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Abstrakt
Článek se zabývá expozicí prachu na vybraném pracovišti 

mezinárodní společnosti vyrábějící plastový granulát pro další 
použití v automotive průmyslu, na kterém jsou umístěny tkaninové 
filtry a odsávací systém pro výrobu polymerních materiálů. Popisuje 
možná rizika expozice prachu na zdravotní rizika a zejména riziko 
výbuchu hořlavého prachu spolu s návrhem řešení.
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Abstract
The article deals with dust exposure at a selected workplace of 

an international company producing plastic granulate for further use 
in the automotive industry. Fabric filters and a suction system for 
the production of polymeric materials are located at the workplace. 
It describes the possible risks of exposure to dust to health risks 
and especially the risk of flammable dust explosion, together with 
a proposal for a solution.
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Úvod
Příspěvek se zabývá rizikovým pracovním prostorem v podniku 

zpracovávající polymerní materiály, kde je umístěna technologie 
se zařízením pro odsávání a akumulace prachu. Jedná se zejména  
o prach vznikající ze zpracovávání polyethylenu a polypropylenu, 
spolu s dalšími přídavnými materiály, které jsou rizikové jak ze 
zdravotního hlediska (vdechování prašných částic), tak i z hlediska 
možnosti požáru hořlavého prachu a následného výbuchu.

Ze zdravotního hlediska je podíl částic prachu, které jsou  
do lidského těla vdechovány, závislý na vlastnostech částic, 
rychlosti a směru pohybu vzduchu v blízkosti lidského těla. Další 
závislost je dechová frekvence a to, jestli se dýchá ústy nebo nosem. 
[1] Přípustné expoziční limity PELc [mg.m-3] jsou podle Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví další podmínky ochrany 
zdraví při práci u polyethylenových a polypropylenových prachů  
5 mg.m-3 a jsou definovány jako prachy s dráždivým účinkem. [4]

Polyethylenový a polypropylenový prach je hořlavý. Hořlavý 
prach má schopnost oxidační reakce doprovázené vývinem tepelné 
a světelné energie a může vznikat z hmoty obsahující více než 
10 hmot. % látky schopné oxidace. Usazený prach může hořet 
plamenem, žhnout nebo doutnat. Nebezpečí požáru hořlavého 

prachu hrozí v místech, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě a za 
tu se považuje vrstva prachu 1 mm.

V rozvířeném stavu má hořlavý prach schopnost prudké 
oxidační reakce mající charakter výbuchu a za určitých podmínek 
tento děj může přejít v detonaci. Pokud dojde k výbuchu hořlavého 
prachu, tak je vysoká pravděpodobnost smrti nebo těžkého úrazu 
přítomných pracovníků, poškození technologického zařízení 
působením tlaku. Technologické procesy s přítomností hořlavého 
prachu mají vysokou pravděpodobnost rizika výbuchu, pokud 
se prach vyskytuje v rozvířeném stavu a je k dispozici oxidační 
prostředek, což je nejčastěji vzduch.

Pro vytvoření výbušné směsi hořlavého prachu se vzduchem, 
musí být k dispozici dostatečné množství prachových částic. Oblak 
rozvířeného prachu obvykle není homogenní, takže koncentrace 
může kolísat podle víření usazeného prachu. Prachy, na rozdíl  
od plynů a par, mohou rozvířením místní vrstvy nebo hromádky 
prachu vytvářet místní koncentrace. [5] Dále je potřebný iniciační 
zdroj. Možné iniciační zdroje na pracovištích odsávacích  
a akumulačních systémů jsou převážně jiskry z elektrických 
zařízení, plamen a horké produkty hoření, horké povrchy  
a elektrostatické výboje.

Zařízení pro odsávání a akumulace prachu, což jsou tkaninové 
filtry a jejich příslušenství, jsou umístěny v samostatném 
odděleném prostoru výrobní technologie. Problém je, že i v tomto 
prostoru, odděleném od výrobní technologie se pohybuje relativně 
velké množství pracovníků, zejména během pravidelné údržby, 
takže rizika týkající se zdravotních hledisek nebo rizik týkající se 
požáru a následného výbuchu jsou značná. Používaná technologie 
není ničím výjimečná, stejná technologie je používaná i v dalších 
provozech a v dalších zemích, zejména v Asii.

