklady a střešní konstrukce 

vedlejších budov. Na likvidaci požáru se účastnilo 165 hasičů. 

Původem požáru byly opravy osobního automobilu, při kterém došlo 

k zažehnutí par hořlavé kapaliny. [16] 
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Požár v Hlučíně 

V areálu pily nacházející se v severovýchodní části Hlučína vypukl 18. března 

2015 požár v strojovně kompresoru. Celkem požár likvidovalo 89 hasičů. 

Příčinou vzniku požáru byl zabudovaný kompresor situovaný vedle haly 

v dřevěném přístřeší. V sání kompresoru byla díra cca 1-2 cm, kterou vnikl dřevný 

prach do prostoru pístu. Vlivem tlaku a provozní teploty došlo k vznícení. Hořící odpad 

padající na zem iniciovaly další nečistoty včetně dřevného prachu ležící na zemi  

pod kompresorem. [17] 

 

Požár v obci Drhovle 

 V obci Drhovle ležící v okrese Písek dne 20. srpna 2016 propukl požár haly, 

která sloužila ke zpracovávání surového dřeva. Požár se rozšířil po celé hale,  

kde se nacházel zcela naložený kamion a pásová pila. Došlo i k rozšíření požáru  

na vedlejší stojící objekt.  

 Po prvotním šetření byla technická závada na zařízení určena jako příčina 

požáru. [21] 

1.5 Dokumentace ochrany před výbuchem 

Dokumentace ochrany před výbuchem (dále jen DOPV) je relativně komplexní 

dokument, řešící nejen výbuch a následný požár, ale i otázku prevence, zejména pak 

oblast pracovních postupů, použité materiály a zařízení, návrhy ochranných systémů 

eliminující případný výbuch. Dodržování DOPV zaměstnavatel předchází rizikům 

spojeným s pracovními úrazy, požáry, ekologickými haváriemi, ohrožením 

nebezpečnými látkami, atd.[10][25] 

Povinnost zpracovat DOPV ukládá nařízení vlády č. 406/2004 Sb. všem 

zaměstnavatelům ještě před zahájením provozu. Tato povinnost platí pro každý členský 

stát Evropské unie. Problematikou bezpečnosti provozů z hlediska nebezpečí výbuchu 

se na evropské úrovni zabývá komplex evropských směrnic označovaných jako 

direktivy ATEX (přeloženo z francouzského AtmosphéreExplosif - neboli výbušná 

atmosféra). Cílem DOPV je ochrana zdraví a životů zaměstnanců. Zpracovatelem 

DOPV může být zaměstnavatel nebo specializovaná firma. [25] 
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Pokud dojde v provozu ke změně, který by mohla mít vliv na bezpečnost 

(změna výrobních postupů, materiálů, strojních zařízení a vybavení) musí se provést 

revize a aktualizace dokumentu. Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. musí docházet 

k revizím DOPV nejméně 1 x za rok, tím se zajistí, že je vždy aktuální.[25] 

1.6 Legislativa 

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.5. Dokumentace ochrany před 

výbuchem,výchozí společnou legislativou pro všechny státy Evropské unie je direktiva 

ATEX,  

o stupeň níže jsou technické normy týkající se výbuchu.  

1.6.1 Direktiva ATEX 

Direktiva ATEX se skládá ze dvou evropských směrnic: 

 94/9/EC – ATEX 100 

 99/92/EC – ATEX 137 

Tyto směrnice jsou přijaty každým členským státem Evropské unie na úrovni 

zákona do právního řádu a mohou být zpřísněny jejich dopady, nikdy však zmírněny. 

Základními nařízeními vlády přijaté v České republice tedy jsou: 

 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (ATEX 100), o posuzování shody zařízení  

a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při 

jejich dodávání na trh, 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137), o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto 

nařízení ukládá zaměstnavatelům povinnost přijímat technická a organizační 

opatření se záměrem předejít vzniku výbušné atmosféry, zamezit iniciaci 

výbušné atmosféry a snížit škodlivé účinky výbuchu, aby nedošlo k ohrožení 

zaměstnanců. Také nařizuje povinnost zpracovat DOPV. [6] 

