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Anotace 

 
VRÁNA, R. Návrh konstrukční protivýbuchové ochrany mlecích okruhů přípravy paliva pro 

bubnové kotle č. 6 a 7 v Teplárně ČSA v Karviné. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 2008. 

44 stran. 

 
Obsahem této práce je protivýbuchová ochrana mlýnských okruhů, které slouží 

k přípravě paliva v podobě černouhelného prachu a kalů, kotlů K6 a K7 na závodě 

Československé armády, divize Karviná. Cílem práce je návrh nových opatření 

protivýbuchové ochrany, která by nahradila stávající již zastaralý ochranný systém výše 

zmíněných okruhů.  

Autor navrhuje prostřednictvím analýzy současného stavu provozu dvě zcela odlišná 

opatření, která jsou schopna plnit požadavky ochrany proti výbuchu v souladu s právními 

a technickými předpisy platnými v České republice. Součástí práce je ekonomické 

zhodnocení obou systémů, jakožto jednoho z rozhodujících činitelů výběru jedné 

z navrhovaných alternativ ochrany. V závěru autor oba systémy porovnává na základě více 

aspektů ovlivňující jejich využití. 

 

Klíčová slova: konstrukční protivýbuchová ochrana, odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu, 

mlýnský okruh. 



 

 

 

Annotation 

 

VRÁNA, R. A Design of Constructional Explosion Protection of Grinding Circuits of 

Fuel Preparation for the Barrel-Type Boilers Nos. 6 and 7 in the ČSA Heating Plant in 

Karviná. The Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB TU, 2008, 44 pages. 

 

The thesis contains information about anti-explosive protection of grinding circuits 

within boilers K6 and K7 in plant Československá armáda, division Karviná. These grinding 

circuits are used for preparation of a fuel in the form of black coal dust and slurry. The aim of 

this thesis is to design new anti-explosive protection measures which would replace current 

old protective system of the circuits mentioned above.   

By means of current operation state analysis the author suggests two completely 

different measures which are capable of meeting the requirements of anti-explosive 

protection and are in accordance with legal and technical regulations valid in the Czech 

Republic. Economical evaluation of both of the systems is included in this thesis because the 

economic point of view is the most crucial factor for choosing the better alternative of 

protection. In conclusion the author compares both systems and suggests the implication of 

their use.    

 

Key words:  construction anti-explosive safety measure, decompression of explosion, 

suppression of explosion, grinding circuit. 
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1 Úvod 

Tepelná energie je jedním z důležitých faktorů ovlivňující pohodlí a zpříjemňující život 

každému z nás. V zimním období se tepelná energie stává zcela nepostradatelnou součástí 

našich životů a omezení jejich dodávek by vážně ohrozilo základní životní podmínky 

obyvatel. V České republice je až třetina domácností závislá na zajištění tepelné pohody 

z centrálních zdrojů tepla. Teplárny jsou tak důležitou součástí energetického průmyslu. 

Teplárna Československé armády (dále TČA) v Karviné je hlavním výrobcem 

a distributorem tepelné a elektrické energie pro Karvinou a částečně i pro Havířov, dále pak 

zajišťuje dodávky pro Důl Československé armády formou přímého odběru.  

Teplárnu tvoří čtyři bloky pro výrobu tepla (práškové kotle na černé uhlí, zemní 

a degazační plyn), ve strojovně je na společné parní sběrně instalováno turbosoustrojí 

zajišťující výrobu elektrické energie. Dále jsou na území TČA rozložena další technologická 

zařízení nutná k zajištění provozu, která mají souvislost s ochranou ovzduší. 

Distribuce tepla se provádí : 

− přímými odběry pomocí horkovodů, teplovodů a parovodů, 

− napojením na primární síť Havířova a Karviné pomocí horkovodních napáječů, 

− primárními sítěmi ve městech a přípojkami k předávacím stanicím, sekundárními 

sítěmi v městě Karviná, 

− předávacími stanicemi - tyto jsou menším dílem v majetku Dalkia Česká republika, 

a.s. Divize Karviná, větším dílem v majetku odběratelských společností HTS, a.s. 

Aby byl závod seriózní, kvalitní a konkurenceschopný výrobce a dodavatel tepla je 

třeba neustále investovat nejen do moderních technologií a postupů výroby. Důležitou 

součástí je bezpečnost provozu, která zvyšuje komfort pracovníků, zajišťuje jejich 

bezpečnost a ochraňuje celek před výpadky výroby a tedy před finančními ztrátami, jakož 

i náklady na opravu a znovuzprovoznění výroby.  Je třeba se neustále vyvíjet a zlepšovat.  

V této práci jsou řešeny možnosti protivýbuchové ochrany na kritických místech 

provozu a to na mlecích okruzích přípravy paliva pro bubnové kotle č. 6 a 7. V této části 

technologie je černé uhlí drceno a vzniká nebezpečný uhelný prach, který je v určité 

koncentraci se vzduchem (pokud je rozvířen) značně explosivní. Je tedy třeba zajistit 

dostatečnou bezpečnost. [3] 
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2 Studium problematiky protivýbuchových ochran 

Typy protivýbuchové ochrany lze podle využívaných technologií a opatření rozdělit na 

kategorie primární, sekundární a konstrukční protivýbuchové ochrany. 

2.1 Primární protivýbuchové ochrana 

Primární protivýbuchové ochrana jsou opatření zabraňující nebezpečí výbuchu 

spočívající v odstranění základních předpokladů umožňující vznik výbuchu. Nebezpečí 

výbuchu hrozí za splnění základních podmínek: 

− je k dispozici prostor pro vznik nebezpečné koncentrace plynů, par, mlh nebo 

prachů, 

− plyn, pára, mlha nebo prach je hořlavá látka, 

− je přítomen oxidační prostředek, 

− vzájemný poměr hořlavé látky a oxidačního prostředku umožňuje tvorbu nebezpečné 

koncentrace. 

Pokud vyloučíme jednu z těchto podmínek je vyloučeno nebezpečí výbuchu. Takovéto 

opatření nazýváme primární protivýbuchovou ochranou. [1] 

2.2 Sekundární protivýbuchové ochrana 

Sekundární protivýbuchové ochrana jsou opatření zabraňující iniciaci nebezpečné 

výbušné atmosféry. Tento typ ochrany zahrnuje rozdělení prostoru do zón na základě 

pravděpodobnosti výskytu nebezpečné atmosféry. 

Zóny pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin: 

− zóna 0 je prostor, ve kterém je přítomna nebezpečná atmosféra tvořená směsí 

hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin se vzduchem trvale nebo často, 

− zóna 1 je prostor, ve kterém je přítomna nebezpečná atmosféra tvořená směsí 

hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin se vzduchem příležitostně při běžném 

provozu, 

− zóna 2 je prostor, ve kterém je přítomnost nebezpečné atmosféry tvořené směsí 

hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin se vzduchem nepravděpodobná nebo jen 

po velmi krátkou dobu. 
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Zóny pro hořlavé prachy (řešeny samostatně s ohledem na možnost usazování 

a následné možnosti vzniku výbušné atmosféry rozvířením usazené vrstvy): 

− zóna 20 je prostor, ve kterém je přítomna nebezpečná atmosféra tvořená oblakem 

rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu trvale nebo často, 

− zóna 21 je prostor, ve kterém je přítomna nebezpečná atmosféra tvořená oblakem 

rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu příležitostně při běžném provozu, 

− zóna 22 je prostor, ve kterém je přítomnost nebezpečné atmosféry tvořené oblakem 

rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu nepravděpodobná nebo jen po velmi 

krátkou dobu.  

 

Výstupem tohoto rozdělení jsou identifikovány oblasti, kde je nutné učinit opatření 

k vyloučení zdrojů iniciace k omezení možnosti vzniku nebezpečí výbuchu. [1] 

2.3 Konstruk ční protivýbuchové ochrana 

Pokud nelze jednoznačně vyloučit nebezpečí výbuchu prvky aktivní ochrany (primární 

a sekundární protivýbuchové ochrana), existuje pravděpodobnost, že v nebezpečném 

prostoru k výbuchu může dojít, tedy je zde možnost vzniku výbušné atmosféry. Možnost 

ochrany před účinky a následky výbuchu představují prvky konstrukční protivýbuchové 

ochrany. Konstrukční protivýbuchová ochrana nezamezuje vzniku výbuchu, 

ale minimalizuje poškození zařízení a ohrožení osob. 

Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany lze rozdělit do čtyř kategorií: 

− konstrukce odolné výbuchu, 

− odlehčení výbuchu, 

− potlačení výbuchu, 

− zabránění přenosu plamene a výbuchu. 

2.3.1 Konstrukce odolné výbuchu 

Konstrukce odolné výbuchu jsou prvky konstrukční protivýbuchové ochrany 

konstruované tak, aby jejich pevnost neutrpěla následkem výbuchu. Dle jejich odolnosti 

výbuchu je dělíme na nádoby odolné výbuchovému tlaku a nádoby odolné výbuchovému 

rázu. 

Nádoby odolné výbuchovému tlaku 

Nádoby odolné výbuchovému tlaku jsou zařízení a nádoby konstruované tak, aby byli 

schopny bezpečně odolat výbuchu. Tedy pokud k výbuchu dojde zařízení musí odolat 
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maximálnímu výbuchovému tlaku. Nejsou přípustné trvalé deformace a netěsnosti zařízení. 

Dovolené namáhání použitého materiálu musí být vyšší než skutečné napětí vyvolané 

výbuchem. Tento způsob ochrany je vhodný pro situace kdy nelze vyloučit nebezpečí 

výbuchu a lze předpokládat vysokou pravděpodobnost vzniku výbuchů. 

Nádoby odolné výbuchovému rázu 

Tento způsob ochrany je realizován nádobami a zařízeními, které jsou dimenzovány 

tak, že je namáhání způsobené výbuchem přípustné až na mez kluzu použitého materiálu. 

Při výbuchu tak může dojít k trvalé deformaci (zatížení dosáhne meze kluzu), těsnost 

zařízení však nesmí být porušena. Tímto způsobem lze ušetřit materiál, sníží se i hmotnost 

zařízení. 

Tato ochrana je vhodná pro situace, kdy opět nelze výbuch vyloučit, avšak lze 

předpokládat, že nebude docházet k výbuchům často. [1] 

2.3.2 Odlehčení výbuchu 

Odlehčení výbuchu je způsob ochrany, který při vzniku výbuchu (po dosažení určitého 

tlaku) reaguje otevřením původně uzavřené nádoby, čímž se přebytečný tlak odpustí. 