Technologie výroby a její rizika
Expozice výbušného prachu na vybraném pracovišti odsávacích 

a akumulačních systémů se týká níže uvedených technologických 
zařízení:
•  prachový tkaninový filtr pro akumulaci prachu z výroby 

polymerů;
•  prachový filtr typu HEPA;
•  prachový tkaninový filtr pro průmyslový vysavač.

Výbuchové charakteristiky prachu na daném pracovišti jsou:
•  maximální výbuchový tlak pmax  1,4 bar;
•  maximální rychlost nárůstu tlaku (dp ⁄dt)max 112 bar.s-1;
•  konstanta výbušnosti Kmax   30 m.bar.s-1;
•  minimální teplota rozvířeného prachu 560 °C.

Podle kubické konstanty KSt je prach vyskytující se v technologii 
zařazen do třídy St1.

Expozice prachu na pracovišti během činnosti tkaninových 
filtrů a odsávacích systémů při výrobě polymerních 
materiálů
Exposure of Dust in the Workplace during the Operation  
of Fabric Filters and the Suction System in the Production 
of Polymeric Materials
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Popis technologie
Na pracovišti je pro akumulaci prachových částic používán 

prachový tkaninový filtr (obr. 1). Jedná se o hadicový filtr  
s automatickým časově závislým proplachem stlačeným vzduchem 
(regeneraci). K regeneraci je využívána pulzní metoda. Filtry jsou 
zbavovány filtračních usazenin rozprašováním vysokotlakého 
vzduchu vedeného dovnitř hadicových filtrů 5 až 7krát  
za sekundu. Odloučený prach je shromažďován v dolní části 
filtrační jednotky, odkud je přes šnekový rotační podavač odváděn 
do velkoobjemového vaku (FIBC) umístěného pod filtrem.

Obr. 1 Tkaninový filtr s HEPA filtrem [autor]

Dalším technologický zařízením umístěným na vybraném 
pracovišti je prachový filtr HEPA. HEPA je zkratkou „high efficiency 
particulate air filter“ (vysoce účinný filtr vzduchových částic).  
Je tvořen nepřetržitým pásem filtračního média, který je 
„varhanovitě“ uložen mezi plechy hliníkového separátoru. Tento typ 
filtru je schopen zachycovat částice prachu pod 0,1 μm s účinností 
až 99, 97 %. V produkci je HEPA filtr zařazen jako druhý odlučovací 
stupeň v systému odsávání prachu z manipulace se surovinami za 
tkaninový filtr pro akumulaci prachu z výroby. Vyčištěný vzduch 
má být odváděn do hlavních výrobních prostor produkční haly 
pro zlepšení hygieny pracovního prostředí (cirkulace vzduchu 
a vyrovnání atmosférického tlaku mezi vnějšími a venkovními 
prostory), ale v současnosti je zařízení využíváno pouze občas  
v zimních měsících.

Prachový tkaninový filtr pro průmyslový vysavač je založen 
na stejném principu jako tkaninový filtr pro akumulaci prachu  
z výroby. Odloučený prach je shromažďován v dolní části filtrační 
jednotky odkud je přes uzavírací klapku odváděn velkoobjemového 
vaku (FIBC), umístěného pod filtrem. Vyčištěná vzdušina je 
vypouštěna do haly technického zázemí. Pohon je zajištěn 
elektrickým dmýchadlem.

Riziko expozice prachových částic
Objemový prostor pracoviště, kde je výše uvedená technologie 

umístěna je 7 125 m3 (15×38×12,5 m) a je odděleno od výrobních 
prostor. Činnost pracoviště je 24 hodin denně a během této doby 
je v tkaninových filtrech akumulováno cca 60 kg prachu z výroby  
a cca 50 kg prachu z průmyslového vysavače. Vzhledem k tomu,  
že technologie s přibývajícím časem používání není úplně 
prachotěsná, tak během její činnosti dochází k expozici prachu 
přímo z ní, a to zejména z připojeného potrubí nebo z horních 
prostor, kde jsou umístěny hadicové filtry. Během pravidelné 
výměny a manipulace s akumulovaným prachem nebo hadicových 
filtrů se expozice prachu rovněž zvyšuje. Pracoviště není vybaveno 
samostatným odsávacím systémem a ani ventilací. Obr. 2 ukazuje 
usazování prachu a na levém obrázku lze vidět usazování prachu na 
stěnách pracoviště.

