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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o podmínkách výbuchu, prostorech s nebezpečím výbuchu 

a jejich dělení na jednotlivé zóny. Dále je zaměřena na možnosti minimalizace rizik výbuchu 

s ohledem na lakovny pomocí primární, sekundární a konstrukční prevence. Popisuje 

doporučení a možnosti pro minimalizaci vzniku výbuchu, případně jeho následků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výbuch, nebezpečí výbuchu, minimalizace výbuchu, protivýbuchová prevence, výbušné 

prostředí, lakovny. 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis deals with conditions of explosion, areas with danger of an explosion and 

their division into individual zones. Furthermore the thesis is focused to options for a 

reduction of risks of explosion and takes into account the coating plants by using primary, 

secondary and constructional prevention. It describes the recommendations and options for 

reduction of the explosion creation, eventually its results. 

KEYWORDS 

Explosion, danger of explosion, reduction of explosion, prevention of explosion, explosive 

atmospheres, coating plants. 
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ÚVOD 
Výbuch je jev, který představuje velké nebezpečí svému okolí. Jsou při něm ohroženy lidské 

životy a objekty v blízkém okolí. S výbuchem se dá setkat v různorodých výrobních i 

nevýrobních procesech a nelze před ním, vzhledem k jeho rychlosti, uniknout. Z toho důvodu 

jsou opatření, vedoucí k vyloučení možnosti výbuchu nebo alespoň k redukci jeho ničivých 

účinků neopomenutelnou součástí při konstrukci a provozu průmyslových objektů. 

V lakovnách, kde se ve velké míře používají elektrostatické stříkací zařízení je prioritní při 

minimalizaci rizik výbuchu zejména uzemnění všech vodivých součástí a dále také účinné 

systémy odsávání a větrání. Mezi další důležitá opatření patří dodržování zásad při práci ve 

výbušném prostředí a použití automatických zařízení, která jsou schopná včas zaregistrovat 

hrozící nebezpečí a svým zásahem jej odvrátit. 
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1 TEORIE VÝBUCHU 
Výbuch (exploze) je jev, při kterém dojde k velmi rychlému uvolnění energie ve formě tlaku a 

tepla a rázová vlna, která při něm vzniká, má destruktivní účinky na okolí výbuchu, mezi 

které patří ohrožení lidských životů, narušení či boření stavebních konstrukcí a zničení strojů 

a zařízení.  

Délka výbuchu je v řádech milisekund, takže není možné před ním uniknout, proto je důležité 

učinit opatření, která slouží k předcházení tomuto jevu. Nejčastěji se lze setkat se dvěma 

základními druhy výbuchů – výbuch fyzikální (mechanický), při kterém dochází k zničení 

materiálu například při překročení tlaku plynu nebo kapaliny uvnitř uzavřené nádoby a 

výbuch chemický, který vzniká při prudké chemické reakci, většinou při styku explozivní 

látky a vzduchu a který je předmětem této práce. [1], [6] 

 

1.1 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 Detonace – Druh spalování, při kterém se nadzvukovou rychlostí šíří rázová vlna 

skrze objem materiálu. Ta stlačuje materiál v okolí a tím zvyšuje jeho teplotu nad bod 

vznícení. 

 Deflagrace – Druh spalování, který se na rozdíl od deflagrace nešíří nadzvukovou 

rychlostí, ale tepelnou vodivostí. Jako příklad deflagrace lze uvést oheň. 

 Spodní mez výbušnosti (LEL) – Koncentrace hořlavého plynu, par nebo mlhy 

s kyslíkem, pod jejíž hranicí již není směs výbušná. 

 Horní mez výbušnosti (UEL) – Koncentrace hořlavého plynu, par nebo mlhy 

s kyslíkem, nad jejíž hranicí již směs není výbušná. 

 Limitní koncentrace kyslíku (LOC) – Maximální množství kyslíku ve směsi, při kterém 

ještě směs není schopná výbuchu. [1],[6]  

 

1.2 PODMÍNKY VÝBUCHU 

Výbuch může nastat, pokud jsou splněny následující podmínky: 

 Přítomnost hořlavé látky v koncentraci mezi spodní a horní mezí výbušnosti 

 Přítomnost oxidačního činidla (nejčastěji kyslíku obsaženého v okolním vzduchu) 

 Přítomnost iniciačního zdroje  

V případě hořlavého prachu přibývají ještě další dvě podmínky: 

 Prach musí být ve směsi s oxidačním prostředkem dostatečně rozptýlen 

 Prach musí být rozptýlen v částečně uzavřeném nebo uzavřeném místě [1], [19] 
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Těmto podmínkám se říká tzv. výbuchový trojúhelník (resp. pentagon pro prachové směsi), 

jak můžete vidět na obrázku 1.1  

 

Obr. 1.1 a) Výbuchový trojúhelník b) Výbuchový pentagon [1] 

 

1.2.1 MEZE VÝBUŠNOSTI 

Aby mohlo dojít k výbuchu, je potřeba, aby výbušná látka měla koncentraci mezi spodní a 

horní mezí výbušnosti. Pokud se látka nachází pod spodní mezí výbušnosti, je ve směsi velký 

podíl oxidačního činidla a malý podíl látky a tato směs je nevýbušná (příliš chudá). Pokud se 

látka nachází nad horní mezí výbušnosti, je ve směsi příliš mnoho výbušné látky a nedostatek 

oxidačního prostředku, takže je směs bohatá a není schopná výbuchu. Dostatečné množství 

oxidačního činidla je přítomné ve většině případů a to ve formě kyslíku obsaženého ve 

vzduchu. [1] 

Každá látka má specifické hodnoty těchto mezí a tyto konkrétní hodnoty se dají zjistit 

například z bezpečnostního listu konkrétní látky.  