Otevření může být trvalé nebo jen na dobu, kdy je v nádobě dostatečný přetlak. Vyvinutý 

tlak musí být výrazně nižší  než maximální výbuchový tlak. 

Odlehčovací zařízení musí být nadimenzováno tak, aby  vydrželo výbuchový tlak 

a zpětný ráz. Je třeba brát ohled i na upevnění a umístění odlehčovacích zařízení, které musí 

být zvoleno tak, aby unikající plamen neohrozil vnější prostředí (ohrožení osob, možnost 

vzniku požáru). 

Odlehčovací membrány 

Odlehčovací membrány jsou zařízením umožňující odlehčení výbuchu. Tyto prvky jsou 

navrženy pro jeden výbuch a jeho odlehčení, k znovuzprovoznění je nutná výměna. 

Nejjednodušší jsou trhací nebo praskací membrány. Jsou to v podstatě fólie z různých 

materiálů upevněné v přírubě. Klady tohoto způsobu odlehčení výbuchů spočívají zejména 

v jednoduchosti a výhodné ceně zařízení. Nevýhodou je značné opotřebení vlivem kolísání 

provozního tlaku. 

Dalším způsobem odlehčení výbuchu jsou membrány se střižným elementem. Tyto 

membrány jsou zhotoveny tak, aby při dosažení určitého tlaku došlo k povolení jistícího 

elementu a k otevření membrány. Přičemž plechy tvořící membránu musí zůstat na 

nezastřižené části, aby nedošlo vlivem jejich odmrštění k ohrožení okolí. 
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Společnou nevýhodou výše uvedených membrán je trvalé otevření nádoby po 

odlehčení a nutná výměna, je třeba demontovat membrány z přírub a vyměnit je, což je 

vlivem časté koroze obvodových šroubů přírub pracné. 

Odlehčovací klapky a ventily 

Odlehčovací klapky a ventily jsou odlehčovací zařízení, která jsou konstruovaná 

k vícenásobnému odlehčení výbuchu. 

Odlehčovací klapka je zařízení, které je v pracovní poloze udržované vlastní hmotností, 

při výbuchu přetlak otevře nádobu, která je klapkou po odeznění účinků opět uzavřena. 

Odlehčovací ventil funguje na obdobném principu, avšak je přitlačován do sedla silou 

pružiny. 

Důležitou vlastností zůstává opětovné uzavření nádoby po výbuchu, není nutná 

výměna, nevýhodou je větší hmotnost, méně dokonalá těsnost (dotěsňování není přípustné, 

může zvýšit reakční tlak klapky) a nebezpečí podtlaku po uzavření při výbuchu vlivem 

chladnutí spalin (tenkostěnné nádoby jsou na podtlak citlivé a hrozí zborcení, jsou proto 

vhodná opatření k přisátí vzduchu při vzniku podtlaku). [1] 

2.3.3 Potlačení výbuchu 

Tyto systémy pracují automaticky, na základě snímání tlaku při překročení nastavené 

hodnoty (charakterizující vznik výbuchu) reagují rozprášením hasiva. Obsahují: 

− snímače výbuchu (čidla), 

− akční prvky (lahve s hasivem vybavené dálkově ovládaným rychle otevíratelným 

ventilem), 

− elektronickou řídící ústřednu s příslušenstvím. 

Řídící ústředna je nejdůležitější součástí tohoto ochranného systému. Vyhodnocuje data 

ze snímačů a ovládá akční prvky. Je vhodné, aby ústředna dále autonomně plnila další 

funkce: 

− současně s uvedením potlačovacího systému v činnost vypnout výrobní zařízení, 

− náhradní napájení systému v případě výpadku zásobování elektrickou energií, včetně 

jeho kontroly, 

− kontrolu funkčnosti snímačů výbuchu, 

− optickou a akustickou signalizaci při zapojení systému v činnost nebo v případě 

poruchy. 

Výhodou tohoto způsobu ochrany je velice rychlá reakce na nárůst tlaku a znemožnění 

rozšíření výbuchu a nárůstu tlaku do nebezpečných hodnot. [1] 
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2.3.4 Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

Tyto prvky konstrukční protivýbuchové ochrany slouží k zabránění přenosu plamene 

resp. výbuchu mezi spojenými nádobami. Jejich úkolem je propouštět potrubím směsi plynů 

a par, ale současně bránit přenosu plamene. 

Suché neprůbojné pojistky 

Suché neprůbojné pojistky jsou zařízení, která propouštějí tok směsi par nebo plynu, 

ale zabraňují průchodu plamene. Principielně pracují tak, že při zmenšení průměru trubky 

na méně než 10 mm dochází k větším tepelným ztrátám, které snižují teplotu plamene 

a rychlost jeho šíření. Tyto pojistky jsou nejčastěji konstruovány tak, aby rozdělily vedení 

např. vrstvou kuliček nebo štěrbinami.  

Mokré neprůbojné pojistky 

Mokré neprůbojné pojistky se také nazývají hydraulické uzávěry, jejich konstrukce 

odděluje kapalinou plynový prostor,  kapalina zachytí tlakový ráz a zháší plamen. Ovšem 

snížení prudkosti výbuchu a nárůst výbuchového tlaku činí tento uzávěr neúčinný. Změna 

těchto parametrů může být způsobena změnou hořlavého plynu či konstrukčních parametrů 

pojistky. [1] 
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3 Seznámení s technologií 

Pro pochopení výrobního procesu je vhodné popsat závod TČA z hlediska funkce 

jednotlivých částí celé technologie. Hlavním výrobním artiklem je tepelná energie, k jejíž 

výrobě slouží tyto části (viz Obr. 1): 

− zauhlování, 

− kotelna, 

− mlýnský okruh kotlů K1 a K2, 

− mlýnský okruh kotlů K6 a K7, 

− tlakový systém kotlů. 

 

 

 

Obr. 1 Blokové schéma TČA [3] 



 

8 

3.1 Zauhlování 

Zauhlování patří k jednomu z prvních článků složitého procesu výroby tepelné 

a elektrické energie v teplárnách a tepelných elektrárnách. Úsek zauhlování zajišťuje 

plynulé a rovnoměrné plnění zásobníků surového uhlí v kotelně. Dělí se na dva hlavní 

objekty - na vnější zauhlování a na vnitřní zauhlování. Zařízení vnějšího zauhlování slouží 

pro vykládku, skladování a přípravu uhelného paliva. Maximální dopravní množství v TČA 

je 140 t/h. 

Úsek vnějšího zauhlování zajišťuje vykládku paliva ze železničních vozů do 

hlubinného zásobníku  a jeho přepravu na skládku paliva nebo přímo do objektu kotelny. 

Vysoká kapacita skládky umožňuje dostatečné předzásobení palivem, takže v zimních 

měsících, kdy jsou potíže s vykládkou zmrzlého paliva, může být přísun paliva z vagónů na 

skládku úplně zastaven.  

Vnitřní zauhlování zabezpečuje přepravu paliva do zásobníků surového uhlí na kotelnu 

TČA. [3] 

3.2 Kotelna 

Pro výrobu páry potřebné k výrobě tepla a elektřiny slouží kotle umístěné v kotelně. 

Pára je vyráběna spalováním směsi černého uhlí v parních kotlích s přirozenou cirkulací 

kotelní vody, s práškovým topením a granulační spalovací komorou. K záchytu popílku ze 

spalin slouží hadicové filtry (kotle K1, K2 výrobce SLAVEX Engineers Praha a kotle K6, 

K7 – výrobce MIKO Strážnice). Pro najíždění kotlů a stabilizaci spalování během provozu 

slouží plynové hořáky na degazační nebo zemní plyn. 

V kotelně teplárny jsou čtyři středotlaké kotle s kombinovaným spalováním zemního 

a degazačního plynu společně s černouhelným prachem a černouhelnými kaly, a to dva 

s přímým a dva s nepřímým foukáním. Kotle byly postaveny jako granulační se spalovací 

komorou. Každý kotel má výkon 57  MW, tj. 75 t/h páry s provozním tlakem 3,8 Mpa 

a teplotou 460 °C. Spalováním uhelného prášku dochází ve spalovací komoře k tvorbě 

popílku a strusky. Popílek je z části unášen do dalších částí kotle, z části dojde ke spečení 

zrnek popílku, které padají vlastní vahou  do dvou výsypek a na drtiče strusky. Drtiče 

strusky mají vodní lázeň, ve které se struska chladí a mokrá je vytlačována lopatou drtiče na 

dopravní pás. Dopravním pásem je struska transportována do kontejnerů. Odvoz a likvidace 

strusky je zajišťovány odbornou firmou. 

Technologický celek kotelny se skládá jednak z vlastního kotle (výroba tepla - páry) 

a dále z návazných technologických celků pro výrobu tepla nezbytných (úprava a doprava 
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paliva, přísun spalovacího vzduchu, odtah spalin, zajištění napájení kotle vodou, čištění 

spalin, odtah popele a strusky). [3] 

3.3 Mlýnský okruh kotl ů K1 a K2 

Palivo, černé uhlí, je k mlýnům dopravováno pomocí talířového podavače ze dvou 

zásobníků paliva (bunkr a rezerva) o obsahu 90 a 80 t uhlí. Jednotlivé zásobníky (bunkr 

a rezerva) mají ve spodní části jednu výpusť opatřenou hradítkem, na které jsou napojeny 

kruhové svodky paliva. Pro každý mlýn vyúsťuje z každého zásobníku (bunkr a rezerva) 

jedna svodka. Svodky jsou nad talířovým podavačem svedeny do jedné. 

Každý kotel je vybaven třemi mlýnskými, kroužkovými, levotočivými  jednotkami 

typu Fuller E38. Jde o mlýny přetlakové s přímým foukáním směsi paliva a vzduchu do 

hořáku kotle. Palivo se ve mlýně drtí a je proudem vstupního horkého nosného vzduchu 

o teplotě  180-250 °C unášeno do třídiče, který je umístěn nad mlýnem a tvoří s ním jeden 

celek. V něm se změnou směru proudění odlučují hrubší zrnka paliva a padají zpět do 

mlýna. Palivo z požadovanou jemností zrn je unášeno přes rozdělovací hlavu mlýna do 

práškovodů. Teplota směsi za mlýnem nepřekračuje 130 °C. [3] 

3.4 Mlýnský okruh kotl ů K6 a K7 

Předmětem této práce je návrh protivýbuchové ochrany právě těchto mlecích okruhů 

(MLO) a zásobníků uhelného prášku (ZUP), je proto vhodné se jimi zabývat podrobněji. 