Obr. 2 Usazování prachu v prostoru pracoviště [autor]

Vytvoření škodlivé a zejména výbušné koncentrace prachu 
na pracovišti závisí na rozvířitelnosti prachové směsi spolu se 
vzduchem. V případě expozičních limitů pro celkovou koncentraci 
prachu jsou tyto limity někdy překračovány v násobcích  
(41,38 mg.m-3 dne 16.12.2020). 

Pro vznik požáru a následně výbuchu hořlavého prachu je 
dostatečná vrstva usazeného prachu menší než 1 mm, takže riziko 
požáru a následného výbuchu je relativně značné. Ve výše uvedené 
technologii se prach rozviřuje:
• výfukovým potrubím dmýchadla centrálního vysavače, který 

je umístěn zhruba ve třetině pracoviště ve vertikálním směru 
(obr. 3);

• ventilátorem z chlazení motoru dmýchadla v horizontálním 
směru;

• nasátím vzduchu z venkovních prostor během vstupu  
do prostoru pracoviště z důvodu mírného podtlaku.

Obr. 3 Průmyslový vysavač a jeho potrubní systém [autor]

Výška výfukového potrubí je zhruba dva metry nad podlahou 
a ventilátor pro chlazení motoru asi 1 metr. Proud vzduchu může 
rozviřovat prachové částice jak horizontálně, tak i vertikálně, takže 
v případě vysoké koncentrace prachu v prostoru pracoviště je riziko 
vytvoření rizikové expozice pro:
•  překročení přípustného expozičního limitu pro celkovou 

koncentraci prachu;
• vytvoření výbušné atmosféry v prostoru pracoviště.

Riziko rozvíření prachu je v případě výfukového potrubí 
vysavače podstatně vyšší než v případě nasátí vzduchu z venkovních 
prostor, poněvadž vysavač je v provozu po celou dobu výroby. 
Nasávání vzduchu z venkovních prostor nenastává během zimního 
období, kdy nejsou otevřeny vjezdová vrata. 
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na specifickém měrném povrchu prachových částic, koncentraci, 
turbulenci, a časovém a prostorovém rozdělení elektrického výboje 
nebo oblouku. Dlouhou dobu se také předpokládalo, že energie 
elektrické jiskry potřebná pro zapálení prachovzdušné směsi musí 
být minimálně o jeden až dva řády vyšší, než minimální iniciační 
energie pro hořlavé plyny nebo výpary ve směsi se vzduchem. 
Nicméně je v současnosti přijato, že směs hořlavého prachu se 
vzduchem může být iniciována elektrickou jiskrou v rozsahu 
1÷10 mJ, což je blízká hodnota pro iniciaci směsi hořlavých plynů 
nebo výparů. Některé hořlavé prachy mohou být iniciovány i nižší 
energií. [6]

Elektrotechnická zařízení jsou tvořena jednotlivými 
nebo vzájemně spojené provozní prostředky vyrábějící nebo 
spotřebovávající elektrickou energii. Při provozu elektrických 
zařízení mohou vznikat už při malém napětí elektrické jiskry nebo 
oblouky. Použitá elektrická zařízení technologie (motory) mají 
stupeň krytí IP54. V prostoru technologie jsou také instalovány 
zásuvky o napětí 400 V a 230 V, které mají stupeň krytí IP44 
(obr. 5) a na kterých lze vidět stupeň zaprášení pracovního prostoru.

Obr. 5 Zásuvky umístěné vedle tkaninového filtru [autor]

Statická elektřina
Elektrostatický náboj je obecně generován na materiálu, 

předmětu nebo výrobku mnoha způsoby; pro dané pracoviště se 
jedná zejména o:
•  kontakt a tření;
•  přenos náboje.