1.6.2 Výčet zákonů a nařízení vlády vztahující se k dokumentaci ochrany před 

výbuchem 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce    
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 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 

pozdějších předpisů   

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

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích  

a o změně některých zákonů   

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky   

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů   

 Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů   

 Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru   

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

Část 1: Základní koncepce a metodika 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí, Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN EN 1070 – Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie 

 ČSN EN 13 478 + A1 – Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence  

a požární ochrana 

 ČSN EN 60 079-0 ed.3 – Výbušné atmosféry, Část 0: Zařízení – Všeobecné 

požadavky 

 ČSN EN 60 079-10-2 – Výbušné atmosféry, Část 10-2: Určování nebezpečných 

prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 

 ČSN EN 60 079-17 ed.3 – Výbušné atmosféry, Část 17, Revize a preventivní 

údržba elektrických instalací  
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  ČSN EN 13 463-1 – Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Část 1: Základní metody a požadavky 

 ČSN EN 13 237 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – termíny a definice  

pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

 ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot – Bezpečnostní předpisy 

 ČSN EN 741 + A1 – Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní 

požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých 

hmot 

 ČSN EN 14 373 – Systémy na potlačení výbuchu 

 ČSN EN 14 491 – Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 

 ČSN EN 14034-1 +A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného 

prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného 

prachu 

 ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného 

prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max rozvířeného prachu 

 ČSN EN 14034-3 + A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného 

prachu – Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu 
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2. Experimentální měření 

Dřevo patří mezi hořlavé materiály a jeho studium z hlediska požárně 

technických charakteristik je poměrně náročné. Působením teplot nad 100°C ve dřevě 

dochází ke změnám v chemické i anatomické struktuře. Chemické, fyzikální  

a mechanické charakteristiky se mění v závislosti na charakteru tepleného zdroje, 

způsobu přenosu tepla, času působení, rozměry, typ materiálu a vlastnosti povrchu 

dřeva[5].Pro zjištění základních požárně technických charakteristik konkrétního vzorku 

z pily, důležitých do DOPV, bylo provedeno několik experimentálních měření. Tato 

měření probíhala v laboratořích fakulty bezpečnostního inženýrství.  

Hrubý vzorek z centrálního odsávání obsahoval jak dřevný prach, tak i piliny, 

hobliny a různě velké kousky dřeva jak lze vidět na Obrázku 3.Pro provedení zkoušek 

na přístrojích se musel vzorek přesévat přes síto o rozměru 0,5 cm, aby bylo dosaženo 

pouze dřevného prachu vhodného pro další měření viz Obrázek 2. Laboratorní vzorek 

zvětšený pod mikroskopem je na Obrázku 3 a Obrázku 4.  



 

17 

 

 

2.1 Stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

Stanovení zrnitosti se provádí nejčastěji u kameniva. Zkouška se vykonává 

podle normy ČSN EN 933-1 [33]. Podstata zkoušky je rozdělení vzorku do několika 

zrnitostních podílů pomocí sady sít s různými velikostmi otvorů. Hmotnost částic,  

které zůstalo na sítu, se uvádí v procentech k počáteční hmotnosti vzorku. [12] 

Při síťové analýze původního vzorku se postupovalo pokládáním  

sít od ok největších po oka nejmenší, na přístroj k tomu určený viz Obrázek 6.100 g 

hrubého vzorku byla nasypána na první síto o průměru ok 0,5 cm, které se poté přikrylo 

víkem a nechalo se cca půl hodiny prosévat. Totéž probíhalo i při síťové analýze 

laboratorního vzorku, začínajícím sítem o průměru ok 0,25 cm. Výsledky sítové analýzy 

jak hrubého tak laboratorního vzorku jsou uvedeny v Tabulce 2a v Tabulce 3. Grafické 

znázornění procentuálního podílu obou vzorků lze vidět v Grafu a Grafu.  