Hlavní části mlecího okruhu jsou (viz Obr. 2): 

− podavač surového uhlí, 

− mlýn, 

− třídič, 

− cyklón, 

− zásobník uhelného prášku, 

− mlýnský ventilátor. 
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Obr. 2 Mlecí okruh K6 (K7) [3] 

 

Každý kotel je vybaven dvěma bubnovými mlýny 240/390 (viz Obr. 3). Jedná se 

o mlýny podtlakové s mezibunkrováním uhelného prášku. Náplň mlýna tvoří mlecí kuličky 

o Ø 40 až 60 mm a celkové hmotnosti 17 t. Palivo, černé uhlí, je k mlýnu dopravováno 

pomocí talířového podavače z jednoho zásobníku paliva o obsahu 120 t uhlí. Zásobník má 

ve spodní části jednu výpusť, na které je napojena kruhová svodka paliva. Tyto části 

provozu jsou určeny k dopravě, mletí, skladování a spalování uhlí a uhelného prášku. 
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Obr. 3 Řez mlýnem 240/390 [3] 

Technologický postup přípravy paliva pro vlastní spalování spočívá v sušení, mletí 

a třídění surového uhlí na uhelný prášek požadované zrnitosti. Sušící médium (spaliny) 

vstupuje do okruhu potrubím na vstupu do mlýna. Je zároveň i nosným médiem, protože 

dopravuje rozemletý uhelný prášek z mlýna až do cyklonu. Podtlak v okruhu je vyvozen 

sacím účinkem mlecího ventilátoru. 

Vlastní sušící a mlecí proces probíhá v mlecím prostoru mlýna. Palivo je do okruhu ze 

zásobníku surového uhlí (ZSU) zavedeno přes podavač surového uhlí (PSU) a svodku 

paliva, která je zaústěna do vstupního potrubí mlýna. Směs uhelného prášku je z mlýna 

unášena do třídiče, kde se oddělí hrubší frakce. Ty se znovu přivádějí na vstup mlýna 

vratným potrubím, ve kterém je zabudována přepadová klapa. Hrubé frakce se opakovaně 

suší a melou na prášek, který je nosným médiem unášen zpět do třídiče. Tento proces se 

opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo požadované jemnosti prášku. Uhelný prášek 

požadované zrnitosti je zaveden potrubím z třídiče do cyklónu. Odloučený uhelný prášek 

podává turniketový podavač umístěný přímo pod cyklonem do ZUP nebo do příčného 

šnekového dopravníku, který prášek dopraví do jiného ZUP stejného kotle. Ze ZUP je 

prášek dávkován podavači uhelného prášku do práškovodů a nosným médiem unášen do 
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hořáků. Směs nosného média, odpařené vlhkosti z paliva a nejjemnějších částic uhelného 

prášku, které se nedostaly do zásobníku uhelného prášku, se nazývají brýdy a jsou 

z každého cyklónu odsávány mlýnským ventilátorem. Z něj jsou dopravovány brýdovým 

potrubím do brýdových hořáků a do vstupu mlýna. Všechny MLO a ZUP jsou uvnitř 

budovy kotelny. [3] 

3.5 Tlakový systém kotle 

Napájení kotlů je zajišťováno pěti elektronapáječkami o jmenovitém výkonu 168 t/h 

napájecí vody. Sání k napáječkám je vedeno ze společných sacích řádů, do kterých jsou 

napojeny výstupy všech napájecích nádrží. Výtlačné potrubí z napáječek je vedeno do dvou 

napájecích řádů, které jsou vedeny za kotli po celé délce kotelny. 

Z těchto napájecích řádů jsou napájeny jednotlivé kotle tak, že z obou řádů je napájecí 

voda vedena přes uzávěry  ke každému kotli zvlášť (napájecí větev). V provozu je vždy jen 

jedna větev. Obě tyto větve se spojují do napájecí hlavy. Z napájecí hlavy je voda vedena do 

vstupní komory ohřívače vody – EKO.  EKO je instalován ve zadním tahu kotle. 

Tlakový celek kotle K1 nebo K2 

Kotel je jednobubnový, dvoutahový, opatřen granulační spalovací komorou, doplněn 

malým bubnem s přirozenou cirkulací kotelní vody, vybavený deskovým ohřívákem 

vzduchu, trubkovým ohřívákem vody (EKO), přehřívákem vodorovným a přehřívákem 

svislým. 

Tlakový celek kotle K6 nebo K7 

Kotel s granulační spalovací komorou, jednobubnový, třítahový s přirozenou cirkulací 

kotelní vody, vybavený dvoustupňovým trubkovým ohřívačem vzduchu a trubkovým 

ohřívačem vody. První tah (spalovací komora) je chlazen třemi stěnami chladícího registru 

a mezistěnou, která tvoří varný systém kotle. Ve druhém tahu je umístěn druhý a třetí stupeň 

přehřívače. První stupeň přehřívače je umístěn v horní části třetího tahu. Ve třetím tahu je 

dále umístěn trubkový ohřívák vody (EKO) a trubkový ohřívák vzduchu (LUWO). Do 

spojovacího potrubí druhého a třetího přehříváku, vyvedené mimo kotel, ústí vstřikové 

chlazení páry, k zajištění regulace přehřátí páry (systém Doležal). 

Odkalování a odluhování kotle má za úkol udržování hodnot jakosti kotelní vody. 

U kotlů je vyveden trvalý odluh z prostoru hladiny vody v bubnu.  Boční komory se 

odkalují minimálně 2 × za směnu. Odkalování se provádí do sběrného odkalovacího potrubí, 

které zaústěno do uvolňovačů odkalů. [3] 
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4 Nebezpečné látky 

Základním palivem dodávaným a spalovaným v parních kotlích TČA je černé uhlí 

(černouhelný prach a granulované kaly) – viz Obr. 4, z OKD a.s., zemní plyn z SMP a.s. 

a degazační plyn z OKD, DPB, a.s. Jako doplňkové palivo je spalována biomasa 

(dřevo, nekontaminované dřevní piliny, jiný druh biomasy - extrahovaný šrot z rostlinných 

semen). 

 

Obr. 4 Skládka paliva TČA [3] 

4.1 Plynná paliva 

Zemní i degazační plyn jsou důležitá plynná paliva zajišťující najíždění kotlů 

a stabilizaci během spalování pevných paliv. Parametry jsou zachyceny v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Charakteristika plynných paliv [6] 

 degazační plyn zemní  plyn  
Výhřevnost             cca 20,3 cca 34,0 MJ.m-3 
Spalné teplo            - - MJ.m-3 
Hustota - 0,75 kg.m-3 
Sirovodík - - mg.m-3 
Celková síra - - g.m-3 
vodík cca 4 max. 0,8 %  objem. 
metan cca 54 min. 85 %  objem. 
oxid uhelnatý cca 2,3 - %  objem. 
oxid uhličitý 3,0 - %  objem. 
etan 0,6 - %  objem. 
kyslík - - %  objem. 
dusík 9,4 - %  objem. 
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4.2 Pevná paliva 

Černouhelný prach je palivo, které vzniká prvotním suchým tříděním těženého uhlí na 

sítových separátorech o průměru ok 0 - 20 mm. Granulované kaly jsou tzv. kaly tradiční 

těžené z kalových rybníků a následně vysušované na suškách OKD, Dopravy a.s. složení 

a výhřevnost těchto paliv – viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Složení a výhřevnost tuhých paliv [6] 

  černé uhlí granulované kaly  
výhřevnost (Qi

r) 22 - 25,5 18 – 21,0 MJ/kg 
obsah vody  (Wt

r) max. 11 7 – 13 % 
obsah popele (Ad) max. 27 30 – 35 % 
obsah síry (Sm

r) max. 0,25 max. 0,30 g/MJ 
 

Nejvyšší hodnotu konstanty KST, výbuchového tlaku a nejnižší hodnotu spodní meze 

výbušnosti a minimální iniciační energie vykazuje uhlí z dolu ČSA, jehož parametry budou 

použity z těchto důvodů v následném posouzení rizika výbuchu – viz Tabulka 3. 

Tabulka 3 Přehled parametrů tuhých paliv [6] 

Zdroj - palivo 

Parametr Značení Darkov ČSA Černouhelný 

granulát 

Střední velikost zrna dS < 40 µm < 40 µm < 40 µm 

Spodní mez výbušnosti CMIN 125 g.m-3 112 g.m-3 192 g.m-3 

Minimální iniciační energie EMIN 25 J 10 J - 

Konstanta číselně rovná 

maximální rychlosti nárůstu 

tlaku v objemu 1 m3 

KST 
11,9 

MPa.m.s-1 

12,9 

MPa.m.s-1 
- 

Maximální výbuchový tlak PMAX  0,69 MPa 0,69 MPa - 

Teplota vznícení rozvířeného 

prachu 
TROZ 519 ºC 591 ºC 653 ºC 

Teplota vznícení usazeného 

prachu 
TVRS 563 ºC 515 ºC 537 ºC 
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4.2.1 Koncentrace uhelného prachu uvnitř mlýnského okruhu 

Výbuch uhelného prachu ve směsi se vzduchem je možný pouze v případě, že 

koncentrace rozvířeného prachu je vyšší než dolní mez výbušnosti.  

Výbušná koncentrace je skutečná koncentrace, která dosahuje vyšší hodnotu než 

koncentrace nebezpečná CNEB. Nebezpečná koncentrace se stanovuje na základě dolní meze 

výbušnosti CMIN. 

NEB B MINC K C= ⋅  

KB bezpečnostní koeficient, pro vnitřní prostředí zařízení má hodnotu 0,5 

CMIN dolní mez výbušnosti (černouhelný prach ČSA dle TBP 112 g/m3 ) 

30,5 112 56 /NEBC g m= ⋅ =  

Skutečná koncentrace uvnitř zařízení se spočítá ze vztahu SKUT

m
C

V
=  

m  hmotnost uhelného prachu uvnitř zařízení 

V  objem zařízení, kde je prach rozvířen 

Skutečnou koncentraci jsme schopni určit na základě výkonu mlecího zařízení 

a objemového proudu ventilátoru. 