Kontaktní nabíjení se může vyskytovat na rozhraní pevná 
látka-pevná látka. Čistý vzduch nemůže tímto způsobem nabíjet 
jiné materiály. Pokud ale však vzduch obsahuje pevné částice, 
mohou tyto částice být nabity kontaktem, a díky jim může vzduch 
přenášet elektrostatický náboj. V případě, že pevné látky z různých 
materiálů (původně nenabité a na potenciálu země) spolu přijdou 
do kontaktu třením, náboj je přenesen z jednoho materiálu na 
druhý a po vzdálení obou materiálu od sebe zůstává kladný náboj  
na jednom povrchu a negativní náboj na druhém. Další tření zvyšuje 
efektivní kontaktní oblast. K velmi silnému nabíjení také dochází, 
pokud se o sebe otírají dva stejné materiály.

Během přenosu náboje vedením nabitý objekt přichází  
do kontaktu s jiným předmětem a celkový náboj je sdílen mezi nimi 
v rozsahu jejich dovolené vodivosti a kapacity. Jedná se o vhodný 
zdroj pro elektrostatické nabíjení a jako příklad může být uveden 
prach dopadající nebo usazující se na pevné předměty (viz obr. 2).

K elektrostatickému výboji dochází, pokud intenzita 
elektrického pole přesáhne průraznou hodnotu okolního vzduchu. 
Elektrostatické výboje se rozdělují do mnoha typů, které závisí  
na podrobnostech způsobu, jakým je výboj iniciován. Zde se jedná 
zejména o:

Jak již bylo řečeno v úvodu, požár s následným výbuchem 
je možný pouze tehdy, je-li k dispozici iniciační zdroj. Možné 
iniciační zdroje, které mohou iniciovat oblak hořlavého prachu  
v používané technologii jsou:
• plamen a horké produkty hoření;
• horké povrchy;
• elektrotechnická zařízení;
• statická elektřina.

Plamen a horké produkty hoření
Plameny a horké produkty hoření (tzv. svařovací perly) 

vznikající během svářečských a řezačských prací jsou významným 
iniciátorem pro vznik výbuchu prachovzdušné směsi. Plameny 
vznikající během řezání plamenem jsou zvlášť nebezpečné, 
poněvadž podporují přenos velkého množství kyslíku do pracovního 
prostoru. Pokud je hořlavý prach rozptýlen v atmosféře obsahujícím 
více kyslíku, než obsahuje vzduch riziko iniciace hořlavého prachu 
spolu s následným výbuchem je podstatně vyšší. [6]

Plamen a horké produkty hoření mohou být iniciačním 
zdrojem zejména během údržby zařízení a oprav, což většinou jsou 
svářečské a řezačské práce a práce s úhlovými bruskami, které  
při opracovávání materiálu vytvářejí mechanické jiskry (obr. 4). 
Při provádění údržby nebo oprav zařízení, pracoviště není obvykle 
dostatečně vyčištěno od nahromaděných vrstev prachu a často jsou 
tyto práce také prováděny během provozu zařízení, kdy se možnost 
rizika výbuchu zvyšuje.

Obr. 4 Svářečské a řezačské práce prováděné na pracovišti [autor]

Horké povrchy
Horké povrchy mohou být vytvořeny tepelnou energií, tepelným 

projevem mechanické energie nebo jiné energie. Přípustná teplota je 
posuzována porovnáním s teplotou vznícení nebo samozahříváním 
přítomného hořlavého souboru. Iniciační schopnost horkého 
povrchu závisí na druhu a koncentraci výbušné směsi. V případě, 
že je čas styku výbušné směsi s horkým povrchem delší může dojít 
k tzv. studenému plamenu, což je reakce, při níž jsou vytvářeny 
rozkladné produkty vznětlivé při nižší teplotě než původní směs. 
Vznícení původní směsi je tím snadnější. Teplota vznícení výbušné 
směsi je také ovlivňována velikostí a tvaru horkého tělesa nebo 
například místní koncentrace v blízkosti horkého povrchu. [5]  
Na vybraném pracovišti mohou horké povrchy vznikat zejména na 
krytech motorů v případě jejich přetížení.

