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 Bakalářská práce se zabývá studií řízení rizik výbuchů v prašném prostředí. 

Popisuje aktuální bezpečnostní rizika spojená s výbuchem prachu a prašných látek a 

zmiňuje se o právním rámci týkající se dané problematiky. V práci dále popisuji analýzy 

rizik spojené s výbuchem prachu v prašných prostředích a způsoby pro minimalizaci 

nebezpečí a rizik. 
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1 ÚVOD 

Problematika výbuchů v prostorách technologie je noční můrou skoro každého 

podniku. Pokud se nepočítají podniky, ohrožené teroristickým útokem, zbývají pouze 

takové, ve kterých mohou vznikat výbušné atmosféry. Jako výbušné atmosféry se 

mohou označit i prachovzdušné směsi, kdy je ve vzduchu, rozptýlen jeden nebo několik 

druhů výbušných prachů. Prachovzdušnou výbušnou směsí tedy rozumíme nejen 

atmosféry, kde se vyskytují jen hořlavé a výbušné prachy, ale také atmosféry, které tvoří 

prach. Ten je sice v usazeném stavu nehořlavý a třeba i velice obtížně zažehnutelný, ale 

při rozvířeném stavu ve formě prachu je výbušný. 

Studie řízení rizik výbuchu prachu v prašném prostředí se zejména zabývá 

minimalizací nebezpečí a rizik, které jsou s touto problematikou spojené. Jednou 

z možností minimalizace rizik je hlavně ochrana proti výbuchu hořlavých prachů uvnitř 

průmyslových zařízení, která musí zabránit poškození či zničení zařízení, ale také 

zranění či usmrcení osob, které se v blízkosti těchto zařízení pohybují. Proto zejména 

ochrana provozu spočívá v minimalizaci tlakových účinků exploze na zařízení a 

zabránění přenosu exploze od místa vzniku do jiných částí technologie. 

Podniky s prostory, ve kterých se vyskytuje prach, musí dohlédnout na to, aby 

výbuch prachu nezpůsobil závažné škody či těžká zranění. Jedná se především zprvu 

o preventivní opatření. Pro taková opatření jsou sestaveny analýzy. Ty dokážou 

vyhodnotit, po prozkoumání prašného prostředí a následném zjištění možných 

iniciačních zdrojů, které iniciační zdroje jsou nejnebezpečnější a nejrizikovější.  

Poté nastávají dvě možnosti. První možností je přesun daného zařízení, které by 

se mohlo stát iniciačním zdrojem, někam jinam. Druhou možností jsou pak ochranná 

opatření, tedy současné technické prostředky pro ochranu a minimalizaci výbuchu 

prachu. Jedná se o taková zařízení, která v případě, kdy se již nezabrání výbuchu, 

minimalizují výbuchové účinky a tudíž zabrání následným škodám ať už na majetku, 

životním prostředí, zdraví či životech. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je popsat výbuch a jeho průběh v prašném prostředí, 

kdy a za jakých okolností se vyskytuje. Zjistit a popsat aktuální bezpečnostní rizika 

spojená s výbuchem prachu a prašných látek na základě teoretických znalostí a 

poznatků.  

Charakterizovat současné technické prostředky pro ochranu a minimalizaci 

vztahující se k dané problematice. Provést analýzu rizik spojenou s výbuchem prachu 

v prašném prostředí. Provést analýzu rizik k dosažení praktických výstupů. Z těchto 

analýz pak navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí a rizik plynoucích z dané 

problematiky. 

Jelikož téma této bakalářské práce především poukazuje na výbuch, budu chtít 

v této práci nejdříve popsat všeobecné parametry výbuchu, dále pak ukázat, jaký může 

být průběh výbuchu a co ho může ovlivňovat. Tato práce bude dále popisovat výbušnost 

v prašném prostředí a vše ohledně možností výskytu množství prachů s nebezpečím 

výbuchu.  

V další části této práce uvedu aktuální bezpečnostní rizika plynoucí z nebezpečí 

výbuchu prachu a provedu analýzu rizik spojené s těmito výbuchy. Z analýzy pak budu 

chtít zjistit posouzení účinků a následků výbuchu a podle toho navrhnout východiska a 

souhrn navrhovaných opatření. 
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3 REŠERŠE 

Tato část bakalářské práce obsahuje rešerši hlavních zdrojů, ze kterých jsem 

pro tuto práci využil nejvíce informací.  

DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0.  

První část této knihy je věnována objasnění pojmu výbuch, možnosti jeho 

vzniku, způsobu vyjádření chování výbušných směsí, faktorů ovlivňujících toto 

chování, růzností projevu a působení na okolí, možnosti této předpovědi hrozícího 

nebezpečí výbuchu, příklady vytváření výbušných směsí. Ve druhé části shrnuje 

současné možnosti zabránění vzniku podmínek výbuchu. Účelem této části v souvislosti 

s tou první je umožnit čtenáři posoudit v konkrétním případě, zda navrhovaná opatření 

odpovídají současným požadavkům protivýbuchové ochrany. 

BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií I. 1.vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2006. 87 s., ISBN 80-86634-89-2. 

Tato publikace obsahuje především základní informace z oblasti prevence 

závažných havárií a příklady závažných havárií v minulosti. Jsou zde představeny 

nejčastěji využívané metody hodnocení rizik závažných havárií.  

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava, katedra 060, Ostrava 2009, 115 s. 

3.1 Vyhodnocení rešerše 

V mé práci jsem tedy především používal tři skripta. Publikace Protivýbuchová 

prevence mi velice pomohla, když jsem tvořil teoretickou část. Pro praktickou část jsem 

většinou čerpal informace o metodách ze skript Studie analýzy rizika protiprávních činů 

na letišti a Prevence závažných havárií I. Všechny tři publikace proto byly velice 

důležité, abych mohl svou bakalářskou práci vypracovat. 
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

• Bezpečnost: stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten při něm spolupracovat. [6] 

• Prevence: soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem 

a krizovým situacím popř. předcházení škodlivým činnostem. Opatření jsou 

pasivní [technická (např. výstavba různých ochranných systémů), organizační a 

výchova obyvatel] a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné 

situace apod.). [6] 

• Hořlavá látka: látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich 

směsi, která, pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci 

s oxidačním prostředkem (nejčastěji se vzduchem). [4] 

• Výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, 

tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. [4]  

• Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. [4] 

• Detonace: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačuje se rázovou 

vlnou. [4] 

• Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které 

může nastat výbuch. [4] 

• Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. [4] 

• Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit): dolní mez rozsahu 

výbušnosti. [4] 

• Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit): horní mez rozsahu 

výbušnosti. [4] 

• Body výbušnosti (explosion points): dolní a horní bod výbušnosti vymezují 

rozsah výbušnosti. [4] 
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• Dolní bod výbušnosti LEP (lower explosion point): teplota hořlavé kapaliny, 

při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna dolní mezi 

výbušnosti. [4] 

• Horní bod výbušnosti UEP (upper explosion point): teplota hořlavé kapaliny, 

při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna horní mezi 

výbušnosti. [4] 

• Odolnost proti výbuchu (exposion-resistant): vlastnost nádob a zařízení 

konstruovaných tak, že jsou buď odolná proti výbuchovým tlakům, nebo proti 

výbuchovým rázům. [4] 

• Odolnost proti výbuchovým tlakům (explosion-pressure-resistant): vlastnost 

nádob a zařízení konstruovaných tak, aby odolávaly očekávanému 

výbuchovému tlaku bez trvalé deformace. [4] 

• Odolnost proti tlakovým rázům při výbuchu (explosion-pressure-shock-

resistant): vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, aby odolávaly 

očekávanému výbuchovému tlaku bez roztržení, ale aby dovolily trvalou 

deformaci. [4] 

• Výbušná atmosféra (explosive atmosphere): směs vzduchu a hořlavých látek 

ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které 

se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi. [4] 

• Nebezpečná výbušná atmosféra (hazardous explosive atmosphere): výbušná 

atmosféra, která, pokud dojde k výbuchu, je příčinou škody. [4] 

• Prostředí s nebezpečím výbuchu (potentially explosive atmosphere): 

atmosféra, která může být na základě provozních podmínek výbušná. 