Obrázek 2: Laboratorní vzorek [vlastní] Obrázek 3: Hrubý vzorek [vlastní] 

Obrázek 4: Zvětšený laboratorní vzorek 20x Obrázek 5: Zvětšený laboratorní vzorek 100x 
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Sítová analýza hrubého vzorku: 

Tabulka 2: Výsledky analýzy hrubého vzorku [vlastní] 

Granulometrický stav 

Velikost otvorů síta (cm) Zůstatek na sítu (%) Propad sítem (%) 

0,5 32,2 67,8 

0,25 29,31 38,49 

0,212 9,4 29,09 

0,18 9,05 20,04 

0,15 5,87 14,17 

0,125 6,4 7,77 

0,106 3,29 4,48 

Zbytek na dně 4,76 4,48 

 

Obrázek 6: Sítovací stroj [vlastní] 
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Graf 2: Procentuální podíl hrubého vzorku [vlastní] 

 

Sítová analýza laboratorního vzorku: 

Tabulka 3: Výsledky analýzy laboratorního vzorku [vlastní] 

Granulometrický stav 

Velikost otvorů síta (cm) Zůstatek na sítu (%) Propad sítem (%) 

0,25 39,4 60,6 

0,212 14,22 46,38 

0,18 15,03 31,35 

0,15 9,72 21,63 

0,125 10,37 11,26 

0,106 4,76 6,5 

0,075 5,35 1,15 

Zbytek na dně 1,15 1,15 
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Graf 3: Procentuální podíl laboratorního vzorku [vlastní] 

 

Z výsledků sítové analýzy vyplývá, že z hrubého vzorku je nejvíce zastoupená 

velikost částic nad 0,5 cm, a to 32,2 %, z laboratorního vzorku potom velikost částic 

nad 0,25 cm, a to právě 39,4 %. 

 

Střední velikost zrna: 

 

Tabulka 4: Střední velikost zrna hrubého vzorku[vlastní] 

Granulometrický stav hrubého vzorku P 

Síto [mm] Nadsítné [hm. %] 

0,090 100 
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Graf 4:  Střední velikost zrna hrubého vzorku[vlastní] 

 
 

Tabulka 5: Střední velikost zrna laboratorního vzorku[vlastní] 

Granulometrický stav laboratorního vzorku P 

Síto [mm] Nadsítné [hm. %] 

0,063 100 

0,075 98,85 

0,106 93,5 

0,125 88,74 

0,150 78,37 

0,180 68,65 

0,212 53,62 

0,250 39,4 

Střední velikost zrna [mm] 0,23 

 
 

Graf 5:  Střední velikost zrna laboratorního vzorku[vlastní] 
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2.2 Určení sypné hustoty 

Určení sypné hustoty vychází z ČSN EN ISO 23145-1 [39]. Sypná hustota  

je poměrem hmotností a objemu sesypaného prachu při volném nasypání.  

Nejprve se zváží odměrný válec. Do válce se po horní rysku nasype vzorek 

a lehkým zatřesením se srovná povrch prachu. Odměrný válec se i se vzorkem zváží. 

Výpočet sypné hustoty se provede jako hmotnost válce naplněného prachem, děleno 

objemem válce viz (1). Stanovení průměrné hodnoty podle vztahu (2) a směrodatné 

odchylky podle vztahu (3). [3] 

Výsledky ze stanovení hustoty jsou uvedené v Tabulce 4. 

 

𝑆. ℎ. =
𝑚

V
 (1) 

kde: 

S. h. = sypná hustota 

m = hmotnost vzorku 

V = objem odměrného válce  

 

x =
1

𝑛
· ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=0  (2) 

kde: 

�̅� = průměrná hodnota 

n = počet měření 

Xi= jednotlivé naměřené hodnoty 

 

σ = √
1

𝑛
· ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=0  (3) 

kde: 

σ = směrodatná odchylka 
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Tabulka 6: Sypná hustota [vlastní] 

 
Objem válce 

Hmotnost 
vzorku Sypná hustota 

Pokus 1 100 ml 18,3 183 

Pokus 2 100 ml 18,12 181,2 

Pokus 3 100 ml 18,68 186,8 

Pokus 4 100 ml 18,47 184,7 

Pokus 5 100 ml 18,29 182,9 

Průměr - 18,372 183,72 

 

Průměrná sypná hodnota:  

x =
1

𝑛
· ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

=
1

5
· (183 + 181,2 + 186,8 + 184,7 + 182,9) =  𝟏𝟖𝟑, 𝟕𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

 

Směrodatná odchylka: 

σ = √
1

𝑛
· ∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=0

=  √
1

5
· (183 − 183,72)2 +  (181,2 − 183,72)2 + (186,8 − 183,72)2 +  

√(184,7 − 183,72)2 + (182,9 − 183,72)2 = 𝟒, 𝟏𝟗 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

 

Průměrná sypná hustota vzorku je 183,72±4,19 Kg/m
3
. 