Nejmenší výkon mlecího zařízení   3 t/h=833 g/s 

Objemový proud ventilátoru   14 m3/s 

3833
59 /

14SKUT

m

tC g m
V

t

= = =  

Z výpočtu jasně vyplývá, že již při nejnižším výkonu mlecího zařízení vzniká uvnitř 

zařízení koncentrace vyšší než koncentrace nebezpečná. [1,6]  
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5 Analýza současného stavu 

V této kapitole jsou identifikovány nebezpečné části zařízení mlýnského okruhu kotle 

6 (kotle 7), včetně identifikace možných zdrojů iniciace a popis stávajícího systému 

protivýbuchové ochrany na TČA. 

5.1 Identifikace zařízení s obsahem prášku 

Součástí každého mlecího okruhu jsou zařízení, ve kterých se vyskytuje prášek spolu se 

surovým uhlím, dále zařízení, ve kterých se vyskytuje samostatně prášek v množství, které 

je schopné vytvořit nebezpečnou výbušnou atmosféru a zařízení, ve kterých se vyskytuje 

samostatně prášek v množství, u kterého lze očekávat, že nebude trvale schopné vytvořit 

nebezpečnou výbušnou atmosféru nebo bude tato hodnota blízko spodní meze výbušnosti. 

Všechna zařízení jsou uzavřená. 

Prášek se surovým uhlím se vyskytuje v následujících zařízeních: 

− talířový podavač surového uhlí, 

− svodka paliva, 

− trubnatý mlýn. 

Samostatně v dostatečném množství pro trvalé vytvoření nebezpečné výbušné 

atmosféry se prášek vyskytuje v následujících zařízeních: 

− třídič, 

− cyklon, 

− šnekový dopravník, 

− vratné potrubí do mlýna, 

− zásobník uhelného prášku, 

− všechna propojovací potrubí na trase paliva od třídiče po vstup do zásobníku 

uhelného prášku. 

Zařízení mlecího okruhu, která nebudou mít trvale dostatečný obsah prášku pro 

vytvoření  nebezpečné výbušné atmosféry nebo budou koncentrace v těchto zařízeních jen 

těsně nad hodnotou spodní meze výbušnosti jsou: 

− výstupní potrubí po odloučení v cyklonech, 

− mlecí ventilátor včetně vstupního a výstupního potrubí. 
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5.1.1 Talířový podavač surového uhlí 

Talířový podavač surového uhlí slouží k plynulému podávání surového paliva ze 

zásobníku do mlýna. Každý mlecí okruh má jeden podavač surového uhlí. Regulace 

dodávky paliva se děje frekvenčním měničem nebo výškou vrstvy na talíři podavače. 

Uvnitř podavačů nedochází k víření prášku, protože materiál vstupující do podavače 

tvoří na jeho talíři souvislou vrstvu. Nebezpečná výbušná atmosféra se proto uvnitř 

podavače surového uhlí vyskytovat nebude a pokud se vyskytne, bude to pouze po krátkou 

dobu. Vnitřní prostředí podavačů se proto zařazuje jako zóna 22. Vstupní a výstupní potrubí 

podavače se zařazuje podle předcházejícího (potrubí ze ZSU) a následujícího (svodka 

paliva) zařízení. Za normálního provozu (zóna 22) se uvnitř talířových podavačů surového 

uhlí žádné iniciační zdroje vyskytovat nebudou. U těchto zařízení je zajištěna dostatečná 

úroveň bezpečnosti a proto nevyžadují zabezpečení ochrannými systémy proti výbuchu 

hořlavých prachů. 

5.1.2 Svodka paliva 

Svodka paliva slouží k dopravě paliva do vstupního potrubí mlýna. Jedná se o trubku 

kruhového průřezu, svislou nebo jen mírně šikmou. V každém mlecím okruhu je jedna 

svodka paliva. 

Uvnitř svodky paliva lze očekávat vzhledem k podílu prachu v palivu výskyt 

nebezpečné výbušné atmosféry často. Její vnitřní prostředí se proto zařazuje jako zóna 20. 

Možné iniciační zdroje viz Tabulka 4. 

Tabulka 4 Možné iniciační zdroje – svodka paliva [6] 

Schopnost iniciace  

Iniciační zdroj Příčina normální 

provoz 

poruchy 

očekávané 

poruchy 

výjimečné 

Mechanicky 

vznikající jiskry 
cizí předměty NE NE NE 

Plameny, horké 

plyny 
přenos výbuchu  – - ANO 

Vysvětlivky: 

–         iniciační zdroj se pro zkoumání v daném rozsahu nevyskytuje 

NE     iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá bez dalších opatření schopnost iniciovat 

NE*   iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá při opatřeních uvedených dále v textu schopnost iniciovat 

ANO  iniciační zdroj se vyskytuje a má schopnost iniciovat 

N/A    v zařízení se nevyskytuje zóna pro zkoumání zdrojů iniciace v daném rozsahu 

Při nahodilých poruchách iniciační zdroje vyloučit nelze. 
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5.1.3 Mlýn 

Surové uhlí se stýká se sušícím médiem za svodkou paliva. Palivo je proudem nosného 

média unášeno do mlýna. Mlýn slouží k namletí surového uhlí na požadovanou zrnitost, 

zároveň v něm dochází i k jeho sušení. K mletí uvnitř mlýna slouží ocelové koule, které 

melou palivo při rotaci celého bubnu mlýna kolem jeho vodorovné osy. Namleté palivo je 

odváděno z mlýna potrubím do třídiče. 

Jak uvnitř mlýna, tak i v jeho vstupním a výstupním potrubí lze za provozu očekávat 

vždy výskyt nebezpečné výbušné atmosféry, ve vratném potrubí pak často. Vnitřní prostředí 

těchto částí MLO se proto zařazuje jako zóna 20. Možné iniciační zdroje viz Tabulka 5. 

Tabulka 5 Možné iniciační zdroje – mlýn [6] 

Schopnost iniciace  

Iniciační zdroj Příčina normální 

provoz 

poruchy 

očekávané 

poruchy 

výjimečné 

Mechanicky 

vznikající jiskry 
cizí předměty NE NE ANO 

Plameny, horké 

plyny, žhavé 

částice 

přenos výbuchu  – – ANO 

Statická elektřina 

poruchy uzemnění, rychle 

probíhající oddělovací 

a třecí postupy 

NE NE NE 

Vysvětlivky: 

–         iniciační zdroj se pro zkoumání v daném rozsahu nevyskytuje 

NE     iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá bez dalších opatření schopnost iniciovat 

NE*   iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá při opatřeních uvedených dále v textu schopnost iniciovat 

ANO  iniciační zdroj se vyskytuje a má schopnost iniciovat 

N/A    v zařízení se nevyskytuje zóna pro zkoumání zdrojů iniciace v daném rozsahu 

Při nahodilých poruchách iniciační zdroje vyloučit nelze. 

5.1.4 Třídič 

Třídič slouží k vytřídění namletého paliva. První nejhrubší podíly jsou vytříděny ve 

spodní části třídiče, kde ztrácí rychlost nárazem na nárazovou desku. K dalšímu třídění 

dochází v horní části třídiče. Vytříděné podíly jsou dopraveny vratným potrubím přes 

přepadovou klapu zpět na vstup mlýna. 

Uvnitř každého třídiče, v jeho vstupním a výstupním potrubí lze očekávat za provozu 

vždy výskyt nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní prostředí všech třídičů včetně 
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vstupních a výstupních potrubí se proto zařazuje jako zóna 20. Možné iniciační zdroje viz 

Tabulka 6. 

Tabulka 6 Možné iniciační zdroje – třídič [6] 

Schopnost iniciace  

Iniciační zdroj Příčina normální 

provoz 

poruchy 

očekávané 

poruchy 

výjimečné 

Mechanicky 

vznikající jiskry 
cizí předměty - NE NE 

Exotermické 

chemické reakce 
žhnutí usazeného prachu  – – ANO 

Plameny, horké 

plyny, žhavé 

částice 

přenos výbuchu, jiskry 

z předchozích zařízení  
– – ANO 

Statická elektřina 

poruchy uzemnění, rychle 

probíhající oddělovací 

a třecí postupy 

NE NE NE 

Vysvětlivky: 

–         iniciační zdroj se pro zkoumání v daném rozsahu nevyskytuje 

NE     iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá bez dalších opatření schopnost iniciovat 

NE*   iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá při opatřeních uvedených dále v textu schopnost iniciovat 

ANO  iniciační zdroj se vyskytuje a má schopnost iniciovat 

N/A    v zařízení se nevyskytuje zóna pro zkoumání zdrojů iniciace v daném rozsahu 

Při nahodilých poruchách iniciační zdroje vyloučit nelze. 

 

5.1.5 Cyklon 

Cyklon slouží k oddělení paliva od dopravního vzduchu. K prvnímu oddělení dochází 

v horní a střední části cyklonu, dalšímu ve vnitřní vestavbě, kde se otáčí proud vzdušiny. Na 

každý mlecí okruh připadá jeden cyklon. 

Uvnitř každého cyklonu a v jeho vstupním potrubí lze očekávat za provozu vždy výskyt 

nebezpečné výbušné atmosféry, ve výstupním potrubí pak vlivem vyšší teploty a tím snížení 

spodní meze výbušnosti často. Vnitřní prostředí všech cyklonů včetně vstupních 

a výstupního potrubí se proto zařazuje jako zóna 20. Možné iniciační zdroje viz Tabulka 7. 

 

 



 

20 

Tabulka 7 Možné iniciační zdroje – cyklon [6] 

Schopnost iniciace  

Iniciační zdroj Příčina normální 

provoz 

poruchy 

očekávané 

poruchy 

výjimečné 

Plameny, horké 

plyny, žhavé 

částice 

přenos výbuchu, jiskry 

z předchozích zařízení  
– – ANO 

Statická elektřina 

poruchy uzemnění, rychle 

probíhající oddělovací a 

třecí postupy 

NE NE NE 

Vysvětlivky: 

–         iniciační zdroj se pro zkoumání v daném rozsahu nevyskytuje 

NE     iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá bez dalších opatření schopnost iniciovat 

NE*   iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá při opatřeních uvedených dále v textu schopnost iniciovat 

ANO  iniciační zdroj se vyskytuje a má schopnost iniciovat 

N/A    v zařízení se nevyskytuje zóna pro zkoumání zdrojů iniciace v daném rozsahu 

Při nahodilých poruchách iniciační zdroje vyloučit nelze. 

5.1.6 Turniketové podavače 

Podavače slouží k oddělení vnitřního prostoru cyklonu od vnitřního prostředí zásobníku 

a příčného šnekového dopravníku. Tímto oddělením je zabráněno přisávání vzduchu do 

podtlakové části okruhu v místě, kde tento okruh opouští uhelný prášek. Na každý mlecí 

okruh kotle K6 a K7 připadá jeden podavač, který je umístěn pod cyklonem.  