Rozlišujeme vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení. [4] 

• Zóny: prostředí s nebezpečím výbuchu se v závislosti na pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné výbušné atmosféry dělí na zóny. [4] 

• Hybridní směs (hybrid mixture): směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných 

fyzikálních stavů. [4] 



12 

• Inertizace (inerting): přidávání inertní látky tak, aby se zabránilo vzniku 

výbušných atmosfér. [4] 

• Minimální teplota vznícení výbušné atmosféry (minimum ignition 

temperature of an explosive atmosphere): teplota vznícení hořlavého plynu 

nebo páry hořlavé kapaliny či minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného 

prachu, při stanovených zkušebních podmínkách. [4] 

• Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min (minimum 

ignition temperature of a dust cloud): nejnižší teplota horkého povrchu, 

při které dojde ke vznícení nejsnadněji zápalné směsi prachu se vzduchem 

o stanovených zkušebních podmínkách. [4] 

• Minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu tu
min (minimum ignition 

temperature of a dust layer): nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde 

ke vznícení v usazené vrstvě prachu o stanovených zkušebních podmínkách. [4] 

• Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardními 

zkušebními postupy. [4] 

• Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry při dané koncentraci. [4] 

• Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním 

bodě výbuchové křivky. [4] 

• Maximální výbuchový tlak pmax (maximum explosion pressure): maximální 

tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry 

za stanovených výbuchových podmínek zkoušky. [4] 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax (maximum rate 

of explosion pressure rise): maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času 

při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky 

v uzavřené nádobě za stanovených podmínek. [4] 
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• Maximální redukovaný výbuchový tlak pred,max: maximální výbuchový tlak 

v odlehčené nádobě, nebo v nádobě, ve které byl při optimální koncentraci 

výbuch potlačen. [4] 

• Maximální redukovaná rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)red,max: 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v odlehčené nádobě, nebo 

v nádobě, ve které byl výbuch potlačen. [4] 

• Ochranný systém (protective system): konstrukční jednotky určené k potlačení 

výbuchu v počátečním stadiu nebo pro minimalizaci rozsahu účinků 

výbuchových plamenů a tlaků. [4] 

• Samovznícení prachu volně ložených materiálů (self-ignition of dust in 

bulk): iniciace prachů vyvolaná teplem vznikajícím za pomoci oxidačních 

reakcí nebo rozkladnou destilací prachu rychlostí, která je větší než ztráty tepla 

do okolí. [4] 

• Nebezpečí (hazard): vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální 

situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Synonymem je pojem 

zdroj rizika. [1] 

• Riziko (risk): pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. [1] 

• Prach (dust): částice o průměru menším než 0,5 mm. Částice větší než 0,5 mm 

je však třeba taktéž brát v úvahu. Mohou být stejně nebezpečné. Čím menší je 

částice, tím rychleji shoří. [13] 
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5 PRÁVNÍ RÁMEC 

• Nařízení vlády 23/2003 Sb. - ATEX 100: Cílem tohoto NV je zajistit shodnou 

minimální úroveň bezpečnosti výrobků určených do prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Definuje proto povinnosti pro výrobce a dodavatele zařízení, ti musí 

zajistit odpovídající procedury pro uvedení výrobku na trh a vydání správného 

ES Prohlášení o shodě, musí zajistit odpovídající značení výrobku a zajištění 

všech jeho náležitostí. [9] 

• Nařízení vlády 406/2004 Sb. - ATEX 137: Cílem NV 406/2004 Sb. je zajistit 

shodnou minimální úroveň bezpečnosti práce ve všech členských státech EU. 

Za tímto účelem definuje povinnosti pro zaměstnavatele, ti musí zajistit určitou 

úroveň bezpečnosti pro zaměstnance. Výstupem je vypracování Dokumentace 

o ochraně před výbuchem (DOPV), její udržování v aktuální podobě a zejména 

realizace opatření z této dokumentace plynoucí (realizace zabezpečení proti 

výbuchu tam, kde je to nutné). [9] 

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

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému., ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Vyhláška č. 327/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.  

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

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

• Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

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

výbuchu. 
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6 TECHNICKÉ NORMY 

 
• NV 23/2003 - Technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené 

pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• NV 24/2003 - Technické požadavky na strojní zařízení 

• NV 406/2004 - O požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

• ČSN 38 9683 - Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu 

• ČSN EN 1050 - Bezpečnost strojních zařízení 

• ČSN EN 1127-1 - Zamezení a ochrana proti výbuchu 

• ČSN EN 14 373 - Systémy na potlačení výbuchu 

• ČSN EN 14 460 - Zařízení odolná výbuchovému tlaku 

• ČSN EN 14 491 - Ochranné systémy na odlehčení výbuchu  

• ČSN EN 14 494 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynů 

• ČSN EN 14 797 - Zařízení pro odlehčení výbuchu 

• ČSN EN 61 241 - Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem 
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7 ZÁKLADNÍ POZNATKY O VÝBUCHU 

Výbuch se dá charakterizovat jako nežádoucí negativní jev, který svými účinky 

(především se jedná o tlakové, ale mohou to být například i teplotní či fragmentační 

účinky) boří stavební konstrukce a demoluje zařízení, stroje a takřka vše, co je v jeho 

dosahu. Každý výbuch trvá jen pouhých několik milisekund, a proto také není únik 

z těchto ohrožených prostor možný. Následují tudíž těžká zranění přítomného či 

obsluhujícího personálu a v horších případech i ztráty na životech. [4] 

K výbuchu může dojít, pokud se v prostoru vyskytuje jakákoliv jemně 

rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem. V prostoru musí být taktéž 

přítomen dostatečně silný iniciační zdroj. Hořlavou látkou je myšlen hořlavý plyn, pára 

nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo kombinace těchto látek 

nazývaná hybridní směsí. Nejčastěji se vyskytuje směs hořlavého plynu a hořlavého 

prachu. [4] 

 

7.1 Průběh výbuchu prachu 

I když je výbuch extrémně rychlý děj, lze jeho průběh rozdělit do několika částí. 

Tyto části proběhnou vždy a mají jisté zákonitosti. Průběhy výbuchu u různých látek se 

poté liší v závislosti na jejich výbuchových charakteristikách. [10] 

Na grafu viz Obr. 7.1 je znázorněn průběh výbuchu u dvou typů prachu. Liší se 

parametrem KST. Ačkoli to nemusí platit vždy, většinou prachy s vyšším KST dosahují 

také vyšších maximálních výbuchových tlaků. Průběh u křivky 1 je razantnější než 

výbuch u křivky 2. To znamená, že za stejný časový úsek došlo u křivky 1 k vyššímu 

nárůstu tlaku. [10] 
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Obr. 7. 1 Grafické zobrazení výbuchu dvou typů prachu1 

           
Na výbuchové křivce 1 lze taktéž ukázat základní fáze výbuchu: 

Výbuch začíná iniciací v bodě A. Iniciace je jev, při kterém se v prašném 

prostředí objeví iniciační zdroj, jehož energie je vyšší nebo stejná jako minimální 

iniciační energie přítomného prachu. Začíná zde pomalé hoření a oteplování částic 

prachu a uplyne přípravná doba výbušné směsi k hoření. To znamená doba, než se 

projeví narůstání tlaku. [10] 

Mezi body A - B dochází k hoření čím dál většího množství částic a to se pak 

šíří do všech směrů. Atmosféra se zahřívá, a jelikož plynné spaliny výbuchu mají větší 

objem a někdy i tlak než původní výbušná atmosféra, začíná se stlačovat. [10] 

V bodě B začíná hlavní fáze výbuchu, tedy k narůstání tlaku. Vzhledem 

k zvyšování teploty se reakční rychlost ve fázi mezi body B - C zvyšuje až do poloviny 

této fáze, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. V druhé polovině se 

rychlost snižuje z důvodu ubývání reakčních složek až do bodu C, kde je nulová. [10] 

V bodě C se tedy zastaví nárůst tlaku, který tak dosáhne svého maxima. 

Od tohoto bodu tlak v důsledku chladnutí spalin a kondenzace par pouze klesá. [10] 

                                                 
1 VST engineering [online]. 2010 [cit. 2012-03-01]. Průběh výbuchu. Dostupné z 
WWW: http://www.vst.cz/CZE/informace/prubeh-vybuchu.htm 
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7.1.1 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Výše popsaný průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry může ovlivnit: 

 

Velikost objemu a tvar nádoby 

Nádoby mohou být kubické a podlouhlé. Kubické nádoby mají délku 1 menší 

nebo rovnou dvěma průměrům. Čím větší je objem nádoby, tím menší je rychlost 

narůstání výbuchového tlaku. [4] 

 
Obr. 7. 2 Vliv příměsi metanu a chování nevýbušného prachu antracitického uhlí2 

         
 
Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Počáteční tlak nijak neovlivňuje optimální koncentraci. Maximální výbuchové 

parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně zvyšují, protože se zvětšuje 

množství směsi o optimální koncentraci. Naopak, když se tlak sníží, zmenší se 

i maximální výbuchové parametry. U prachů se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje 

optimální koncentrace. U většího množství vzdušného kyslíku ve zkomprimované 

atmosféře je nutné pro dosažení optimální koncentrace přidat větší podíl prachu. 

Na obrázku 7.3 je znázorněn vliv počátečního tlaku na směs prachu se vzduchem. [4] 

                                                 
2 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0.  
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Obr. 7. 3 Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi prachu se vzduchem3 

          
 
Počáteční teplota 

Zde platí, že reakční rychlost s teplotou roste, tudíž zvýšení počáteční teploty 

znamená zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku. [4] 

 

Iniciační energie 
                                                 
3 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0. 
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Čím více roste iniciační energie, tím se zvyšuje maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Některé směsi se nízkou iniciační energií nedají iniciovat. 