2.3 Stanovení vlhkosti 

Stanovení vlhkosti probíhalo na analyzátoru vlhkosti Excellence HS 153, 

zobrazeném naObrázku 7,od společnosti METTLER TOLEDOpodle návodu 

[23].Analyzátor nejprve změří hmotnost vzorku, po prudkém zahřívání se odpařuje 

vlhkost, vše se zaznamenává a zobrazuje. 

Nejprve byl přístroj zapnut, poté vybrána metoda VLHKOST VA-250, 

identifikace vzorku, vložení vzorku, vytárování váhy a zahájení měření.  
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Měření bylo provedeno celkem desetkrát pro přesnější výsledek, výsledky jsou 

uvedené v Tabulce 5.   

 

Tabulka 7: Stanovení vlhkosti [vlastní] 

 

Doba trvání 
(min) 

Počáteční 
hmotnost (g) 

Suchá hmotnost 
 (g) 

Obsah 
vlhkosti (g) 

Vlhkost 
(%) 

Pokus 1 12,29 2,522 1,999 0,523 20,74 

Pokus 2 8,14 2,498 1,965 0,533 21,34 

Pokus 3 9,33 2,498 2,013 0,485 19,42 

Pokus 4 8,06 2,496 2,063 0,433 17,35 

Pokus 5 7,26 2,498 2,107 0,391 15,65 

Pokus 6 8,28 2,502 2,002 0,5 19,98 

Pokus 7 8,25 2,498 1,974 0,524 20,98 

Pokus 8 7,56 2,501 2,037 0,464 18,55 

Pokus 9 7,45 2,501 2,002 0,499 19,95 

Pokus 10 7,49 2,496 2,06 0,436 17,47 

Průměr 8,411 2,501 2,0222 0,4788 19,143 

 

Průměrná hodnota se stanoví opět podle vztahu (2) a směrodatná odchylka 

podle vztahu (3).  

Průměrná vlhkost: 

x =
1

𝑛
· ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

=
1

10
. (20,74 + 21,34 + 19,42 + 17,35 + 15,65 + 19,98 + 20,98

+ 18,55 + 19,95 + 17,47) =  𝟏𝟗, 𝟏𝟒𝟑 % 

 

Obrázek 7: Analyzátor vlhkosti [vlastní] 
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Směrodatná odchylka: 

σ = √
1

𝑛
· ∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=0

=  √
1

10
· (20,74 − 19,143)2 +  (21,34 − 19,143)2 + (19,42 − 19,143)2 + 

 

√(17,35 − 19,143)2 +  +(15,65 − 19,143)2 + (19,98 − 19,143)2 

 

√(20,98 − 19,143)2 + (18,55 − 19,143)2 + (19,95 − 19,143)2 

 

√+(17,47 − 19,143)2   = 𝟓, 𝟓𝟗 % 

 

Průměrná vlhkost vzorku je 19,143 ± 5,59 %. 

 

2.4 Minimální iniciační energie 

Metoda pro určování minimální iniciační energie popisuje norma  

ČSN EN 13821[34]. Stanovuje se minimální množství energie potřebné k zapálení 

testovaného prachu zkoumané látky při výboji elektrické jiskry o známé energii.[3] 

Zkušební přístroj pro zjišťování minimální iniciační energie se nazývá MIE-D 

1.2 (Obrázek 9), skládá se z výbuchové komory, elektronické, vysokonapěťové, 

mechanické a pneumatické části. viz Obrázek 8.[3][15] 
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Do rozviřovače se nasypal odvážený vzorek, poté se nastavil tlak rozviřovacího 

vzduchu, doba rozviřování a zpoždění iniciace na dotekovém ovládacím monitoru.  

Po nastavení se pokračovalo přípravou iniciace, následným stlačením ODPAL došlo 

k rozvíření vzorku, vybití kondenzátoru formou elektrostatické jiskry. Po odpálení  

se na monitoru objevila otázka, jestli došlo k iniciaci, pozitivní i negativní výsledky  

se zapsaly. Automaticky se výbuchový válec profoukl stlačeným vzduchem, výbuchová 

komora se vyčistila a pokračovalo se další zkouškou.  