Elektrotechnická zařízení
Od začátku 20 století je známo, že elektrické jiskry  

a oblouky jsou schopny iniciovat hořlavý prach, takže může dojít 
k výbuchu prachovzdušné směsi. Minimální energie elektrické 
jiskry požadovaná pro iniciaci prachovzdušné směsi závisí  
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k tomu, že hořlavé prachové částice jsou ve výše uvedených 
prostorech po celou dobu provozu, je zvláštní, že vybrané pracoviště 
nemá klasifikaci zóny 20. Pracovní prostory v okolí tkaninových 
filtrů jsou klasifikovány jako prostor bez nebezpečí výbuchu, což se 
jeví přinejmenším jako podivné.

Konstrukční protivýbuchová ochrana sice nezabrání tomu, 
aby výbuch nastal, ale zajišťuje, že nedojde k ohrožení osob  
a ani k poškození zařízení. Zařízení je po krátké době opět 
schopno provozu. Konstrukční opatření omezující účinky výbuchu  
na únosnou míru jsou rozděleny na:
• konstrukce odolné výbuchu;
• odlehčení výbuchu;
• potlačení výbuchu;
• zabránění přenosu výbuchu a plamene. [5]

V případě vybraného pracoviště, žádný prvek konstrukční 
protivýbuchové ochrany není použit.

Diskuse
Pracoviště odsávacích a akumulačních systému pro výrobu 

polymerních materiálů je vystaveno rizikové expozici prachu  
ze zdravotního hlediska. Jedná se o vdechování prachu s dráždivými 
účinky na lidský organismus, který vzniká zejména během 
manipulace s prachem. Pro řešení tohoto rizika je zde možnost 
nařídit používání ochrany dýchacích cest pracovníkům, kteří  
na tomto pracovišti vykonávají pracovní činnost.

Dalším, a to podstatným rizikem je možnosti požáru  
a následného výbuchu hořlavého prachu a naopak. Iniciace 
hořlavého prachu je možná od instalovaných elektrických zařízení, 
jenž nemají dostatečný stupeň krytí IP, takže je možnost tvorby 
elektrických jisker, které mohou zapálit vrstvu hořlavého prachu  
s následným výbuchem. Pokud elektrická zařízení budou vyměněna 
na stupeň krytí ideálně IP64, riziko sice bude sníženo, ale ne 
odstraněno, poněvadž je zde stále riziko vzniku elektrostatického 
výboje přenosem náboje v případě usazování prachových částic  
na zařízení nebo při jejich dopadu na zařízení. Také horké povrchy 
vznikající např. na krytech při přetížení motorů mohou prachovou 
směs iniciovat. Nelze rovněž opomenout riziko požáru a následného 
výbuchu při provádění svářečských a řezačských prací během 
mimořádných údržbách, které jsou prováděny za provozu.

Jako možné celkové řešení výše uvedených rizik je vybavení 
tohoto pracoviště samostatnou ventilací nebo odsávacím 
systémem, pro odvod prachu z vnitřních prostor pracoviště jako 
způsob zajištění primární protivýbuchovou ochranou. Odsávací 
systémy a ventilace u hořlavých prachů ale zajišťují dostatečnou 
ochranu pouze tehdy, pokud je prach odsáván z místa jeho vzniku 
a současně je zabráněno usazování prachu v okolí. Další možností 
může být použití metody ionizace, která je schopna neutralizovat 
elektrostatický náboj na izolantech a izolovaných objektech pomocí 
ionizovaných molekul plynu obklopujících vzduch. Musí být,  
ale navržena pro konkrétní aplikaci a vyhodnocena v reálném 
provozu. Pokud se jedná o sekundární protivýbuchovou ochranu, 
bylo by vhodné upravit klasifikaci a zařadit vybrané pracoviště  
do zóny 20.

Závěr
Polymerní produkty jsou vyráběny po celém světě a technologie 

popsané v tomto článku se používají také v dalších podnicích, 
zejména v Asii. Příspěvek sice popisuje technologie a činnost 
prováděné v jednom podniku, ale je zde pravděpodobnost, že  
i v dalších podnicích je stav podobný. Uvedená rizika jsou závislá 
zejména na lidském faktoru a dodržování bezpečnosti práce, 
což se týká nejen řadových pracovníků, ale zejména středního  
a nejvyššího managementu, kteří mají k dispozici finanční zdroje 
pro vyřešení výše uvedených a dalších rizik.