Při zkoušení vlastností směsi se jako standardní energie používá pro prachy 10 000 J. 

U některých látek je třeba energii zvýšit, protože by pak jinak mohly být mylně 

považovány za nevýbušné..Na obrázku 7.4 lze vidět výbuchovou charakteristiku 

neratenu C16. Páry neratenu C 16 mají až při iniciační energii 500 J výbuchovou 

charakteristiku skoro stejnou jako neraten o menším počtu uhlíků v molekule, přičemž 

jejich páry jsou iniciovatelné již energií 10 J. [4] 

 
Obr. 7. 4 Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi škrobu se vzduchem 4 

 

                                                 
4 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0. 
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Turbulence směsi 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální 

výbuchové parametry, především maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. [4] 

Spojené nádoby 

Pokud jsou nádoby spojené potrubím, může se výbuch přenést tímto potrubím 

do druhé nádoby. Vlivem turbulence a předkomprimace dochází ke značnému zvýšení 

maximálních výbuchových parametrů. Po iniciaci směsi vznikne v první nádobě 

laminární plamen, který když dojde k ústí potrubí, pokračuje dál. Zvyšuje se zde 

rychlost šíření plamene a ten se stává turbulentním. Když plamen dojde z potrubí 

do druhé nádoby, kde je čerstvá směs překomprimována a silně turbulentní, dochází 

k velmi rychlému narůstání tlaku, který je doprovázen mohutnými tlakovými kmity. 

Takže nárůst maximálních parametrů ve srovnání s výbuchy v jednotlivých nádobách 

závisí na velikosti a uspořádání nádob, na průměru a délce spojovacího potrubí. [4] 

Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

Zvýšení obsahu kyslíku má velký vliv na horní mez výbušnosti, která se výrazně 

zvyšuje, ale na dolní mez žádný vliv nemá. Čím větší je množství reagující látky, tím je 

teplota plamene vyšší a proto se také zvyšují maximální výbuchové parametry. [4] 

Vliv velikosti částic u prachu 

S rostoucí velikostí částic prachu, tj. s klesající velikostí měrného povrchu, se 

maximální výbuchové parametry snižují. Při střední velikosti částic větší než 0,4 mm již 

nejde většinu prachů standardní energii iniciovat. Pokud se však přidá 5 - 10 

hmotnostních % jemných podílů prachu, které mají střední velikost zrna cca 0,04 mm, 

bude směs opět výbušná. [4] 

Vytváření hybridních směsí 

Jedná se o přidání malého množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé 

kapaliny, které významně mění parametry prachovzdušné směsi. Jak lze vidět 

na obrázku 7.5, maximální výbuchové parametry se zvyšují. [4] 
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Obr. 7. 5 Vliv přídavku malého množství metanu na maximální výbuchové parametry uhelného 

prachu5 

  

Pokud se zde tedy vyskytuje hybridní směs, jedná se o velké nebezpečí, protože 

výbuch je možný již za velmi malého množství hořlavého prachu. Na obrázku 7.6 je 

uvedeno, jak může být velký procentuální pokles původní meze výbušnosti hořlavého 

prachu. [4] 

                                                 
5 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0. 
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Obr. 7. 6 Procentuální pokles původní hodnoty dolní meze výbušnosti LEL dvaceti různých druhů 

černouhelných prachů o obsahu prchavé hořlaviny (14 – 35) hmot. % přidáním malého množství 

metanu. Svislé úsečky znázorňují směrodatnou odchylku6 

 

Hybridní směs je možno iniciovat podstatně nižší energií než původní 

prachovzdušnou směs. Na obrázku 7.7 lze pro změnu vidět, jak velký procentuální 

pokles původní hodnoty iniciační energie je pro 10 různých druhů černouhelných 

prachů s obsahem prchavé hořlaviny 14 - 35 hmotnostních procent. [4] 

                                                 
6 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0. 
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Obr. 7. 7 Vliv příměsi malého množství metanu na pokles minimální iniciační energie 10-ti různých 

druhů černouhelných prachů. Svislé úsečky znázorňují hodnotu směrodatné odchylky7 

 

Při navrhování protivýbuchových opatření je nutno posoudit možnost výskytu 

hybridní směsi. Kdyby došlo k neočekávanému výskytu, mohlo by dojít k výbuchu 

i tam, kde se s tím nepočítalo. [4] 

         

Potrubí 

Jelikož je u potrubí délka mnohem větší než průměr, bude zde průběh výbuchu 

odlišný od průběhu v kubické či podlouhlé nádobě. Rychlost šíření čela plamene bude 

ovlivněna řadou faktorů, hlavně délkou a průměrem potrubí, umístěním iniciačního 

zdroje, stavem pohybu směsi, druhem směsi, překážkami v potrubí a uzavřením potrubí. 

Hodně bude záležet, je-li potrubí na jednom konci uzavřeno. Pokud ano, bude záležet, 

byla-li směs iniciována na uzavřeném či otevřeném konci potrubí. [4] 

Když je směs iniciována na otevřeném konci potrubí, bude se plamen šířit 

směrem do čerstvé směsi zhruba normální rychlostí hoření dané směsi a veškerá směs 

shoří v potrubí. Spaliny pak mohou odtékat volně z potrubí. Zpočátku tedy plamen 

                                                 
7 DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. 170 s., ISBN 80-86111-21-0. 
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pokračuje dovnitř potrubí, postupně dochází ke kmitání směsi v potrubí a k odvodu 

spalin je nutná stále větší energie, takže čerstvá směs je poněkud stlačována a to 

způsobuje narůstání rychlosti šíření plamene. [4] 

Je-li směs iniciována na uzavřeném konci potrubí a plamen se tedy bude šířit 

směrem k otevřenému konci, budou podmínky šíření plamene výrazně odlišné. 

Vznikající spaliny, jejichž objem je cca 7krát větší než objem čerstvé směsi, vypuzuje 

"jako píst" před čelem plamene čerstvou směs z potrubí. Rychlost pohybu čela plamene 

je tedy dána součtem rychlostí hoření směsi a rychlostí vypuzovací. Přitom ale v potrubí 

shoří jen zhruba 1/7 směsi. Turbulentní proudění znamená, že se zvětší povrch čela 

plamene a tím se prudce zvýší rychlost hoření směsi. Pokud je potrubí dostatečně 

dlouhé, pak při iniciaci na uzavřeném konci potrubí bude rychlost šíření čela plamene 

neustále růst, až dosáhne detonační rychlosti. [4] 

Pokud je potrubí na obou koncích uzavřené, rychlost šíření čela plamene je nižší 

a maximálních hodnot nedosahuje na koncích potrubí. Jelikož v uzavřeném potrubí není 

možný únik čerstvé nezreagované směsi před čelem plamene, zareaguje celá směs, tudíž 

jsou při stejné výbuchové rychlosti výbuchové tlaky vyšší než v jednostranně otevřeném 

potrubí. Analogicky se pak chovají směsi hořlavých prachů se vzduchem, kde se 

u prachovzdušné směsi vždy jedná o směs turbulentní. Přitom u hořlavých prachů má 

délka potrubí větší vliv. Délka rozběhové dráhy je u prachů větší. [4] 

 

7.2 Výbuchová charakteristika 

Tvar výbuchové křivky se výrazně mění různou koncentrací výbušné směsi. 

Nejvyšších hodnot a rychlosti narůstání výbuchového tlaku se dosahuje při optimální 

koncentraci copt. Optimální koncentrace u prachů je: copt=(2 až 3)·Cstech, kde Cstech 

znamená stechiometrická koncentrace, která je například u plynů a par o málo nižší než 

koncentrace optimální. Se snižováním či zvyšováním optimální koncentrace copt se bude 

výbuchový tlak i jeho rychlost narůstání snižovat až k mezím výbušnosti LEL a UEL. 

Dolní a horní meze výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není 

možné samostatné šíření výbuchu ve směsi. [4] 
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7.2.1 Dolní mez výbušnosti 

Dolní mez výbušnosti (nebo také minimální výbušná koncentrace - cmin) je 

nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Pokud se této koncentrace 

dosáhne, stává se látka v rozvířeném stavu vznětlivou za přítomnosti dostatečně silného 

iniciačního zdroje. Obvykle bývají hodnoty minimální výbušné koncentrace 

v desítkách, pak jen zcela výjimečně ve stovkách na metr krychlový. Uvnitř technologie 

se takových hodnot dosahuje velice snadno, naproti tomu u venkovních prostor se jich 

dosahuje jen výjimečně. [12] 

7.2.2 Horní mez výbušnosti  

Naopak horní mez výbušnosti UEL (maximální výbušná koncentrace) 

představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi, tudíž je důležitý podíl kyslíku 

ve vzduchu. Jinak by se dala definovat jako maximální koncentrace látky se vzduchem, 

při jejímž dosažení už není ve směsi dostatek vzduchu k hoření. Řádově nabývá hodnot 

v kilogramech na metr krychlový. Mezi dolní a horní mezí výbušnosti se nachází 

tzv. pásmo výbušnosti. [12] 

7.2.3 Seznam dalších výbuchových charakteristik prachů 

Minimální iniciační energie - EMIN: je to nejmenší možná energie iniciačního 

zdroje, která je nutná k zažehnutí látky. Pokud by byla nižší, nestačila by k zažehnutí 

dané látky. Hodnoty u prachů se velice liší. To z toho důvodu, že některé prachy (např. 

cukr, plasty) mohou být vznětlivé i elektrickými či mechanickými jiskrami, naopak 

některé prachy, jako saze, je obtížné iniciovat i silnými iniciačními zdroji. Parametr 

minimální iniciační energie hodně závisí na koncentraci dané látky. Nejde počítat prostě 

s tím, že látka má vysokou minimální iniciační energii, protože se v technologii mohou 

vyskytnout velmi silné iniciační zdroje, které zažehnou jakoukoliv výbušnou atmosféru. 