Měření začínalo při koncentraci 1000 g/m
3
, energií jiskry 1000 mJ 

a zpožděním 120 ms. Při každé další zkoušce s negativním výsledkem se zvyšovala 

koncentrace o 250 g/m
3
, až na 3000 g/m

3
. Celé měření se opakovalo při změněné době 

zpoždění na 150 ms. Naměřené hodnoty jsou uvedené v Tabulce 6. 

 

  

Obrázek 8: Výbuchová komora [15] 

Obrázek 9: MIE D 1.2 [vlastní] 
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Tabulka 8: Výsledky minimální iniciační energie [vlastní] 

Navážka (g) Iniciační energie (mJ) Zpoždění (ms) 
Pokusy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1200 1000 120 X X X X X X X X X X 

1500 1000 120 X X X X X X X X X X 

1800 1000 120 X X X X X X X X X X 

2100 1000 120 X X X X X X X X X X 

2400 1000 120 X X X X X X X X X X 

2700 1000 120 X X X X X X X X X X 

3000 1000 120 X X X X X X X X X X 

3300 1000 120 X X X X X X X X X X 

3600 1000 120 X X X X X X X X X X 

1200 1000 150 X X X X X X X X X X 

1500 1000 150 X X X X X X X X X X 

1800 1000 150 X X X X X X X X X X 

2100 1000 150 X X X X X X X X X X 

2400 1000 150 X X X X X X X X X X 

2700 1000 150 X X X X X X X X X X 

3000 1000 150 X X X X X X X X X X 

3300 1000 150 X X X X X X X X X X 

3600 1000 150 X X X X X X X X X X 

 

 

Podle naměřených výsledků má zkoumaný dřevný prach hodnotu iniciační 

energie vyšší, než 1000 mJ. To může být zapříčiněno vlhkostí vzorku 19,143 ± 5,59 %. 

Z literatury[5]vychází, že vzorek s vlhkosti cca 20 % je nevýbušný. 
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2.5 Teplota vznícení prachu v usazeném stavu 

Určení teploty vznícení se stanovuje podle normy ČSN EN 50281-2-1[38], 

která se dělí na stanovení teploty vznícení v usazeném stavu na vyhřívaném povrchu 

(metoda A) a stanovení teploty vznícení v rozvířeném stavu (metoda B). Pro účel  

této práce se stanovovala pouze metodou A teplota vznícení pro usazenou vrstvu 

prachu. 

Zkušební zařízení se skládá z: 

 kruhové kovové vyhřívané plochy se zabudovaným termočlánkem pro měření 

teploty povrchu,  

 termočlánkem, který měří teplotu ve vrstvě prachu, 

 kovového kroužku o výšce 5 mm, 12,5 mm a průměru 100 mm,  

do kterého se zarovná zkoumaný prach. Kovový kroužek má dva zářezy  

naproti sobě, pro zafixování termočlánku do prachu, 

 regulátoru příkonu teploty a napojený počítač pro záznam teplot. 

 

Na Obrázku 10 je celé zkušební zařízení. 

 

 

 

 

  

Obrázek 10: Zařízení pro měření vznícení prachů [vlastní] 
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Pro měření se nastavila na regulátoru jako požadovaná teplota 350 °C, počkalo 

se, až se teplota ustálí, po ustálení se do kovového kroužku nasypal vzorek ve výšce  

5 mm, rovnoměrně se zarovnal po celém obvodu, nasadil se na kroužek do zářezů 

termočlánek, spustil se program na napojeném počítači a spustily se stopky. Program 

začal zaznamenávat průběh teploty. Sledováním se zjišťovalo, zda dojde, a v jakém 

čase, ke vznícení nebo žhnutí materiálu. Celé měření se opakovalo pro kroužek 

s výškou 12,5 mm. Průběh měření a výsledky jsou uvedené v Tabulce 7 a v Tabulce 8. 