Turniketový podavač odděluje cyklon od potrubí vedoucího do zásobníku uhelného 

prášku a dále cyklon od příčného šnekového dopravníku.  

5.1.7 Příčný šnekový dopravník 

Příčný šnekový dopravník slouží k dopravě uhelného prášku do jiného ZUP stejného 

kotle. Šnekový dopravník je trubkový, ložiska jsou na obou koncích, vně zařízení. 

Uvnitř šnekového dopravníku nedochází k víření prášku, protože doprava materiálu 

šnekovnicí výbušnou atmosféru nevytváří. Vnitřní prostředí šnekového dopravníku se proto 

zařazuje jako zóna 22. Protože šnekový dopravník dopravuje pouze namletý prášek, jsou 

místa vstupů a výstupů dopravníku zařazena shodně s navazujícími zařízeními. 

Za normálního provozu (zóna 22) se uvnitř příčného šnekového dopravníku při 

dodržování stávajících předpisů žádné iniciační zdroje vyskytovat nebudou. 
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5.1.8 Zásobník uhelného prášku 

Zásobník slouží ke skladování uhelného prášku před jeho vlastní dopravou do kotle ke 

spalování.  Zásobník se plní práškem průběžně, lze jej plnit i z druhého MLO stejného kotle 

(příčný šnekový dopravník), maximální zaplnění ZUP je 80 % objemu. Každý mlecí okruh 

má jeden ZUP, vnitřní objem každého zásobníku je 20 m3. Na spodní straně má každý ZUP 

dvě výsypky zakončené podavačem uhelného prášku. 

Při plnění lze vždy očekávat uvnitř zásobníku výskyt výbušné atmosféry. Tato 

atmosféra nebude v celém objemu, ale bude se vyskytovat hlavně v částech objemu pod 

jedním ze vstupů. Naopak při vyjíždění zásobníku (ať už z důvodu odstávky nebo žhnutí) se 

uvnitř zásobníku výbušná atmosféra vyskytovat nebude, protože do zásobníku již nebude 

dopravován uhelný prášek. Vzhledem k době provozu zařízení a množství výbušné směsi, 

která se vytváří za normálního provozu často, se vnitřní prostředí zásobníků uhelného 

prášku včetně vstupních částí zařazuje jako zóna 20. Možné iniciační zdroje viz Tabulka 8. 

Tabulka 8 Možné iniciační zdroje – zásobník uhelného prášku [6] 

Schopnost iniciace  

Iniciační zdroj Příčina normální 

provoz 

poruchy 

očekávané 

poruchy 

výjimečné 

Exotermické 

chemické reakce 

(samovznícení) 

žhnutí usazeného prachu  – – ANO 

Plameny, horké 

plyny, žhavé 

částice 

jiskry z předchozích 

zařízení  
– – ANO 

Vysvětlivky: 

–         iniciační zdroj se pro zkoumání v daném rozsahu nevyskytuje 

NE     iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá bez dalších opatření schopnost iniciovat 

NE*   iniciační zdroj se vyskytuje, ale nemá při opatřeních uvedených dále v textu schopnost iniciovat 

ANO  iniciační zdroj se vyskytuje a má schopnost iniciovat 

N/A    v zařízení se nevyskytuje zóna pro zkoumání zdrojů iniciace v daném rozsahu 

Při nahodilých poruchách iniciační zdroje vyloučit nelze. 

5.1.9 Podavače uhelného prášku 

Podavače uhelného prášku slouží k dávkování paliva do navazujících práškovodů. 

Podavač je řešen jako dvojice souosých růžic, které jsou odděleny vložkou. Přes její otvor 

přepadává materiál z komůrky horní růžice do komůrky růžice spodní. Vstup do komůrky 
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horní růžice je stejně jako výstup z komůrky spodní růžice pootočen o 180º oproti otvoru, 

který komůrky růžic spojuje. 

V zařízení se nevyskytuje směs uhelného prášku se vzduchem, ale pouze uhelný 

prášek. Tento stav nedovoluje vznik výbuchu přímo uvnitř zařízení, také iniciace 

podavačem v navazujících zařízeních je nepravděpodobná. 

5.1.10 Práškovody a práškové hořáky 

Práškovody slouží k dopravě paliva do kotle ke spalování. Zaústění je provedeno 

práškovými hořáky, které zajišťují vytvoření dokonalé směsi uhelného prášku se vzduchem. 

Uvnitř práškovodů lze očekávat za provozu vždy výskyt nebezpečné výbušné 

atmosféry, proto se vnitřní prostředí všech práškovodů a práškových hořáků zařazuje jako 

zóna 20. 

Ani při nahodilých poruchách (zóna 20) není výskyt iniciačního zdroje v práškovodech 

reálný. Práškovody jsou navíc zaústěny do velkého objemu spalovací komory kotle 

a mají dostatečnou pevnost. Vzhledem k těmto skutečnostem nevyžadují tyto části žádná 

ochranná opatření proti výbuchu hořlavých prachů. 

5.1.11 Mlýnský ventilátor 

Mlýnský ventilátor slouží k vytváření sacího efektu uvnitř celého mlecího okruhu a tím 

k dopravě paliva okruhem od mlýna až po cyklon a následně pro dopravu brýd do kotle. 

I přes odlučovací schopnost cyklonů se v okruhu mlýnského ventilátoru očekává častý 

výskyt nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní prostředí ventilátoru a této části mlecího 

okruhu se proto zařazuje jako zóna 20. 

Ani při nahodilých poruchách (zóna 20) není výskyt iniciačního zdroje v okruhu 

mlýnského ventilátoru reálný.  

5.2 Iniciační zdroje 

Působení vnějších vlivů, normální provoz zařízení a očekávané nebo výjimečné 

poruchy mohou mít za následek výskyt iniciačních zdrojů, z nichž některé mohou mít 

dostatečnou schopnost iniciovat prachovzdušnou směs v daném zařízení nebo prostoru. 

Seznam možných iniciačních zdrojů – viz Tabulka 9. 



 

23 

Tabulka 9 Možné zdroje iniciace [6] 

Iniciační zdroj Příčina 

Horké povrchy 

tření rotujících součástí, poruchy zařízení pracující za vysokých 

teplot, poruchy tepelné izolace, opracování materiálů, poruchy 

spojek, brzd, ložisek, zadření mechanismů 

Plameny,horké plyny zařízení na spalování, sušení, práce s plamenem,.. 

Mechanicky 

vznikající jiskry 

tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění), cizí předměty 

v zařízeních, řezání, poruchy brzd, ložisek a rotujících 

mechanismů,.. 

Elektrická zařízení 
zapínání a rozpínání obvodů, uvolnění kontaktů a spojů, 

elektrické oblouky, oteplení, poruchy osvětlovacích těles,. 

Rozptylové 

elektrické proudy 

zpětné proudy, poruchy izolací VN vedení a zařízení, závady 

v elektroinstalacích, magnetická indukce, poruchy obvodů 

zpětných proudů,..  

Statická elektřina poruchy uzemnění, rychle probíhající oddělovací a třecí postupy 

Úder blesku 
blesk, ohřátí bleskosvodu, indukce statické elektřiny i bez úderu 

blesku 

Vysokofrekvenční 

elektromagnetické 

vlny 

poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy měřících 

a lékařských přístrojů, vysokofrekvenční generátory  

Elektromagnetické 

vlny 

soustředěné paprsky a vlny (čočky, reflektory), lasery (včetně 

měřící techniky), zdroje silného záření,.. 

Ionizující záření 
RTG paprsky, radioaktivita, následné chemické reakce 

(rozkladné exotermické reakce), mikrovlnné záření,.. 

Ultrazvuk absorpce ultrazvukových vln 

Adiabatická 

komprese a rázové 

vlny 

teplo při výrazných a rychlých adiabatických kompresích, 

zahřívání při průchodu rázové vlny potrubím  

Exotermické 

chemické reakce 

chemické reakce, pyrofonní a zápalné látky, biochemické 

procesy, polymerační reakce,.. 

 



 

24 

5.3 Prostory vně technologie 

Úniky černouhelného prášku z mlýnské technologie, který by mohl po rozvíření 

vytvořit výbušnou dělíme na primární a sekundární úniky podle typu možného úniku. 

Primární úniky 

Primární úniky jsou úniky z otvorů v zařízení, které se otevírají z důvodu plnění nebo 

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

zařízení unikat. 

Sekundární úniky 

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

odebírání vzorků, kontroly, apod. Kontrolní otvory jsou na většině zařízení. Otevření otvorů 

na podavači paliva a ZUP za provozu nevytvoří vně zařízení výbušnou atmosféru 

v nebezpečném množství. Ostatní otvory vedou do zařízení s podtlakem. Jejich otevření za 

provozu nezpůsobí vytvoření nebezpečné výbušné atmosféry vně zařízení, zvyšuje však 

podíl kyslíku v MLO. 

Protože zařízení nejsou prachotěsná, dochází k úniku prášku mimo zařízení a to přesto, 

že celý okruh až po mlýnský ventilátor – s výjimkou zásobníku uhelného prášku 

a šnekového dopravníku – pracuje v podtlaku. Hodnoty koncentrace těchto případných 

úniků jsou však vždy pod hranicí výbušné koncentrace. 

Usazování prášku 

Protože vrstvy prášku mohou být zdrojem vytvoření výbušné atmosféry, je třeba jejich 

tvorbu pravidelně kontrolovat a odstraňovat. 

Místa, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost při úklidu jsou: 

− strop a okolí ZUP, 

− víka a okolí třídičů, 

− víka a okolí cyklonů, 

− špatně přístupná zařízení, potrubí a kabelové lávky mimo dosah běžného úklidu. 

 

Provoz je bez primárních úniků, sekundární úniky nevytváří koncentrace v mezích 

výbušnosti a vrstvy usazeného prášku se daří organizací úklidu udržet na úrovni, která 

v okolí zařízení s výskytem prášku při rozvíření nevytvoří výbušnou atmosféru. 

Z tohoto důvodu je prostředí kotlů K6 a K7 v okolí zařízení s obsahem prášku 

prostředím bez nebezpečí výbuchu hořlavých prachů. [6] 
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5.4 Stávající opatření proti výbuchu 

Vzhledem k tomu, že k minimalizaci rizika výbuchu nelze na daných částech 

mlýnského okruhu (mlýn včetně svodky paliva, třídič, cyklón, zásobník uhelného prášku) 

zabránit tvorbě výbušné atmosféry, ani vyloučit zdroj iniciace je třeba využít prvků 

konstrukčních protivýbuchových opatření.  