Mezi takové iniciační zdroje patří např. plameny, elektrické jiskry či horké povrchy. 

[12] 

Maximální výbuchový tlak - pMAX: představuje nejvyšší hodnotu tlaku, 

kterou dosáhne zažehnutá směs při výbuchu. Výbuchový tlak je závislý na objemu 

výbušné atmosféry a její koncentraci. Při optimální koncentraci dosahuje látka 
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nejvyššího výbuchového tlaku, zároveň je k jejímu zažehnutí nutná minimální energie. 

Obvykle bývají hodnoty výbuchového tlaku od 3 do 10 bar, výjimečně pak do 12 bar. 

Redukovaný tlak, tedy maximální výbuchový tlak, jakého výbušná atmosféra dosahuje 

při použití ochranného systému, nabývá hodnot výrazně nižších (od 0,3 do 1 bar) a jeho 

výpočet je kritický pro návrh ochranných systémů. [12] 

 
Obr. 7. 8 Graf závislosti koncentrace na iniciační energii a maximálním výbuchovém tlaku8 

 

Na obrázku 7.8 můžeme vidět graf závislosti koncentrace na iniciační energii a 

maximálním výbuchovém tlaku. Křivka 1 představuje maximální výbuchový tlak, 

křivka 2 je minimální iniciační energie. [12] 

„Graf nezačíná v nule, ale na minimální výbušné koncentraci (A), dále s rostoucí 

koncentrací roste maximální výbuchový tlak a klesá energie nutná k iniciaci dané 

výbušné atmosféry. V bodě optimální koncentrace (B) dosahuje látka nejmenší energie 

a nejvyššího tlaku. S dále rostoucí koncentrací opět klesá maximální výbuchový tlak a 

roste iniciační energie, až za bodem (C) není látka výbušná, protože její koncentrace je 

nad horní mezí výbušnosti.“ 8 

                                                 
8 VST engineering [online]. 2010 [cit. 2012-03-01]. Výbuchové a požárně - technické 
charakteristiky látek. Dostupné z WWW: http://www.vst.cz/CZE/informace/vybuchove-
charakteristiky-latek.htm 
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Konstanta rychlosti nárůstu tlaku v objemu 1 m3 - KST: Jak už bylo výše 

uvedeno, maximální výbuchový tlak je závislý na objemu a koncentraci. Tudíž byla 

stanovena pro každou látku konstanta, která rychlost nárůstu tlaku popisuje v objemu 

na 1 m3, tedy za konstantních podmínek. Tento parametr KST bývá mnohdy důležitější 

než samotný maximální výbuchový tlak, protože udává informaci o předpokládaném 

průběhu výbuchu, což je nejdůležitější údaj pro konstrukci ochranných systémů. Z toho 

vyplývá, že není až tak důležité, jakého maximálního tlaku látka dosáhne, ale jak rychle 

jej dosáhne. Proto se taktéž podle KST prachy dělí do tříd:  

  - st 1 - KST 0 - 199 bar·m·s-1 

  - st 2 - KST 200 - 299 bar·m·s-1 

  - st 3 - KST více než 300 bar·m·s-1 [4, 12] 

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu - TROZ: Je to teplota, které musí 

dosáhnout horký povrch, aby vznítil rozvířený prach. Je důležitá z toho důvodu, že ve 

vnitřní technologii jsou elektronická zařízení, ve kterých se vyskytuje výbušná 

prachovzdušná atmosféra a je tedy nutné stanovit maximální povrchovou teplotu těchto 

zařízení. Teploty vznícení bývají obvykle u prachů v rozmezí od 350°C do 700°C, 

výjimečně pak mohou být i nižší než 300°C. [12] 

Teplota žhnutí usazeného prachu - TVRS: Jedná se o nejmenší teplotu horkého 

povrchu, která způsobí žhnutí ve vrstvě 5 mm. Po dosažení této teploty bude prach 

samovolně žhnout a jeho teplota se bude zvyšovat i bez žádného iniciačního zdroje. Je 

to teplota kritická pro téměř všechna elektrická zařízení. Teploty žhnutí u většiny 

prachů bývají od 150°C do 600°C. [12] 

Kromě výše uvedených charakteristik jsou u některých druhů prachů důležité 

hodnoty neboli doplňkové výbuchové charakteristiky prachů: 

Limitní obsah kyslíku - LOC: Limitní obsah kyslíku určuje minimální možné 

procentuální množství kyslíku ve výbušné atmosféře, při kterém je daný prach při jinak 

optimálních podmínkách výbušný. V atmosféře je obsah kyslíku 21 %. U organických 

prachů bývá limitní obsah kyslíku kolem 10%, může být však i kriticky nižší, kolem 

7%. Může se i nadále snižovat s rostoucí teplotou. [12] 
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Teplota samovznícení: Teplota týkající se látek, které mohou mít sklon 

k samovznícení, tedy postupného zahřívání mikroorganismy až do stavu, kdy látka 

začne žhnout samostatně. Většinou to bývá u organických prachů, konkrétně pak 

nejčastěji u obilovin a uhlí. [12] 

 

7.3 Ovlivnění mezí výbušnosti 

Meze výbušnosti slouží především k určení prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Upozorňují tím na hrozící nebezpečí, a tudíž mají velký praktický význam. Teprve až 

právě stanovení nebezpečí výbuchu dává obvykle podnět k řešení otázek 

protivýbuchové ochrany. Za skutečných pracovních podmínek působí na meze jiné 

vlivy než v laboratoři, proto je třeba tyto vlivy na meze znát a očekávat jejich působení 

při posuzování nebezpečí. Meze výbušnosti ovlivňuje mnoho vlivů.[4] 

7.3.1 Velikost iniciační energie Ei  

S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, konkrétně hlavně 

působí na horní mez a posouvá ji k vyšším hodnotám. Meze se obvykle stanovují 

při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační energií, která je u 

prachů Ei = 10 kJ. [4] 

7.3.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoc  

Čím větší je počáteční tlak, tím se zvýší i horní mez výbušnosti, dolní mez se 

však snižovat pouze nepatrně. S klesajícím tlak se rozsah výbušnosti uzavírá, takže je 

možné, že při určitém podtlaku, i za přítomnosti dané iniciační energie, nedojde 

k výbuchu. O podtlaku lze proto uvažovat jako o možném protivýbuchovém opatření. 

[4] 

7.3.3 Počáteční teplota 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rovnoměrně rozšiřuje, takže dolní mez 

se snižuje a horní se zvyšuje. Závislost je tedy lineární, ale směrnice přímky nemůže být 

stejná pro všechny hořlavé látky. [4] 
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7.3.4 Vlhkost 

Pro prachy má vlhkost výrazný význam. S rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje 

dolní mez výbušnosti, což znamená, že při obsahu vody nad 20 hmotnostních % je již 

prach nevýbušný. Musí se ale brát v úvahu, že vlhkost je jen proměnný faktor, to 

znamená, že prach může vyschnout a být opět výbušný. [4] 

7.3.5 Obsah kyslíku 

Výrazný vliv bude mít obsah kyslíku pouze na horní mez výbušnosti, kterou 

bude posouvat k vyšším hodnotám. Zato na dolní mez výbušnosti žádný vliv mít 

nebude, protože kyslík má zhruba stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. [4] 

7.3.6 Vytváření hybridní směsi 

Již jakékoli malé množství hořlavého plynu či páry hořlavé kapaliny velmi 

prudce sníží spodní mez výbušnosti směsi hořlavého prachu se vzduchem. K výbuchu 

není ani nutné, aby bylo dosaženo dolní meze výbušnosti ani prachovzdušné ani 

plynovzduchové směsi. Prachy, které nejsou za normálních podmínek výbušné, se 

i s malým množstvím plynu stávají výbušné. [4] 
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8 VÝBUŠNOST HOŘLAVÝCH PRACHŮ 

Jelikož každý rok vybuchne hned několik provozů a následky způsobí mnohdy 

veliké škody, je nutné mít tuto problematiku v odborném povědomí. [6] 