 

Tabulka 9: Měření vznícení s tloušťkou 5 mm [vlastní] 

Teplota povrchu 
(°C) 

Tloušťka vrstvy 
(mm) 

Vznícení/Žhnutí 
Indukční doba 

(min) 

350 5 ne X X X 

380 5 ano X X 3 

370 5 ano X X 5 

360 5 ne ne ano 4 

350 5 ne ne ne X 

 

Tabulka 10: Měření vznícení s tloušťkou 12,5 mm [vlastní] 

Teplota povrchu 
(°C) 

Tloušťka vrstvy 
(mm) 

Vznícení/Žhnutí 
Indukční doba 

(min) 

310 12,5 ne X X X 

330 12,5 ano X X 14 

320 12,5 ano X X 21 

310 12,5 ne ne ne X 

 

Při zkoušce s tloušťkou vrstvy 5 mm bylo zpozorováno nejprve tmavnutí,  

až černání zejména po okrajích kroužku, po minutě se ze vzorku začal vycházet dým, 

zmenšil se objem, tmavnutí pokračovalo do tmavě hnědé barvy. Poté dle teploty začal 

vzorek žhnout viz Obrázek 12. U teploty 350 °C byl vzorek pouze po 40 ti minutách 

lehce zčernalý po okrajích, jak lze vidět na Obrázku 11.  

   

Obrázek 11: Vrstva prachu po 40 minutách 

při 350 °C[vlastní] 
Obrázek 12: Vrstva prachu po 3 minutách 

při 380 °C[vlastní] 
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U vrstvy prachu 12,5 mm bylo opět tmavnutí od krajů, při zmenšování objemu 

se kraje propadávaly směrem doprostřed a žhnutí bylo viditelné pod propadávající 

hranou vizObrázek 13 a 14. 

 

Ani v jednom případě měření nenastalo vznícení vzorku, pouze žhnutí.  

Dle naměřených hodnot byla stanovená minimální teplota, při které se materiál vznítí  

u 5 mm vrstvy na 360 °C a u 12,5 mm vrstvy na 320 °C. Jak je patrné z výsledků, při 

vyšší vrstvě prachu se minimální teplota vznícení snižuje. Podle normy je vzorek 

považován za obtížně vznětlivý. 

2.6 Maximální výbuchové parametry 

Maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta Kstjsou maximální výbuchové parametry.  

Maximální výbuchový tlak je maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě  

při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi) a stanovuje se podle normy ČSN 14034-1 + A1 [35]. 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku je maximální hodnota nárůstu 

tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti 

hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek a stanovuje  

se podle normy ČSN 14034-2 + A1 [36]. 

Dolní mez výbušnosti LEL je nejnižší možná koncentrace hořlavé látky,  

kdy ještě může, za určitých podmínek, dojít k výbuchu a stanoví  

se dle ČSN EN 14034-3 + A1 [37].Jestliže koncentrace nedosahuje hodnoty této meze, 

plamen ani výbuch se nešíří. 

Obrázek 13: Vrstva prachu po 21 minutách 

při 320 °C[vlastní] 

Obrázek 14: Vrstva prachu po 14 minutách 

při 350 °C[vlastní] 
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Zkušební zařízení na určování výbuchových parametrů lze vidět na Obrázku 15 

a je složeno z výbuchového autoklávu, počítače, ovládacího panelu, elektroniky  

a převodníku.  

 

 

 

Pro měření bylo nutné si nejprve připravit iniciační zdroje. Na výrobu 

iniciačních zdrojů se použily tabákové filtry, nitrocelulóza a elektrické palníky. Na filtr 

se nasypalo určené množství nitrocelulózy, které odpovídá potřebné iniciační energii, 

naváženo na váze viz Obrázek 16, poté se do středu vložil elektrický palník,  

celé se to filtrem utáhlo a zajistilo drátkem, jak je vidět na Obrázku 17. Každý takový 

zapalovač má energii 5 kJ pro maximální výbuchové parametry a pro stanovení dolní 

meze výbušnosti byl použit zapalovač s energií 1 kJ. 