Samozřejmě, že tyto okruhy jsou vybaveny systémy protivýbuchové ochrany a to 

odlehčovacími membránami. Praktické zkušenosti ovšem ukazují, že stupeň stávající 

ochrany není dostatečnou zárukou bezpečnosti provozu z hlediska nebezpečí výbuchu, i po 

odlehčení docházelo k deformacím zařízení (viz Obr. 5). 

 

Obr. 5 Poškození vstupního potrubí s přírubou brýdového ventilátoru BV6A po 

výbuchu, kotel č. 6 

Bohužel současný typ používaných odlehčovacích membrán není znám, neexistuje 

jakákoliv dokumentace o stávajícím opatření proti výbuchu, ani nejsou známy parametry 

použitých membrán, což je jeden z hlavních důvodů nutnosti modernizace bezpečnostních 

opatření proti výbuchu. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. k datu 1.9.2004 uložilo všem 

organizacím (s nebezpečnými provozy) vypracovat dokument o ochraně před výbuchem 

a realizovat z toho vyplývající opatření. 
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Údaje o umístění a velikosti použitých odlehčovacích membrán – viz Tabulka 10. 

Tabulka 10 Umístění a velikost membrán 

Φ A celková 

 

počet 

[ks] [mm] [m2] odleh. plocha 

[m2] 

2 622 0,30 
Mlýn 

2 477 0,18 
0,96 

1 958 0,72 
Cyklon 

2 540 0,23 
1,18 

Zásobník uhel. prášku 1 850 0,57 0,57 

Třídič 4 370 0,11 0,44 
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6 Návrh protivýbuchové ochrany 

Vzhledem k tomu, že stávající systém konstrukční protivýbuchové ochrany mlýnského 

okruhu kotle 6 (kotle 7) je zastaralý a neefektivní, je nutné navrhnout nová protivýbuchová 

opatření. 

6.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Vzhledem k charakteru výroby nelze využít možností primární protivýbuchové 

ochrany, tedy nahrazení výbušné látky za nevýbušnou či omezení koncentrace. Uhelný 

prach je potřebný pro spalování v kotlích a nemůže být nahrazen méně hořlavou látkou, 

omezení koncentrace pod dolní mez výbušnosti by bylo možné pouze za předpokladu, že by 

v celé technologii bylo dosahováno konstantní koncentrace, což není možné 

u prachovzduchové směsi zaručit nikdy – může docházet k nánosům a usazeninám, které po 

rozvíření mohou dosahovat nebezpečných hodnot a tvořit výbuchové koncentrace. 

6.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Tento způsob ochrany je založen na principu vyloučení zdrojů iniciace výbušné 

atmosféry. V kapitole 5.1 Identifikace zařízení s obsahem prášku jsou uvedeny možné 

iniciační zdroje na daných částech mlýnského okruhu spolu s příčinami jejich vzniku. 

Iniciační zdroje nelze vyloučit u svodky paliva, mlýna, třídiče, cyklónu a zásobníku 

uhelného prášku. Vzhledem k tomu, že uvnitř těchto částí okruhu je výbušná atmosféra 

trvale přítomna a nelze vyloučit zdroje iniciace jsou tyto zařízení zařazena do zóny 20 – viz 

Tabulka 11. 

Tabulka 11 Zóny pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry 

Prostor Zóna 
Talířový podavač surového uhlí 22 

Svodka paliva 20 

Mlýn 20 

Třídič 20 

Vratné potrubí z třídiče 20 

Cyklon 20 

Příčný šnekový dopravník (kromě vstupů a výstupů) 22 

Zásobník uhelného prášku 20 

Podavače uhelného prášku 22 

Práškovody a práškové hořáky 20 

Mlecí ventilátor se vstupním a výstupním potrubím 20 



 

28 

6.3 Konstruk ční protivýbuchová ochrana 

K ochraně mlýnského okruhu je vhodné využít stávajícího systému ochrany – 

odlehčení výbuchu s využitím moderních odlehčovacích membrán. Jinou vhodnou 

alternativu pak představují systémy automatického odlehčení výbuchu. Tato práce si klade 

za cíl navrhnout možnou aplikaci těchto dvou možností na mlýnské okruhy kotlů K6, K7 

a rozhodnout, která z těchto technologií bude více vyhovující. 

6.3.1 Odlehčení výbuchu 

Je způsob konstrukční protivýbuchové ochrany, který sice výbuch umožní avšak 

minimalizuje jeho následky. V závodě TČA jsou využívány protivýbuchové membrány. 

Tyto membrány reagují na nárůst tlaku uvnitř zařízení svým roztržením a umožní snížení 

tlaku – odlehčení výbuchu. Ovšem je nutno říci, že membrány používané v závodě jsou 

značně zastaralé, není znám typ, ani parametry. Je však možné využít modernějších 

membrán. 

Pro ochranu mlýnského okruhu byly vybrány pojistné membrány výrobce Safety 

systems, s.r.o., typy D450/10, D630/10 a D800/10. Statický pojistný tlak těchto membrán je 

nastavitelný v rozsahu 3-20 kPa, pro účely TČA byl tento tlak zvolen 20 kPa. Tyto pojistné 

zařízení se skládají ze vzduchotechnické příruby, vypouklé membrány a nosníku 

s pojistným článkem. Membrána je chráněna proti odhození při explozi kotevním článkem. 

 

Výpočet velikostí odlehčovacích ploch – mlýn [2] 

objem zařízení    V=20 m3 

konstrukční tlak nádoby   pred,max=0,5 bar 

poměr délky a průměru   L/D=1,625 

statický otevírací tlak membrány pstat=0,2 bar 

výbuchová konstanta prachu  KST=129 bar.m/s 

maximální výbuchový tlak  pmax=6,9 bar 

odlehčovací účinnost   Ef=95 % 

odlehčovací plocha   AV=? m2 

 

( )
( )

( )

5 0,569 0,5 0,753
max ,max ,max

,max

1 lg /

3,264.10 . . . 0,27 0,1 .

4,305.log 0,758

/

ST red stat red

red

V f

A B C L D

B p K p p p V

C p

A A E

− − −

= +

 = + − 

= − +

=
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B=0,407 

C=2,054 

A=0,81 m2 

AV=0,85 m2 

 

Vypočtená odlehčovací plocha odpovídá použití 3 membrán typu D630/10, které mají 

průměr 630 mm. 

 

Výpočet velikostí odlehčovacích ploch – zásobník uhelného prášku [2] 

objem zařízení    V=20 m3 

konstrukční tlak nádoby   pred,max=0,5 bar 

poměr délky a průměru   L/D=1,167 

statický otevírací tlak membrány pstat=0,2 bar 

výbuchová konstanta prachu  KST=129 bar.m/s 

maximální výbuchový tlak  pmax=6,9 bar 

odlehčovací účinnost   Ef=95 % 

odlehčovací plocha   AV=? m2 

 

( )
( )

( )

5 0,569 0,5 0,753
max ,max ,max

,max

1 lg /

3,264.10 . . . 0,27 0,1 .

4,305.log 0,758

/

ST red stat red

red

V f

A B C L D

B p K p p p V

C p

A A E

− − −

= +

 = + − 

= − +

=

 

B=0,407 

C=2,054 

A=0,54 m2 

AV=0,57 m2 

 

Vypočtená odlehčovací plocha odpovídá použití 2 membrán typu D630/10, které mají 

průměr 630 mm. 

 

Výpočet velikostí odlehčovacích ploch – třídič [2] 

objem zařízení    V=9 m3 

konstrukční tlak nádoby   pred,max=0,5 bar 
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poměr délky a průměru   L/D=1,194 

statický otevírací tlak membrány pstat=0,2 bar 

výbuchová konstanta prachu  KST=129 bar.m/s 

maximální výbuchový tlak  pmax=6,9 bar 

odlehčovací účinnost   Ef=95 % 

odlehčovací plocha   AV=? m2 

 

( )
( )

( )

5 0,569 0,5 0,753
max ,max ,max

,max

1 lg /

3,264.10 . . . 0,27 0,1 .

4,305.log 0,758

/

ST red stat red

red

V f

A B C L D

B p K p p p V

C p

A A E

− − −

= +

 = + − 

= − +

=

 

B=0,243 

C=2,054 

A=0,57 m2 

AV=0,60 m2 

 

Vypočtená odlehčovací plocha odpovídá použití 4 membrán typu D450/10, které mají 

průměr 450 mm. 

 

Výpočet velikostí odlehčovacích ploch – cyklón [2] 

objem zařízení    V=13,5 m3 

konstrukční tlak nádoby   pred,max=0,5 bar 

poměr délky a průměru   L/D=2,150 

statický otevírací tlak membrány pstat=0,2 bar 

výbuchová konstanta prachu  KST=129 bar.m/s 

maximální výbuchový tlak  pmax=6,9 bar 

odlehčovací účinnost   Ef=95 % 

odlehčovací plocha   AV=? m2 

( )
( )

( )

5 0,569 0,5 0,753
max ,max ,max

,max

1 lg /

3,264.10 . . . 0,27 0,1 .

4,305.log 0,758

/

ST red stat red

red

V f

A B C L D

B p K p p p V

C p

A A E

− − −

= +

 = + − 

= − +

=

 

B=0,314 



 

31 

C=2,054 

A=0,82 m2 

AV=0,86 m2 

 

Vypočtená odlehčovací plocha odpovídá použití 3 membrán typu D450/10, které mají 

průměr 450 mm a 1 membrány typu D800/10 o průměru 800 mm. 

 

Použití odlehčovacích membrán 

K instalaci výše zmíněných odlehčovacích membrán na mlýnské okruhy K6 a K7 

závodu TČA lze využít otvorů původních membrán, které budou nahrazeny novými 

membránami nebo zaslepeny. Počty jednotlivých typů membrán, které budou ke 

konstrukční ochraně proti výbuchu využity, vycházejí z výpočtu velikosti odlehčovacích 

ploch jednotlivých zařízení – viz Tabulka 12. 