Podstata výbušnosti hořlavých prachů 

Stupeň rozmělnění pevné látky výrazně ovlivňuje její požární nebezpečí. Jelikož 

snižuje teplotu vznícení, může se stát, že látka, která je v normálním stavu nehořlavá, 

ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje. Skoro všechny látky ve formě prachu 

hoří, výjimku tvoří jen látky anorganické, konkrétně pak dolomit nebo vápenec. [6] 

Naopak mezi prachy, u kterých hrozí velké nebezpečí výbuchu, se řadí prachy 

kovů, konkrétně například hliník, který má navíc největší rychlost narůstání tlaku a 

jednu z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového tlaku. Dále to jsou hořčík, železo, 

titan a další.  Mezi nebezpečné nekovové prachy patří prach síry, který má taktéž 

nízkou teplotu vznícení a navíc sklon k tvorbě elektrostatických nábojů. Další to může 

být uhelný prach, který většinou vybuchuje v dolech a to většinou jako následek 

výbuchu metanu, který ho rozvíří a iniciuje ho. Rozvířený uhelný prach však může být 

výbušný i v jiných uzavřených technologiích. [6] 

Přírodních výbušných prachů jsou celá kvanta. Prakticky všechny organické 

prachy jsou výbušné, ač vznikají jako vedlejší produkty při výrobě nebo i jako hlavní 

produkt výroby. Organické prachy bývají náchylné k tvorbě elektrostatického náboje a 

mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří sem například obilní prach, škroby a mouky, 

jakékoli koření, tabák, kakao, čaj, cukr, dřevěný a korkový prach, len, bavlna, konopí a 

další. Mezi látky, které jsou hlavním produktem výroby, patří barviva, léčiva, 

výbušniny, plasty aj. [6] 

Výbuch prachu je věc známá již velice dlouho. V historii lze najít různé výbuchy 

především ve spojení s mletím obilí. Výbuchy také nastaly v továrnách na výrobu 

škrobu, čokolády, papíru či koření.[6] 

Hrozba nebezpečí výbuchu hořlavých prachů 

Jedna z velice důležitých otázek, které je nutné si při prevenci proti možnému 

výbuchu, je kdy hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých prachů. [6] 
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Největší nebezpečí výbuchu hrozí v prostředí, kde se může vytvořit nebezpečné 

množství výbušné směsi prachu se vzduchem. Výbuch pak může nastat přímým 

i nepřímým iniciačním zdrojem zapálení. Musí však být k dispozici dostatečné množství 

prachových částic, aby tato výbušná směs mohla vzniknout. Jako nebezpečná výbušná 

koncentrace se považuje dolní mez výbušnosti, která se určuje v gramech rozvířeného 

prachu v daném prostoru (g/cm3). [6] 

V uzavřeném prostoru neboli zařízení se již 10 litrů výbušné směsi považuje 

jako kritické, tudíž za nebezpečné množství a to bez ohledu na velikosti prostoru. Navíc 

v prostorách menších než 100 m3 se za nebezpečné množství bere již pouze několik 

litrů. Za nebezpečný se však nepovažuje celý prostor, ale jen ta část prostoru, kde se 

vyskytne výbušná směs. [6] 

U horní meze výbušnosti se nijak moc ani neuvažuje, protože provoz 

při koncentraci nad horní mezí výbušnosti nelze v žádném případě považovat 

za bezpečný. [6] 

Ovlivnění výbušnosti hořlavého prachu 

Mezi důležité otázky ohledně protivýbuchové ochrany patří taktéž to, co může 

ovlivnit výbušnost hořlavých prachů. Zde můžeme vidět výpis faktorů, které výbušnost 

ovlivňují: 

• Jemnost prachu: Udává se velikostí prachových zrn, a čím jsou jemnější, tím je 

vyšší maximální výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchové tlaku. Zároveň 

je zapotřebí menší iniciační energie k iniciaci této prachovzdušné atmosféry. 

Prachová zrna, která mají průměr větší než 0,5 mm, se již nepovažují 

za výbušná. [6] 

• Množství rozvířeného prachu - dolní mez výbušnosti (g/cm3): Čím vyšší je 

koncentrace prachu, tím roste i výbuchový tlak a brizance výbuchu. [3,6] 

• Koncentrace kyslíku v prostoru: Na koncentraci kyslíku v prostoru závisí, jaká 

bude prudkost výbuchu. A to čím větší bude koncentrace, tím bude i větší 

zmíněná prudkost. V případě, kdy dojde ke snížení koncentrace pod limitní 

obsah, nemůže již dojít k výbuchu. [6] 
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• Tlak v okamžiku iniciace: s rostoucím pracovním tlakem, jak je možné taky 

tento tlak nazývat, se zvyšuje i výbuchový tlak a brizance výbuchu. [3,6] 

• Teplota směsi v okamžiku iniciace: Výbuchový tlak s teplotou klesá. Rychlost 

narůstání výbuchového tlaku se bude měnit jen velice málo. Bude se však 

snižovat dolní mez výbušnosti, minimální iniciační energie a limitní obsah 

kyslíku. [3,6] 

• Vlhkost vzduchu: Vlhkost sníží výbušnost až při vysokém obsahu vody. [6] 

• Příměsi inertních tuhých látek: Čím vyšší bude obsah inertních příměsí, tím bude 

klesat výbušnost. Aby ale mělo snížení výbušnosti praktický význam, bude 

za potřebí poměrně vysokého obsahu inertních příměsí. Záleží také, o jaké 

prachy se jedná, ale někdy je zapotřebí například 80 hmotnostních procent 

příměsí inertních prachů. [6] 

• Stav pohybu směsi: S rostoucí turbulencí, jak je také možné stav pohybu věcí 

nazývat, se zvyšuje taktéž výbušnost. [6] 

• Velikost objemu nádoby (kubický zákon): U kubických nádob platí, že 

s rostoucím objemem se výbušnost snižuje. [6] 

• Tvar nádoby (výrobního zařízení): Rozdíl je patrný mezi kubickými a 

podlouhlými nádobami a potrubí. V kubických dosahuje tlak až 1,3 MPa a 

rychlost šíření plamene do 500 m/s. V podlouhlých nádobách a potrubí dosahuje 

dokonce rychlost šíření plamene až detonační rychlosti, která může být až 2000 

m/s a tlaků až 3 MPa. Osové tlaky pak mohou dosáhnout až 10 MPa. [6] 

• Uspořádání nádob: Zde záleží hlavně na tom, pokud jsou nádoby samostatné, 

nebo jestli jsou spojeny potrubím. Pokud jsou spojeny, výrazně se zvyšují 

nebezpečné výbuchové parametry. [6] 

• Vytvoření hybridní směsi: Hybridní směsi se mohou vytvořit například 

při zvýšení teploty prachů a tím vývinu rozkladných plynů, nebo při vývinu 

vodíku z vlhkých kovových prachů. Jakékoli hybridní směsi zvyšují výbušnost 

prachů. [3,6] 
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• Větrání: Jedná o pozitivní činnost, protože se větráním minimalizuje vznik 

hybridních směsí. [3,6] 

Nebezpečné zóny výbušné koncentrace 

Při určování protivýbuchové prevence je nutné i posoudit, kde jsou prostory 

s nebezpečím výbuchu. Některé prostory mají větší nebezpečí než jiné, proto je 

u hořlavých prachů řadíme do určitých nebezpečných zón: 

• Zóna 20: Zóna s největším nebezpečím. Nebezpečné množství výbušné směsi 

prachu se vzduchem se zde vyskytuje často nebo dlouhodobě. Většinou se jedná 

o vnitřní prostory, kde se mohou často nebo dlouhodobě vytvářet výbušné směsi. 

Mezi takové prostory patří např. mlýnské stolice, sila či odsávací zařízení. [6] 

• Zóna 21: Zahrnuje místa, ať už uvnitř nebo vně zařízení, kde se za normálního 

provozu rozvířením prachu krátkodobě vytváří nebezpečné množství výbušné 

směsi. Většinou zde patří prostory okolo zařízení, v němž se pracuje s prachem. 

[6] 

• Zóna 22: Zóna s nejmenším nebezpečím výbuchu. Do této zóny patří místa, kde 

je velice nepravděpodobné, že by se při normálním provozu vytvořila výbušná 

směs. Pokud však nastane, bude jen krátkodobá. Konkrétně jsou to pak prostory, 

kde vytvoření výbušné směsi usazeného prachu nastává kvůli jeho náhodnému 

rozvíření. Mohou to být ovšem také prostory, které nejsou zařazené do zóny 21, 

nebo které navazují na zónu 21. [6] 

8.1 Možnosti výskytu výbušné směsi u prachů 

Jestli se může v zařízení či jeho okolí vyskytnout výbušná směs, záleží 

na pracovních podmínkách a samozřejmě na vlastnostech přítomných látek. U prachů 

jejich příslušné vlastnosti vyjadřují dolní mez výbušnosti a bod nízkotepelné 

karbonizace prachu. Vytváření prachových vrstev je možno na vodorovných a málo 

skloněných plochách a tudíž nastává možnost rozvíření prachu. [4] 

Možnost výskytu prachu tedy znamená možnost výskytu částic pevné látky 

menších než 0,5 mm. Výjimečně, jako třeba u vláknin, mohou být i větší než 0,5 mm. 