Obrázek 15: Zkušební zařízení pro určování výbuchových 

parametrů [vlastní] 
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Zkušební podmínky:  

 Počáteční teplota: Ti = 20 °C 

 Počáteční tlak: pi= 1013 milibarů 

 Rozvířovací tlak: pz = 20 barů 

 Doba zpoždění iniciace: tv = 60 ms 

 

Podle tabulky se do zásobníku umístí potřebné množství vzorku pro zkoušenou 

koncentraci, na horní část autoklávu k elektrodám se připevní dva iniciační zdroje 

spojené proti sobě a uzavřou se do středu výbuchové komory. Dojde k natlakování 

zásobníku na 20 barů a stiskem tlačítka START k zahájení měření. Snímače tlaku 

naměří hodnoty, převedou do počítače. Poté stačí uvolnit tlak v autoklávu, vyhodit 

použité iniciátory a po každém pokusu zásobník i s výbuchovou komorou vyčistit.  

Pro řadu koncentrací se postup opakuje.  

Začínalo se s koncentrací250 g·m
-3

. Výsledky jsou vynesené do Grafů 4 a 

5.Naměřené výbuchové parametry jsou uvedeny v Tabulce  

Obrázek 16: Váha s celulózou [vlastní] Obrázek 17: Iniciační palníky [vlastní] 
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Graf 6: Stanovení pmax[vlastní] 

 
 

Graf 7: Stanovení (dp/dt)max[vlastní] 

 
 

Tabulka 11: Určení výbuchových charakteristik [vlastní] 
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3. Tvorba návrhu Dokumentace ochrany  

před výbuchem 

V provozu dřevozpracujícího průmyslu je typické, že výbušnou směs tvoří 

prach o různé zrnitosti se vzduchem. Tyto provozy se dělí na dvě pomyslné etapy.  

V první se nachází pouze prvotní zpracování dřeva (pořez kulatiny a rozmítání).  

V této etapě se neurčuje prostředí s nebezpečím výbuchu, protože se zpracovává vlhké 

dřevo, nevzniká tak výbušná atmosféra, tudíž se ani nevypracovává DOPV. V druhé 

etapě, kde dochází k sekundárnímu zpracování dřeva (výroba desek, plotových latí, 

palet, hoblování), už se DOPV vypracovává. [30] 

 

V této části bakalářské práce představuji část vypracovanéhonávrhu DOPV. 

DOPV je uvedena jako Příloha 2, k této práci. 

3.1 Návrh opatření 

Výbuchům se dá předcházet zařazením prvků protivýbuchové ochrany  

do provozu. Mezi nejčastější technologie používané v dřevozpracujícím průmyslu jsou 

zařízení [28]:  

 na potlačení výbuchu, 

 na odlehčení výbuchu,  

 na zabránění přenosu výbuchu. 

 

Konkrétní navržená opatření jsou rozdělena na prevenční opatření a opatření 

pro omezení účinků výbuchu. 

3.1.1 Prevenční 

Jako první prevenční opatření je navrhnuto pořízení odkorňovacího zařízení  

na kulatinu před výrobou a tím odstranění možných kamenných nečistot v kůře, které 

by mohly iniciovat mechanické jiskry při kontaktu s řezacím pásem. 

Frézovací odkorňovač má rotující kola osázené loupacími noži, kterými oddělí 

kůru od zbytku kulatinyviz Obrázek 18. Rotující kola jsou poháněna hydraulickým 15ti 

kW pohonem. [9] 
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Druhým prevenčním opatřením je pořízení magnetického detektoru kovů 

umístěný před svislou pásovou pilou, aby došlo k eliminaci kovových částí ve dřevě  

a v kůře. 

Rámový detektor kovu umístěný před vertikální pásovou pilou, znázorněný  

na Obrázku 19, v přítomnosti kovu v kulatině vydá zvukový a optický signál,  

na základě kterého by obsluha odstranila kovovou část. [13] 

 

 

3.1.2 Omezení účinků výbuchu 

Navrženým opatřením k omezení účinků výbuchu je instalace membrán  

pro odlehčení výbuchu ve střeše zásobníku pilin pro odlehčení tlaku při výbuchu. 