Tabulka 12 Umístění a velikost nových membrán 

Φ A celková 

 

počet 

[ks] [mm] [m2] odleh. plocha 

[m2] 

Mlýn 3 630 0,31 0,94 

3 450 0,16 
Cyklon 

1 800 0,50 
0,98 

Zásobník uhel. Prášku 2 630 0,31 0,62 

Třídič 4 450 0,16 0,64 

 

Je nutné zdůraznit, že výbuch se chová podstatně jinak v nádobách oddělených 

a v nádobách propojených. V propojených nádobách se může přenášet výbuch potrubím 

mezi nádobami, což vlivem předkomprimace a turbulence způsobí zvýšení maximálních 

výbuchových parametrů.  

V případě mlýnských okruhů TČA jde o technologii propojených nádob. Pokud jsou 

ovšem  objemy nádob menší nebo rovny 20 m3, výbuchová konstanta prachu menší než 150 

bar.m/s a poměrné odlehčovací plochy jsou větší než 0,25, což je případ TČA, je omezen 

maximální redukovaný tlak na 0,5 bar. Na tlak 0,5 bar je konstruován celý mlýnský okruh, 

není tedy nutné uvažovat další opatření, které by omezilo šíření výbuchu nádobami. [2,4] 
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6.3.2 Automatické potlačení výbuchu 

Systémy automatického potlačení výbuchu jsou jedním z typů konstrukční 

protivýbuchové ochrany. Jejich největší výhodou je jejich automatizace, jsou schopny velice 

rychlé reakce na nárůst tlaku v hlídaném úseku technologie a potlačení výbuchu. K ochraně 

mlýnských okruhů kotlů K6, K7 byl vybrán systém Antidet výrobce VST Engineering, spol. 

s r.o. 

Na základě poptávky, platných norem a předpisů provedla firma Mont Karviná a.s. 

návrh instalace systému antidet suppressor. Předmětem těchto úprav by bylo nahrazení 

stávajících protivýbuchových membrán (jejich demontáž a zavaření) výše uvedeným 

systémem. 

Antidet 

Automatický protivýbuchový systém antidet tvoří dvě rozdílná zařízení a to: 

− antidet suppressor, 

− antidet barrier. 

Antidet suppressor je ochranný systém, který se používá na ochranu zařízení a obsluhy 

před nežádoucími účinky výbuchu prachovzdušných směsí potlačením výbuchu uvnitř 

uzavřených zařízení. 

Antidet barrier ochranný systém, který se používá na ochranu zařízení a obsluhy před 

nežádoucími účinky přenosu výbuchu prachovzdušných směsí uhašením čela plamene 

výbuchu uvnitř potrubí. 

Popis systému 

Systém antidet se skládá (viz Obr. 6) minimálně z jedné řídící jednotky, jednoho 

tlakového nebo optického snímače exploze a jednoho akčního prvku s hasivem.  

 

Obr. 6 Komponenty systému antidet [5] 

AKČNÍ 

PRVEK 

ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTKA 

ŘÍDÍCÍ 

JEDNOTKA 

TLAKOVÝ SNÍMA Č 

AKČNÍ 

PRVEK 
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Řídící jednotka je jádrem systému, monitoruje, vyhodnocuje a řídí stav celého 

ochranného systému. V případě výskytu plamene, nebo při definovaném nárůstu tlaku, které 

doprovází explozi, vyšle řídící jednotka signál k otevření jednoho nebo více expanzních 

ventilů příslušných akčních prvků, aktivovaných daným snímačem. Řídící jednotka 

automaticky monitoruje a vyhodnocuje stav jednotlivých součástí ochranného systému 

a jejich parametrů nezbytných pro správnou funkci celého zařízení a tento stav zobrazuje na 

čelním panelu. 

Součástí řídící jednotky je aktivační jednotka, která slouží k iniciaci pyrotechnického 

iniciátoru a dále ke sledování detailních údajů o stavu akčního prvku. Pro každý akční prvek 

je určena vlastní aktivační jednotka. Jednotlivé aktivační jednotky a tím i aktivace 

jednotlivých akčních prvků je možné vypínat tlačítky na čelním panelu řídící jednotky. 

Řídící jednotka dále zabezpečuje tyto funkce: 

− napájení z baterií v případě výpadku dodávek elektrické energie po dobu 240 minut 

a signalizaci tohoto stavu, 

− kontrolu funkce systému a signalizaci poruchy, 

− signalizace detekce výbuchu, 

− signalizace detekce požáru, 

− signalizaci poruchy záložního napájení. 

Tlakový snímač slouží ke snímání tlakových poměrů uvnitř chráněného zařízení, které 

řídící jednotka vyhodnocuje a reaguje na ně. 

Akční prvek se skládá z tlakové lahve a expanzního ventilu (viz Obr. 7). Jednotlivé 

typy akčních prvků se liší velikostí tlakové lahve. Délka kabelu mezi akčním prvkem 

a řídící jednotkou je omezena na maximálně 100 m. 

 

Obr. 7 Sestava akčního prvku [5] 
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Tlaková láhev akčního prvku slouží jako zásobník pro přechovávání hasícího 

prostředku, který je pod stálým tlakem vynášecího plynu. Jako vynášecí plyn je použit 

dusík, hasící prostředek pak hasící prášek pulvex. 

Láhev je uzavřena  expanzním ventilem. Ventil uzavírá akční prvek s hasivem. 

V případě signálu k otevření je uzavírací mechanizmus ventilu uvolněn pyrotechnickým 

iniciátorem. Tím se otevře otvor pro výtok hasiva. Součástí ventilu je napouštěcí armatura, 

manometr, tlakový spínač, pojistný bezpečnostní čep a zátka.  

Napouštěcí armatura slouží k napouštění (vypouštění) a kontrole tlaku hnacího plynu 

uvnitř akčního prvku. Manometr je určen pouze k informativnímu odečtu tlaku vynášecího 

plynu v akčním prvku, tlakový spínač pro automatickou kontrolu tlaku. 

Pojistný čep slouží k ukotvení mechanizmu ventilu v uzavřené poloze. Tímto 

způsobem je zabráněno otevření ventilu i v případě iniciace. Zátka slouží k zaslepení otvoru 

pro čep. 

 

Umístění akčních prvků 

Protivýbuchový systém antidet by v případě montáže na mlýnské okruhy kotlů K6, K7 

zcela nahradil původní systém odlehčovacích membrán. Otvory původních membrán je 

nutné zcela zaslepit. Akčních prvky systému budou umístěny na kritických částech 

technologie (viz Tabulka 13, Obr. 8). 

Tabulka 13 Umístění akčních prvků systému ve srovnání s původními membránami 

počet původních  počet navrhovaných 
Okruh K6 (K7) 

protivýbuchových membrán systémů antidet (láhev+snímače) 

výstup 2 1+1 Mlýn 
vstup 2 1+1 

horní část - 1+1 Třídič 
spodní část 4 1+1 

horní část - 1+1 Cyklón 
spodní část 3 1+1 

Zásobník uhel. 

prášku 
 1 2+2 
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Obr. 8 Mlýnský okruh s rozmístěním jednotlivých prvků antidet suppressor [5] 

Technické parametry 

Proudová soustava:    1+PEN stř. 50 Hz, 230 V 

Provozní napětí:    230V, stř. 50 Hz, 24V ss (FELV) 

Hnací plyn:     dusík (N2) 

Hasivo:     hasící prášek Pulvex  

Pracovní tlak hnacího plynu 

v tlakové lahvi akčního prvku:  min. 3,0 MPa, max. 5,7 MPa 

Nejvyšší dovolená pracovní teplota  

tlakové lahve akčního prvku:   + 70°C  

Nejnižší dovolená pracovní teplota  

tlakové lahve akčního prvku:   - 20°C 
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Zapnutí, vypnutí systému 

Obsluhu systému smí provádět pouze pracovník tělesně a duševně způsobilý, starší 18-

ti let, který byl podrobně a prokazatelně seznámen s funkcí a s bezpečnostními opatřeními 

souvisejícími s provozem systému. 

Systém se zapíná hlavním vypínačem umístěným pod čelním panelem řídící jednotky. 

Současně musí být zapnutý i vypínač baterií. V opačném případě dojde při výpadku 

napájení k okamžitému vypnutí systému. V této chvíli je systém protivýbuchové ochrany 

zapnut a plně připraven, je signalizován stav provozu. 

Vypnutí se provede vypnutím hlavního vypínače a vypnutím vypínače baterií. 

V případě, že je vypnut hlavní vypínač, ale zapnut vypínač baterií, systém zůstává i nadále 

funkční a zapnutý, je provozován na baterie. Pro úplné vypnutí systému je nutné vypnout 

oba vypínače. Signalizace stavu provozu se vypne. Technologie, která je tímto ochranným 

systémem osazena a chráněna, ovšem nesmí být provozována pokud není ochranný systém 

v chodu. 

 

Poruchy a jejich signalizace 

Jakákoliv zjištěná porucha v systému je signalizována LED diodou PORUCHA na 

čelním panelu řídící jednotky (svítí červeně) a aktivací sirény. Zdroj poruchy je signalizován 

červenou barvou příslušné LED diody na čelním panelu (snímač exploze, akční prvek, tlak 

v akčním prvku, síť, baterie). 

Po odstranění poruchy dojde po pěti sekundách k návratu do normálního stavu 

(porucha není signalizována, siréna není aktivní). 

Jako porucha je hlášen jakýkoli z následujících stavů: 

− vadné nebo odpojené baterie,  

− tlak v akčním prvku je pod minimální požadovanou hodnotou, 

− rychlost vybití odpalovacího kondenzátoru je pod mezní hodnotou, 

− pokles kapacity odpalovacího kondenzátoru pod mezní hodnotu, 

− obvod pyroiniciátoru je přerušen, 

− vedení k tlakovému snímači je přerušeno nebo zkratováno. 

Je třeba si ovšem uvědomit, že části ochranného systému bez poruchy neustále plní 

svoji funkci. 
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Aktivace systému 

Při detekci výbuchu dojde k aktivaci systému a příslušný akční prvek se vyprázdní do 

chráněného prostoru. Při stavu aktivace blikají následující LED diody na čelním panelu 

řídící jednotky červeně: 

− LED dioda aktivace, 

− LED dioda příslušného snímače exploze, 

− LED dioda příslušného akčního prvku. 

Akční prvky, u kterých není hlášena aktivace jsou stále v pohotovosti. 

 

Bezpečnost 

Provoz chráněných technologií vyžaduje periodické i nahodilé servisní zásahy 

a údržbu, při kterých nelze vyloučit vstup osob do vnitřních prostor chráněného zařízení. Za 

těchto stavů je však nezbytné vyloučit aktivaci systému, protože hasivo v akčních prvcích je 

pod stálým tlakem hnacího plynu a jeho expanze by způsobila poškození zdraví osob 

pohybujících se v chráněném zařízení. 