Mezi prachy můžeme tedy zařadit velké množství látek, jako např. pudr, moučku, apod. 
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Jak jsem již v této práci uvedl, prach může vzniknout jako výrobek (mouka), polotovar 

(léčiva před tabletováním), nebo jako odpad (brusný prach). [4] 

Prach se může vyskytovat ve dvou stavech - usazený prach a rozvířený prach. 

Ovšem nejsou to stálé stavy, protože prachy mohou přecházet z jednoho stavu 

do druhého. Třeba usazený prach lze rozvířit poměrně snadno vibracemi, otřesy či 

proudem vzduchu. [4] 

Usazený prach může podle druhu látky hořet plamenem (bavlna), žhnout 

(dřevěné uhlí), či doutnat, přitom rychlost hoření může být různá. [4] 

Zato rozvířený prach je schopen prudké oxidační reakce, která má parametry 

výbuchu a někdy může přejít až v detonaci. Nebezpečí požáru hořlavých prachů je 

možné tam, kde se tyto prachy usazují v souvislé vrstvě schopné šířit požár, za kterou se 

považuje již 1 mm prachu. [4] 

Velice snadno může požár hořlavého prachu přejít ve výbuch, ale naopak. Tudíž 

výbuch může přejít v hoření nezreagovaného prachu. Po výbuchu však nemusí 

následovat požár, pokud je spotřebován všechen kyslík, nebo pokud je snížen obsah 

kyslíku na určitou míru. [4] 

Aby se mohla vytvořit výbušná směs prachu se vzduchem, musí být přítomno 

dostatečné množství prachových částic, což znamená, že skutečná koncentrace prachu 

cSKUT musí být rovna nebo větší než nebezpečná koncentrace cNEB:  

cSKUT ≥ cNEB 

Zmíněná nebezpečná koncentrace cNEB se určuje na základě dolní meze 

výbušnosti LEL:  

cNEB = kB·LEL  (1) 

kde kB představuje bezpečnostní koeficient, který se pro vnitřní prostory 

uvažuje kB = 0,5. Pro výpočet skutečné průměrné koncentrace je rozlišné nebezpečí 

uvnitř a vně zařízení.[4] 
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8.1.1 Nebezpečí výbuchu prachu uvnitř výrobního zařízení 

 Skutečná koncentrace uvnitř zařízení se vypočítá podle vztahu: 

cSKUT = 
V

m

  (2)
 

kde  

m hmotnost prachu [g], 

V objem zařízení, v němž je prach rozvířen [m3] 

 Pokud se proudění vyskytuje v potrubí, bude skutečná koncentrace: 

cSKUT = 
wS

m

V

m p

p

p

⋅
=

  (3)
 

kde  

mp množství přepravovaného prachu g·s-1 

Vp množství proudícího vzduchu m3·s-1 

S průřez potrubí m2 

w rychlost proudění vzduchu m·s-1 

 

Jak bylo již výše uvedeno, skutečná koncentrace prachu se může měnit 

při rozvíření usazeného prachu nebo při usazování rozvířeného prachu. Tudíž je nutno 

uvažovat i o usazeném prachu. [4] 

8.1.2 Nebezpečí výbuchu prachu vně výrobního zařízení 

Skutečná průměrná koncentrace vně zařízení, tedy v hale výrobního objektu, se 

vypočítá: 

cSKUT = 
h

s

hbl

sbl

V

m

míst

ρρ ⋅
=

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

  (4)
 

kde 

m množství usazeného prachu na půdorysné ploše místnosti g, 

Vmíst objem místnosti m3, 

l, b, h délky, šířka a výška místnosti m, 

s tloušťka usazené prachové vrstvy m, 

cSKUT skutečná průměrná koncentrace prachu g·m-3 



37 

ρ  sypná hustota prachu g·m-3. 

 Tloušťka nebezpečné vrstvy prachu se vypočítá: 

sNEB = 
ρρ

hckhc MINBNEB ⋅⋅
=

⋅

  (5)
 

U většiny prachů vrstva usazeného prachu o tloušťce 1 mm stačí k tomu, aby se 

při jeho rozvíření vytvořila výbušná směs. [4] 
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9 POPIS AKTUÁLNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK 

V PRAŠNÉM PROSTŘEDÍ 

Prach se vyskytuje prakticky všude a ve velkém množství má neblahý vliv 

na lidský organismus. Tato práce se však zabývá riziky představující možnosti výbuchu 

prachu a řízení těchto rizik. Při výbuchu prachů se jedná především o riziko újmy 

na zdraví a života osob, které se mohou vyskytnout v blízkosti výbuchu. Jak už bylo 

výše popsáno, je třeba stanovit zóny v prostředí, kde hrozí výbuch prachů. Jsou to zóny 

20, 21 a 22. Podle stanovené zóny je pak třeba provést analýzu iniciačních zdrojů. Podle 

ní pak můžeme určit, pro které zařízení není možné vyloučit výskyt iniciačního zdroje a 

výbušné atmosféry. Pro tyto zařízení je třeba navrhnout preventivní technická opatření, 

která mohou vést k vyloučení iniciačních zdrojů anebo ochranná technická opatření, 

která mohou omezit případné účinky výbuchu na přijatelnou úroveň. 

9.1 Charakteristika současných technických prostředků ochrany 

Mezi technické opatření, které je schopno omezit účinky výbuchu na přijatelnou 

úroveň patří především odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu a zabránění přenosu 

výbuchu. Celkové úrovně bezpečnosti se nejlépe dosahuje kombinací těchto 

technických a organizačních opatření. Organizační opatření představuje školení 

vlastních zaměstnanců a zaměstnanců externích firem, kteří mohou v tomto provozu 

pracovat. [2] 

Odlehčení výbuchu 

Je to takový druh zabezpečení, při kterém se používá větší množství 

odlehčovacích prvků. Za takové prvky se považují membrány, ventily, apod. 

Odlehčovacími prvky se tedy odlehčí tlak při výbuchu tak, aby nemohla být překročena 

tlaková odolnost zařízení. Jelikož musí být dán směr odlehčení výbuchu, je třeba taktéž 

zařídit, aby v tomto směru byla vymezena bezpečnostní zóna, kde by se neměli 

vyskytovat žádné osoby. Jelikož se zde nejedná o akční prvky a do průběhu výbuchu se 

vůbec nezasahuje, musí být všechny trasy, které jsou napojené na odlehčované zařízení, 

zabezpečeny proti přenosu výbuchu. Tento druh zabezpečení se většinou používá 
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u zařízení umístěných zcela nebo jen z části vně objektu, velice zřídka pak uvnitř 

budovy. Příklad takového odlehčení můžeme vidět na obrázku 9.1. [2, 8] 

 
Obr. 9. 1 Zásobníky plastového granulátu s ochranou odlehčení výbuchu9 

 

Potlačení výbuchu 

Je to druh zabezpečení, které se skládá z řídící jednotky, akčních prvků a 

detektorů výbuchu. V okamžiku kdy nastane výbuch, detektory zachytí nárůst tlaku 

nebo plamen a řídící jednotka vyšle signál k otevření akčních prvků, které vnesou 

do tohoto zařízení hasivo. Je zde však třeba, stejně jako u odlehčení výbuchu, zvážit 

potřebu zabezpečení proti přenosu výbuchu. Toto zabezpečení se používá pro zařízení 

umístěných uvnitř budovy. [2, 8] 

                                                 
9 Dostupné z WWW: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/ 
technicka_bezpecnost/vybuchy_prachu.html 
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Obr. 9. 2 Systém na potlačení výbuchu9 

 

Zabránění přenosu výbuchu 

Je to druh zabezpečení, při kterém brání přenosu výbuchového plamene nebo 

plamene a tlaku u všech tras a napojených zařízení. Většinou se toto zabezpečení 

používá u propojovacích potrubí se světlostí větší jak DN80. [2, 8] 

 
Obr. 9. 3 Klapka na zabránění přenosu výbuchu z filtru k odsávaným místům10 

 
 

                                                 
10 Dostupné z WWW: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/ 
technicka_bezpecnost/vybuchy_prachu.html 
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9.2 Posouzení účinků a následků výbuchu 

V této části mé bakalářské práce bych chtěl popsat a ukázat, jaký bude rozdíl, 

pokud nastane výbuch prachu při použití ochranných opatření, které jsem již uvedl 

v kapitole 9.1, nebo bez nich.  

V prvním případě se jedná o odlehčení výbuchu, kdy na obrázku 9.4 můžeme 

vidět, jak bude působit výbuch prachu bez jakéhokoli technického opatření. Výbuchový 

tlak se šířil téměř do všech směrů. Následně na obrázku 9.5 můžeme vidět zařízení 

s použitím odlehčení výbuchu. Tato nádoba je vybavena jednou membránou 

pro odlehčení výbuchu a lze vidět, že výbuchový tlak uniká požadovaným směrem. 