•  jiskrové výboje;
•  kuželové výboje;
•  plazivé výboje.

V případě jiskrového výboje se jedná o elektrický výboj mezi 
dvěma vodiči o různých potenciálech. Výboj je velmi rychlý a je 
doprovázen slyšitelným praskáním. [2] Předměty, mezi kterými 
jiskra přechází jsou většinou vodiče, takže většina nahromaděné 
energie se přenese v jiskře. Ve skutečných případech dojde obvykle 
k vybití většiny nahromaděné energie.

V případě, že vysoce nabitý nevodivý prach je plněn do 
sila nebo do zásobníku, dochází v hromadě nasypaného prachu  
ke vzniku oblastí s velmi vysokou prostorovou hustotou náboje.  
Na vrcholu hromady dochází ke vzniku silného elektrického pole 
a ke vzniku kuželových výbojů. Bylo zaznamenáno, že kuželový 
výboj je schopen zapálit atmosféru i s hořlavými prachy.

Plazivé výboje mohou vznikat z povrchu nevodivých stěn 
zásobníků nebo také z povlaků na zařízeních. Vysoká povrchová 
hustota náboje, která je nezbytná pro vznik plazivých výbojů, může 
vznikat na místech, na které částice dopadají. Většinou se jedná 
o pneumatickou dopravu prachu potrubím z nevodivých materiálů 
nebo kovovým potrubím s nevodivými vložkami. Plazivé výboje 
nevznikají v důsledku náboje na vrstvě prachu, ale musí to být 
vrstva materiálu s vysokou elektrickou pevností. [3]

Protivýbuchová ochrana pracoviště
Co se týče primární protivýbuchové ochrany, nebezpečí výbuchu 

prachu hrozí, pokud jsou splněny tyto základní předpoklady:
• je k dispozici prostor, kde je možnost vytváření nebezpečné 

koncentrace hořlavého prachu;
• v prostoru jsou přítomny částice hořlavého prachu; 
• v prostoru je přítomen oxidační prostředek;
• množství hořlavé látky a oxidačního prostředku v prostoru 

je takové množství, že je v něm možnost tvorby nebezpečné 
koncentrace.

Pokud je jeden z těchto čtyř základních předpokladů vytváření 
nebezpečné koncentrace vyloučen, k samotnému výbuchu nemůže 
dojít. Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené předpoklady  
na daném pracovišti jsou splněny, riziko možnosti výbuchu prachu 
je poměrně značné.

Jako sekundární výbuchová ochrana se rozumí opatření, která 
mají zabránit iniciaci, popřípadě omezit, aby nebezpečná výbušná 
atmosféra byla iniciována. Základem sekundární protivýbuchové 
ochrany je klasifikace nebezpečných prostoru do zón. Tyto zóny 
vycházejí z četnosti a trvání nebezpečné výbušné atmosféry a jsou 
definovány zvlášť pro plyny a zvlášť pro prachy. Zóny pro hořlavé 
prachy se rozdělují:
•  Zóna 20: Prostor, v němž je výbušná atmosféra vytvořena 

oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, který je 
přítomen trvale, dlouhou dobu nebo často;

•  Zóna 21: Prostor, kde je výbušná atmosféra vytvořena oblakem 
rozvířeného prachu ve vzduchu, který vzniká během běžného 
provozu příležitostně;

•  Zóna 22: Prostor, ve kterém je vznik výbušné atmosféry 
vytvořené oblakem rozvířeného prachu ve vzduchu 
nepravděpodobný při běžném provozu a pokud je tato atmosféra 
vytvořena, trvá pouze krátkou dobu.

Prostor, v kterém výskyt nebezpečné atmosféry v rozsahu,  
že jsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření, není možný se 
považuje za prostor bez nebezpečí výbuchu.

Vybrané pracoviště je klasifikováno podle protokolu určení 
vnějších vlivů do zóny 21 a týká se pouze vnitřních prostor 
tkaninových filtrů, potrubních a odsávacích systémů. Vzhledem 
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