Obrázek 18: Frézovací odkorňovač [9] 

Obrázek 19: Rámový detektor kovu [13] 
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Membrány jsou zařízení, která chrání průmyslové zařízení před tlakem  

a tím snižují destruktivní účinek. V podmínkách běžného provozu je membrána 

překrývající únikový otvor zavřená, při překročení hranice otevíracího tlaku  

se membrána otevře přes celý svůj průřez a uvolní tlak z prostoru ohroženým 

výbuchem. V takovém případě už nedochází k destrukci průmyslového zařízení. [29] 

 

3.2 Ekonomické zhodnocení 

V ekonomickém zhodnocení porovnám dvě prevenční opatření, které byly 

navrhnuty. Jelikož výše ceny není volně dostupná pro veřejnost, zasílá ji pouze výrobce 

vážným zájemcům, jsou částky pouze orientační a tvoří je pouze pořizovací náklady. 

Protože nelze přímo dohledat, kolik energie jaký stroj spotřebuje, neuvažuje  

se s provozními náklady. 

Zakoupení frézovacího odkorňovacího zařízení by firmu stálo  

cca 2 600 000 Kč za předpokladu, že by bylo plně automatické. Pokud by se bralo 

v úvahu zařízení, které by k provozu potřebovalo ovládání z ovládací kabiny, cena  

by byla cca 1 800 000 Kč, ale musela by se zaměstnat další osoba. Minimální mzda  

je 11000,- Kč(31), odvod za zdravotní pojištění (25%) činí 2 750,- Kč a za sociální 

pojištění (9%) 990,- Kč [8][24]. Celkem by tedy náklady na novou pracovní sílu byly 

nejméně 14 740 Kč měsíčně. Pokud bude pořizovací cena odkorňovacího zařízení 

1 800 000 Kč, mzda zaměstnance na rok 132 660 Kč (sezónní provoz:  

březen – listopad), za 7 let by tato možnost stála více než 2 600 000 Kč. Z toho vyplývá, 

Obrázek 20: Membrány na střeše zásobníku [29] 
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že do budoucna je ekonomicky výhodnější zakoupit plně automatické odkorňovací 

zařízení, než poloautomatické a zaměstnat další pracovní sílu. 

 

Magnetický rámový detektor kovu si nechávají velké firmy vyrábět  

na zakázku. Náklady by orientačně činily 890 000 Kč. Toto zařízení by ovšem  

jen ukázalo místo, kde se kov nachází. Zaměstnanec by poté musel zastavit vertikální 

rámovou pilu, najít kov nacházející se v kůře a odstranit jej, nebo označenou kulatinu 

stáhnout z výroby. To by vedlo ke zbytečnému zpomalování výroby,  

čímž by se zbytečně zvyšovaly náklady. 

Bylo navrženo jedno opatření k omezení účinků výbuchu, a to instalace 

membrán pro odlehčení výbuchu na střechu zásobníku pilin.Těchto membrán  

je k sehnání hned několik druhů od různých specializovaných firem. Cenajedné 

membrány se pohybuje okolo 12 000 Kč. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení a zhodnocení rizik možného výbuchu  

ve firmě Miroslav Drábek – PILA, určení požárně technických charakteristik dřevného 

prachu vyskytující se v tomto provoze a vypracování návrhu Dokumentace ochrany 

před výbuchem.  

Měření probíhalo na Fakultě bezpečnostního inženýrství ve specializovaných 

laboratořích. Všechna měření byla provedena podle daných norem a postupů.  

Nejprve se vzorek upravil, aby vyhovoval podmínkám pro měření, tzn. přesil přes síto  

o rozměrech ok 0,5 mm. Poté byla provedena sítová analýza. Následovalo dalších pět 

měření pro zjištění základních  technicko- bezpečnostních parametrů, které jsou shrnuté 

a uvedené v Příloze 1 této práce. 

Při vypracovávání návrhu Dokumentace ochrany před výbuchem se podle 

postupového schématu hodnotila rizika spojená s používanými materiály, provozem  

a možnými iniciačními zdroji. Podle posouzeného rizika výbuchu se výrobní a odsávací 

zařízení zařadila do zón podle ČSN EN 60079-10-2: Určování nebezpečných  

prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Podleposouzených rizik se navrhla 

opatření jak technického tak organizačního charakteru, která se následně ekonomicky 

zhodnotila. 

Při zpracování návrhu Dokumentace ochrany před výbuchem bylo zjištěno,  

že v provozu se vyskytuje dřevný odpad o vysoké vlhkosti (nad 30%) který  

je nevýbušný. Aplikací navržených opatření by firma zajistila bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a splnila tím legislativní požadavek. 
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