Jako první se šíří tlaková vlna a až později plamen. Z obrázku je taktéž zřejmé, proč se 

odlehčení výbuchu většinou nepoužívá uvnitř budovy a nikdo se nesmí vyskytovat 

i ve směru odlehčení. [11] 

 

 
Obr. 9. 4 Ukázka výbuchu prachu bez jakéhokoli technického opatření11 

 

                                                 
11 Dostupné z www: http://www.vst.cz/CZE/informace/ukazky-vybuchu.htm (foto je 
pořízeno z videa) 
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Obr. 9. 5 Ukázka výbuchu s ochranným opatřením odlehčení výbuchu11 

 

V dalším případě bude ukázáno a popsáno potlačení výbuchu. Pro případ 

bez ochranného opatření potlačení výbuchu nám postačí obrázek 9.4, protože tento 

průběh je stejný jako u předchozího výbuchu, ale rozdíl bude s tímto ochranným 

opatřením. Na obrázku 9.6 můžeme tedy vidět, že výbuch měl nastat, ale tím, že 

detektory zachytí nárůst tlaku a řídící jednotka vyšle signál k otevření akčních prvků 

s hasivem, byl tento výbuch potlačen. Jak je vidět, tento průběh neohrožuje při správné 

instalaci nic kolem sebe, proto je taky tato metoda dobrá pro zařízení uvnitř budovy. 

[11] 

 
Obr. 9. 6 Ukázka výbuchu s ochranným opatřením potlačení výbuchu12 

 
A posledním případem, který zde bude ukázán, bude příklad zabránění přenosu 

výbuchu. Na obrázku 9.7 bude opět nejdříve ukázáno, jak při přenosu výbuchu vyšlehl 

plamen z daného potrubí a poté na obrázku 9.8 je ukázán systém s jedním akčním 
                                                 
12 Dostupné z www: http://www.vst.cz/CZE/informace/ukazky-vybuchu.htm (foto je 
pořízeno z videa) 
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prvkem, který do potrubí rozvířil hasivo a tím zabránil šíření výbuchu. Zbytkový tlak 

dále pak pokračuje potrubím a postupně klesá. [11] 

 
Obr. 9. 7 Ukázka přenosu výbuchu bez ochranných opatření12 

 

 
Obr. 9. 8 Ukázka výbuchu s ochranným opatřením zabránění přenosu výbuchu13 

 

                                                 
13 Dostupné z www: http://www.vst.cz/CZE/informace/ukazky-vybuchu.htm (foto je 
pořízeno z videa) 
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10 ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK SPOJENÝCH 

S VÝBUCHEM PRACHU V PRAŠNÉM PROSTŘEDÍ 

Ochranná opatření popsané v kapitolách 9.1 a 9.2 jsou zapotřebí především, 

nelze-li vyhodnotit pravděpodobnost vzniku iniciačního zdroje, nebo pokud nelze 

zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit nebezpečí výbuchu prachu. 

Nejlepší jsou ovšem preventivní opatření. Jimi se myslí analýzy, které vyhodnotí 

nebezpečí, které může v prašném prostředí nastat. Poté se může rozhodnout, zda se 

takové zařízení přesune, odstraní nebo jestli se nainstalují již zmíněná technická 

ochranná opatření.  

V praktické části mé bakalářské práce budou provedeny dvě analýzy pro prašné 

prostředí. U každé bude nejprve popsán jejich postup a poté už konkrétní provedení. 

Na výbušnost v prašném prostředí se hodí hned několik metod, ale zde budou ukázány 

pouze dvě. Nejdříve bude provedena analýza souvztažnosti a za účelem verifikace 

výsledků bude pak následně provedena metoda FMEA. Obě metody jsem si vybral, 

protože jsou vhodné pro posuzování celých objektů a obě se zaměřují na možné zdroje 

rizika, která mohou v objektech nastat. Pro praktickou část této práce byly za zdroje 

rizika použity možné iniciační zdroje výbuchu prachu, které se považují za obvyklou 

příčinu výbuchu prachu. Všechny tyto iniciační zdroje byly čerpány ze stránek VST 

Engineering (dle [14]). 

10.1  Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je metoda, která je velice dobrá pro vyhledávání rizika 

v prašném prostředí celých podniků, či přímo zařízení. Řešení probíhá v určitých 

etapách. Každá etapa nakonec vypovídá jinak, přijímají se určité dílčí závěry, nakonec 

jsou však podkladem pro celkové hodnocení. Tato metoda se používá většinou 

pro posuzování celých objektů. [1, 7] 

První etapou je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. U toho je samozřejmě 

nutné vědět, pro jaký účel se bude analýza provádět. V další etapě následuje ohodnocení 

jednotlivých rizik a vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou. Z tohoto 

důvodu je sestavena tabulka s maticí možných zdrojů rizik. Pokud se budou rizika 
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vzájemně ovlivňovat, v tom případě se zvolí jednička, pokud ne, nula. Poté se sečtou 

ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočtou se koeficienty Kar (1) a Kpr 

(2). Jsou to procentní vyjádření počtu rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Tyto dva koeficienty se pak uvedou do tabulky, podle které se nakonec vytvoří grafické 

vyjádření. Do grafu se zapracují body z této tabulky a následně jsou rozděleny do čtyř 

kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Tyto osy se vypočtou pomocí vzorců (3) a (4) 

taktéž na základě spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé čtyři kvadranty pak 

představují závažnost uvedených rizik, což lze vidět v tabulce č. 3. [1, 7] 

Kar = [ ∑ Kar ÷ (x - 1) ] · 100  (1) 

Kpr = [ ∑ Kpr ÷ (x - 1) ] · 100  (2) 

 

Tab. 10. 1 Identifikace rizik (iniciačních zdrojů) 

Ionizační zdroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Kar 

1. Horké povrchy x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

2. Plameny, horké plyny, žhavé částice 1 x 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

3. Mechanicky vznikající jiskry 0 0 x 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
4. Elektrická zařízení (elektrické jiskry a  
    horké povrchy) 0 0 0 x 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

5. Rozptylové elektrické proudy 0 0 0 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

6. Statická elektřina 0 0 0 0 1 x 1 0 0 0 0 0 0 2 

7. Úder blesku 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 
8. Vysokofrekvenční elektromagnetické 
vlny 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 1 

9. Elektromagnetické vlny 0 0 0 0 1 0 0 1 x 1 0 0 0 3 

10. Ionizující záření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 

11. Ultrazvuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 

12. Adiabatická komprese a rázové vlny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 
13. Exotermické a chemické reakce  
     (např. samovznícení) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2 

Σ Kpr 2 2 2 4 5 3 5 2 2 2 1 1 2 x 
   
 

Tab. 10. 2 Koeficienty rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kar[%]x 91,7 50 25 25 16,7 16,7 0 8,3 25 0 0 0 16,7 

Kpr[%]y 16,7 16,7 16,7 33,3 41,7 25 41,7 16,7 16,7 16,7 8,3 8,3 16,7 
 

Kar min = 0    Kar max = 91,7 

Kpr min = 8,3    Kpr max = 41,7 

s = 80% 
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Výpočet osy matice: 
O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] · s [%]  (3) 

O1 = 100 - [(91,7 - 0) : 100] · 80 = 26, 64 

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] · s [%]  (4) 

  O2 = 100 - [(41,7 - 8,3) : 100] · 80 = 73,28 

 

 
Graf 10. 1 Grafické zobrazení analýzy souvztažnosti 

 

 
Tab. 10. 3 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

Oblast I. Primární a sekundární nebezpečná rizika 

Oblast II. Sekundární rizika 

Oblast III. Žádné primární nebezpečná rizika 

Oblast IV. Relativní bezpečnost 
 

Hlavním cílem této analýzy bylo především určit nejnebezpečnější iniciační 

zdroje. Z výsledků můžeme usoudit, že nejrizikovější jsou především horké povrchy, 

plameny, horké plyny a žhavé částice, které se vyskytují v oblasti III., která představuje 

ještě dostatečnou hrozbu. Na obrázku č. 17 lze však vidět, že mnoho nechybí, aby se 

mechanické jiskry, elektrické jiskry a elektromagnetické vlny zařadily také do této 

oblasti. Je tudíž nutné na ně dávat i přesto pozor. Ostatní iniciační zdroje se jinak řadí 

do oblasti IV., která představuje relativní bezpečnost, avšak i přesto není nic jisté. 

V této analýze nebyla pro prašné prostředí nalezena žádná primární a sekundární rizika. 
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10.2  FMEA (Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků) 

Pro verifikaci hodnot předchozí analýzy jsem si vybral Analýzu druhů 

poruchových stavů a jejich následků, tedy metodu FMEA. Tato metoda je založena na 

rozboru selhání a jejich následků. Tento rozbor umožňuje hledání dopadů a příčin 

vedených selhání. Metoda FMEA tedy slouží ke kontrole prvků systému a vychází se 

u ní z výpočtu uvedeného ve vzorci (5). 