Při otevření expanzního ventilu dochází k následujícím charakteristickým projevům: 

− z rozprašovače akčního prvku dynamicky expanduje hasivo, 

− výtok směsi je doprovázen akustickým účinkem, 

− dochází k rychlému (milisekundy) zaplnění chráněného prostoru a dalších 

připojených částí směsí jemného hasícího prášku a hnacího plynu. 

Při dodržení následujících bezpečnostních předpisů je vstup osob do zařízení 

chráněných systémem antidet za všech okolností bezpečný. Zásahy obsluhy do chráněného 

zařízení za provozu (údržba, čištění, apod.) provede pracovník následující úkony, aniž by 

vypínal řídící jednotku: 

− všechny akční prvky, které pro něho v případě aktivace znamenají ohrožení zajistí 

čepem, 

− následně může otevřít otvor, 

− po ukončení práce otvor bezpečně uzavře, 

− demontuje bezpečnostní čepy ze všech zajištěných akčních prvků a nahradí je 

zátkou. 
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Vstup do zařízení mimo provoz se provádí: 

− vypnutím řídící jednotky systému antidet, 

− zavěšením tabulky s nápisem: „Nezapínat na zařízení se pracuje“ na řídící jednotku, 

− vyšroubováním zátky z otvoru na přírubě expanzního ventilu , 

− našroubováním bezpečnostního čepu do vzniklého otvoru. 

 Pro opětovné uvedení systému antidet do provozu se postupuje opačným způsobem. 

 

Kontrola ochranného systému 

Řídící jednotka protivýbuchového systému antidet je koncipována tak, že automaticky 

monitoruje a vyhodnocuje stav ochranného systému.  V pravidelných intervalech kontroluje 

všechny parametry systému nezbytné pro jeho spolehlivou funkci. Všechny provozní 

a poruchové stavy (v chodu, porucha, aktivace) jsou automaticky zobrazovány na panelu 

řídící jednotky.  

 

Revize 

Revize a servis systému provádí výhradně jeho výrobce. Z důvodu zachování 

bezchybné funkce ochranného systému provádí výrobce jednouza šest měsíců kontrolu 

zařízení odborným pracovníkem.  

Každých devět let se provádí tlaková zkouška tlakových nádob s výměnou hasiva. 

Tlaková zkouška se provádí u výrobce. Jednou za dva roky se provádí výměna 

pyrotechnických iniciátorů a záložního zdroje řídící jednotky. Z provedených kontrol obdrží 

provozovatel protokol, jehož obsahem je zhodnocení stavu ochranného systému, případně 

návrhy na odstranění závad a poruch. [5] 
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7 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Náklady obou systémů ochran se pochopitelně velmi liší a jsou jedním z hlavních 

kritérií volby jedné z alternativ. Cílem této kapitoly je uvést náklady na instalaci a provoz 

opatření protivýbuchových ochran a porovnat je. 

7.1 Instalace systému 

Náklady na demontáž stávajících membrán (popř. zaslepení otvorů) činí 382 000 Kč 

pro mlýnské okruhy K6, K7. Dodávka systémů automatického potlačení výbuchu Antidet 

ovšem stojí téměř 5x více oproti nákladům na pořízení membrán. Celkové náklady na 

pořízení systému Antidet jsou dvojnásobné oproti pořízení odlehčovacích membrán Safety 

systems – viz Tabulka 14,15. 

Tabulka 14 Instalace systému Antidet - závod TČA 

 

Tabulka 15 Instalace pojistných membrán - závod TČA 

Kotle K6, K7 na TČA 

Cena  (Kč) 
Název  

Demontáž Dodávka  Montáž 
Celkem 

Zařízení odlehčující výbuch mlýnského okruhu 
(membrány D450/10-28 ks, D630/10-20 ks, 
D800/10-4ks, vše antikorozní provedení) 

382 000 Kč 614 808 Kč 1 400 000 Kč 2 396 808 Kč 

Elektro   0 Kč 0 Kč 0 Kč 

MaR   0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Inspekční zpráva   20 000 Kč   20 000 Kč 

Ostatní dodávky a zařízení   0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Celkem (bez DPH)  382 000 Kč 634 808 Kč 1 400 000 Kč 2 416 808 Kč 

Kotle K6, K7 na TČA 

Cena  (Kč) 
Název  

Demontáž Dodávka  Montáž 
Celkem 

Zařízení na potlačení exploze mlýnského okruhu 
(aktivační jednotky včetně snímačů-32 ks) 

382 000 Kč 1 621 600 Kč 398 600 Kč 2 402 200 Kč 

Elektro   415 000 Kč 473 950 Kč 888 950 Kč 

MaR   1 058 610 Kč 135 300 Kč 1 193 910 Kč 

Inspekční zpráva   20 000 Kč   20 000 Kč 

Ostatní dodávky a zařízení   82 000 Kč 302 000 Kč 384 000 Kč 

Celkem (bez DPH)  382 000 Kč 3 197 210 Kč 1 309 850 Kč 4 889 060 Kč 
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7.2 Náklady systému na desetiletý provoz 

Vzhledem k náročnosti provozu systému Antidet (je nutná periodická výměna zdrojů, 

iniciátorů) jsou desetileté náklady na provoz Antidet téměř pětinásobné oproti pojistným 

membránám Safety systems – viz Tabulka 16, 17.  

Tabulka 16  Přehled nákladů systému Antidet na desetiletý provoz 

Popis činnosti Perioda Cena / ks 
Počet ks  x 

perioda 
Celkem 

Periodické revize systému antidet 6 měsíců 7 200 Kč 20 144 000 Kč 

Tlakové zkoušky lahví 9 let 4 150 Kč 32 132 800 Kč 

Periodická výměna iniciátorů 2 roky 2 100 Kč 160 336 000 Kč 

Periodická výměna zdrojů 2 roky 1 600 Kč 10 16 000 Kč 

Pozáruční servis 1 rok 3 450 Kč 96 331 200 Kč 

Celkem (bez DPH)    960 000 Kč 

 

Tabulka 17 Přehled nákladů pojistných membrán na desetiletý provoz 

Popis činnosti Perioda Cena / ks 
Počet ks  x 

perioda 
Celkem 

Periodické revize pojistných membrán 1 rok 15 000 Kč 10 150 000 Kč 

Pozáruční servis 4 rok 18 344 Kč 2,5 45 860 Kč 

Celkem (bez DPH)    195 860 Kč 
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8 Závěr 

 

Vzhledem k nutnosti modernizace stávajících opatření konstrukční protivýbuchové 

ochrany mlýnských okruhů kotlů K6, K7 v závodě TČA byly v této práci navrženy 

a popsány dvě alternativy systémů ochrany.  

První variantou je použití odlehčovacích membrán moderní konstrukce výrobce Safety 

systems, s.r.o. Tyto membrány umožňují redukci výbuchového tlaku v zařízení na hodnotu, 

která nepředstavuje riziko poškození zařízení s ohledem na tlakovou odolnost okruhů. 

Druhou možností je instalace jednoho z nejmodernějších opatření automatického potlačení 

výbuchu – systém Antidet, které dodává firma VST Engineering, spol. s r.o. 

Systém protivýbuchových odlehčovacích membrán starší konstrukce byl v závodě 

používán již v minulosti a je tedy ověřen dlouhodobou praxí. Membrány jsou autonomní 

ochranou jednotkou a tak nevyžadují žádné další technické opatření zabezpečující jejich 

ochrannou činnost. Naproti tomu systém Antidet je používán v průběhu posledních několika 

let a vychází z nových vědecko-technických poznatků, je šetrnější k životnímu prostředí, 

ovšem závisí na řídící jednotce a energetických zdrojích.  

 Velký vliv na výběr varianty systému protivýbuchové ochrany budou mít ekonomické 

požadavky. Z tohoto pohledu je výhodnější použití odlehčovacích membrán, jejichž cena na 

dodávku a montáž je poloviční oproti systému Antidet. Náklady na desetiletý provoz 

membrán jsou dokonce pěti násobně levnější než v případě systému Antidet. 

Obě varianty řešení v dostatečné míře splňují všechny cíle, které byly stanoveny pro 

ochranu zařízení provozovatelem a současně platnými právními předpisy. Je tedy volbou 

provozovatele zařízení, který z těchto systémů upřednostní.  

 



 

42 

9 Seznam použitých zkratek 

- ČSA: Důl Československé armády 

- EKO: vstupní komora ohřívače vody 

- LUWO: trubkový ohřívák vzduchu 

- MLO: mlecí okruhy 

- OKD a.s.: Ostravsko-Karvinské doly akciová společnost 

- PSU: podavač surového uhlí 

- SMP a.s.: Severomoravské plynárny akciová společnost 

- TČA: Teplárny Československé armády 

- ZSU: zásobník surového uhlí 

- ZUP: zásobník uhelného prášku 
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Tlaková odolnost zařízení mlecího okruhu - výpočetní CAE systém 
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Mlýn 700  124,7 2,27 0 

Výstupní 

koleno 

mlýna 

700  211 2.2 0 

Třídič 50  267 13 1 

Cyklon 50  250 4,8 0 

Zásobník 50  

235 400 26 

307  95 4 

 



 

 

Trubnatý mlýn  

 

 

 

 

Při zatížení 700 kPa nebyla zjištěna trvalá deformace mlýna. [6] 
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Výstupní koleno mlýna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napětí zjištěná na výstupním kolenu mlýna nepřekračují mez kluzu ani maximálním 

zatížením 700 kPa. Při zatížení 700 kPa nebyla zjištěna trvalá deformace přechodového 

kusu mlýna. [6] 
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Třídič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napětí zjištěná na třídiči při zatížení 50 kPa překračují hodnoty na mezi kluzu o 32 

MPa. V horní části třídiče byla zjištěna plastická deformace 13 mm. Plastické přetvoření 1% 

splňuje dovolenou hodnotu materiálu (26%). [6] 
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Cyklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napětí zjištěná na cyklonu při zatížení 40 kPa nepřekračují hodnoty na mezi kluzu, 

nedochází k trvalým deformacím. [6] 
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Zásobník uhelného prášku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napětí zjištěná na zásobníku při zatížení 50 kPa překračují hodnoty na mezi kluzu. Při 

zatížení 50 kPa bylo zjištěna plastická deformace 95 mm. Přetvoření 4% nepřekračuje 

dovolenou hodnotu materiálu (26%). [6] 
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