R = P x N x H (5) 

R - míra rizika 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N - závažnost následků 

H - odhalitelnost rizika 

 

Pro výpočet byla vybrána hlavní rizika prašného prostředí a jejich indexové 

hodnocení. Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P) v našem výpočtu stanoví 

pravděpodobnosti vzniku rizika od náhodného, přes téměř jistou až po vysoce 

pravděpodobnou hrozbu. Dále se bude ve výpočtu posuzovat závažnost následků (N). 

Ta stanoví riziko závažnosti především ohrožení zdraví a života osob a životního 

prostředí, ale také finančního a materiálního hlediska. Stupně se řadí od nejmenší 

způsobené škody až po ohrožení života. Taktéž se posuzuje odhalitelnost rizika (H), 

která určuje jak rychle a jak lehce lze dané riziko zjistit a odhalit v jejím počátku. 

Stupně začínají od odhalení rizika v době výbuchu, pak pokračují dobou odhalení 

za několik hodin až po riziko, které je neodhalitelné. Jednotlivé hodnotící parametry 

jsou uvedeny v tabulce č. 4. Obvykle se pro metodu FMEA používá 10 stupňů 

jednotlivých faktorů, protože však je zde jen málo rizik, bude použito pouze 5 stupňů. 

Při závěrečném hodnocení míry rizika bude vypočtena tzv. míra tolerance, která 

vyhodnocené riziko rozděluje na přijatelné a nepřijatelné. Výpočet bude proveden 

pomocí Paretova principu 80/20 a podle závažnosti jednotlivých rizik bude sestaven 

diagram a Lorenzova křivka. K jednotlivým rizikům budou doplněny bodové hodnoty 

míry rizika, kumulativní četnost a procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí. [1, 7] 
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Tab. 10. 4 Jednotlivé hodnocení parametrů metody FMEA 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malá škoda, malý úraz 

4.10 Akceptovatelné riziko 2 Větší škoda, úraz s pracovní neschopností 

11.50 Mírné riziko 3 Vyšší škoda, úraz s nutnou hospitalizací 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká škoda, těžký úraz s trvalými následky 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda na majetku, smrt osob 

P Pravděpodobnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko, během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadno odhalitelné riziko, den a více 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 
 
 

Tab. 10. 5 Hodnocené faktory rizika s výslednou mírou rizika 

č. Iniciační zdroj P N H R 

1 Horké povrchy 4 2 2 16 

2 Plameny, horké plyny, žhavé částice 4 2 2 16 

3 Exotermické a chemické reakce  2 2 3 12 

4 Elektrická zařízení (elektrické jiskry) 2 1 4 8 

5 Elektromagnetické vlny 2 1 4 8 

6 Rozptylové elektrické proudy 1 2 3 6 

7 Úder blesku 1 4 1 4 

8 Ionizující záření 1 1 5 5 

9 Ultrazvuk 1 1 5 5 

10 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 1 1 4 4 

11 Mechanicky vznikající jiskry 3 1 1 3 

12 Adiabatická komprese a rázové vlny 1 1 2 2 

13 Statická elektřina 1 1 1 1 
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Graf 10. 2 Grafické zobrazení analýzy souvztažnosti 

 
Tato analýza měla posloužit k tomu, aby potvrdila nejrizikovější iniciační 

zdroje. Výsledku jsem se dopracoval díky Paretova principu a Lorenzovy křivky. Bylo 

zjištěno, že nejrizikovějšími iniciačními zdroji jsou především horké povrchy, plameny, 

horké plyny a žhavé částice. Tyto zdroje prokázala první analýza a tato následující je 

potvrdila. Ostatní zdroje, které sice první analýza jako rizikové neprokázala a tato je 

za rizikové označila, musíme brát v potaz jako sice méně, ale přece jen rizikové.  

10.3  Východiska a souhrn navrhovaných opatření 

V praktické části bakalářské práce byly provedeny tedy dvě analýzy a obě nám 

potvrdily, že nejrizikovější iniciační zdroje horké povrchy, plameny, horké plyny a 

žhavé částice.  

Praktická část bakalářské práce, tudíž zmíněné analýzy, jak analýza 

souvztažnosti, tak i metoda FMEA, byly provedeny pro fiktivní prašné prostředí, takže 

musíme brát v úvahu, že je různé pro jednotlivé podniky. Obvyklou příčinou vzniku 

horkého povrchu bývá tření rotujících částí zařízení, poruchy zařízení pracující 

za vysokých teplot, poruchy tepelné izolace, opracování materiálů, poruchy brzd, spojek 

či ložisek anebo třeba zadření mechanismů. 
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Co se týče toho, jak se mohou stát iniciačním zdrojem plameny, horké plyny a 

žhavé částice, tak to nastává tehdy, kdy jsou v provozu zařízení na spalování, sušení, 

práce s plamenem, ale taktéž pokud by se někdo vyskytoval v tomto rizikovém prostoru 

s otevřeným ohněm či cigaretou. Z důvodu toho je nutné, aby taktéž zaměstnanci 

dodržovali přísná pravidla. K tomu slouží pravidelné školení zaměstnanců. 

Ne vždy se však dá výbuchu zabránit. Díky tomu, že výbuch prachu nemá až tak 

ničivé účinky jako třeba plyny a páry, se mohou tedy navrhnout technické prostředky 

pro omezení účinku výbuchu. Jak už bylo zmíněno v kapitolách 9.1 a 9.2 jsou to 

především zařízení s ochranným opatřením odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu a 

zabránění přenosu výbuchu. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a popsat aktuální bezpečnostní rizika 

spojená s výbuchem prachu a prašných látek na základě teoretických znalostí a 

praktických poznatků. Současně s tím i navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí a 

rizik.  

V úvodní části práce jsou popsány právní a technické normy, které s danou 

problematikou souvisí. Dále následují základní poznatky o výbuchu, kde jsou zmíněny 

různá ovlivnění výbuchu, výbuchové charakteristiky či ovlivnění mezí výbušnosti. 

Následně je popsána i výbušnost hořlavých prachů a v této kapitole jsou zmíněny 

i možnosti výskytu výbušné směsi. V práci se dále vyskytuje souhrn současných 

technických prostředků, které jsou instalované z důvodu ochrany proti výbuchu prachu. 

Zároveň je zmíněná jejich charakteristika a na obrázcích a popisech byly ukázány 

možné účinky a následky výbuchu bez těchto ochranných zařízení a s nimi. 

Pro praktickou část jsem si vybral metodu analýza souvztažnosti a analýzu 

selhání a jejich dopadů, protože jsou vhodné pro posuzování celých objektů a obě se 

zaměřují na možné zdroje rizika, která mohou v objektech nastat. Tudíž jsou 

pro preventivní opatření nejlepší. Nejdříve byla tedy provedena analýza souvztažnosti. 

Pracovalo se zde s rizikovými iniciačními zdroji. Po provedení této analýzy a tedy 

i následné verifikace výsledků pomocí analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA), se 

ukázaly jako nejrizikovější iniciační zdroje horké povrchy, plameny, horké plyny a 

žhavé částice. V závěru práce byly navrženy možná opatření, která by pomohla 

k minimalizaci rizik spojených s výbuchem prachu. 

Závěrem už je třeba jen posoudit, zda byly splněny cíle této bakalářské práce. 

Aktuální bezpečnostní rizika spojené s výbuchem prachu byla zjištěna z literatury, 

následně popsány v teoretické části. Poté bylo zjištěno pomocí dvou analýz, která jsou 

nejnebezpečnější a nakonec byl i navrhnut způsob pro minimalizaci těchto rizik. 

Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že předepsané cíle byly splněny. 
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Příloha č. 1 
 

č. Iniciační zdroj P N H R 
Kumulativní 
četnost 

Míra rizika 
[%] 

Procentuální 
kumulativní 
četnost 

1 Horké povrchy 4 2 2 16 16 17,582 17,58 

2 Plameny, horké plyny, žhavé částice 4 2 2 16 32 17,582 35,16 

3 Exotermické a chemické reakce  2 2 3 12 44 13,187 48,35 

4 Elektrická zařízení (elektrické jiskry) 2 1 4 8 52 8,7912 57,14 

5 Elektromagnetické vlny 2 1 4 8 60 8,7912 65,93 

6 Rozptylové elektrické proudy 1 2 3 6 66 6,5934 72,53 

7 Úder blesku 1 4 1 4 70 4,3956 76,92 

8 Ionizující záření 1 1 5 5 75 5,4945 82,42 

9 Ultrazvuk 1 1 5 5 80 5,4945 87,91 

10 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 1 1 4 4 84 4,3956 92,31 

11 Mechanicky vznikající jiskry 3 1 1 3 87 3,2967 95,60 

12 Adiabatická komprese a rázové vlny 1 1 2 2 89 2,1978 97,80 

13 Statická elektřina 1 1 1 1 90 1,0989 98,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