 

1.2.2 PŘÍTOMNOST HOŘLAVÉ LÁTKY 

Primárním předpokladem ke vzniku výbuchu je přítomnost hořlavé látky v procesu. Ta je 

tvořena hořlavým plynem, párou nebo mlhou hořlavé kapaliny nebo rozptýleným hořlavým 

prachem. O kombinaci těchto látek se hovoří jako o hybridní směsi. Pokud je přítomno více 

než 10 dm
3
 výbušné atmosféry, je tento objem vždycky nebezpečný. 

 

HOŘLAVÉ KAPALINY 

V případě hořlavých kapalin je zásadní pro posouzení výbušné atmosféry hodnota teploty 

vzplanutí. Pokud je maximální pracovní teplota dostatečně nízko pod velikostí teploty 

vzplanutí kapaliny, netvoří se nad její hladinou dostatečné množství par potřebných k tvorbě 

výbušné atmosféry. Pokud se však kapalina rozptyluje ve formě aerosolu (např. při lakování), 

může dojít k tvorbě výbušné atmosféry i pod touto hodnotou. 
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HOŘLAVÉ PLYNY A PÁRY 

Pokud hovoříme o hořlavých plynech a párách, zde je důležitý faktor jejich hustota v poměru 

k hustotě vzduchu. Pokud jsou těžší, než vzduch, drží se u země a hromadí se v prostorech 

pod úrovní země a kanálech. V případě plynů lehčích než vzduch dochází k jejich akumulaci 

zejména pod stropy uzavřených objektů a hal. K únikům dochází zejména netěsnostmi 

v potrubních přírubách, ventilech a armaturách. 

 

HOŘLAVÉ PRACHY 

Zde je důležitým faktorem zejména velikost prachových částic materiálu. Prachem se rozumí 

částice menší než 0,5 mm. Ten se může vyskytovat buď jako usazený nebo rozvířený, 

přičemž snadno přechází z jednoho stavu do druhého. Při běžných podmínkách je 

v uzavřených prostorech již jednomilimetrová vrstva prachu nebezpečná. Podle hodnoty dolní 

meze výbušnosti se určuje nebezpečná koncentrace. Horní mez se v tomto případě neuvažuje 

z důvodu nerovnoměrnosti koncentrace v prašném oblaku nebo možnosti rozvíření usazeného 

prachu. V podstatě kterýkoliv hořlavý (za určitých okolností i nehořlavý) materiál v prašné 

formě má schopnost hořet a tvořit se vzduchem výbušnou atmosféru. [1] 

 

1.2.3 PŘÍTOMNOST OXIDAČNÍHO ČINIDLA 

Nejčastěji slouží jako oxidační činidlo kyslík obsažený v zemské atmosféře. Ke snížení 

koncentrace kyslíku slouží inertizace. Vhodné inertizační plyny jsou např. dusík nebo oxid 

uhličitý. Také se používají vodní páry nebo inertní práškové látky. [1] 

 

1.2.4 PŘÍTOMNOST INICIAČNÍHO ZDROJE 

Další důležitý faktor při posouzení rizika výbuchu jsou iniciační zdroje, které se buďto 

vyskytují v prostředí trvale nebo při možných havarijních stavech. Z toho vychází nutnost 

posouzení, jak je vznik těchto zdrojů pravděpodobný a zdali jsou dostatečně účinné. Podle 

pravděpodobnosti vzniku lze zdroje rozdělit na tři skupiny: 

 Zdroje se vyskytují trvale nebo velmi často  

 Zdroje se vyskytují zřídka – při pochybení personálu nebo selhání stroje atd. 

 Zdroje se vyskytují velice zřídka – při výjimečných havarijních stavech 

  Norma ČSN EN 1127-1 definuje 13 možných zdrojů vznícení: 

 

HORKÉ POVRCHY 

K iniciaci dochází buď při kontaktu výbušné atmosféry a horkého povrchu nebo po vznícení 

vrstvy usazeného prachu na tomto povrchu. Se vzrůstající teplotou a povrchem horkého 

povrchu roste účinnost tohoto iniciačního zdroje.   
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PLAMENY A HORKÉ PLYNY (VČETNĚ HORKÝCH ČÁSTIC) 

Tento iniciační zdroj patří mezi nejúčinnější a snadno se rozšiřuje do dalších prostorů. Horké 

plyny jsou produkty plamenů, a pokud uvažujeme prašné nebo sazovité plameny, jsou jejich 

produktem také rozžhavené pevné částice.  

 

MECHANICKY VZNIKAJÍCÍ JISKRY 

Tření, nárazy nebo brousící procesy mohou být doprovázeny oddělováním částic z pevných 

materiálů a jejich ohřevu jako důsledek energie vznikající při tomto procesu. Jiskry také 

mohou být iniciovány vniknutím kovových částí či kamenů do zařízení, ochranných systémů 

a součástí. Při nárazech lehkých a zkorodovaných kovů a jejich slitin hrozí nebezpečí vzniku 

termických reakcí, které mohou zapříčinit iniciaci výbušné atmosféry.  

Je tedy třeba zamezit vniku těles jako kovové části a kameny do zařízení a uvážit vhodnou 

volbu materiálu pro rotující součásti zařízení.  

 

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Zde mohou jako iniciátory působit elektrické jiskry a horké povrchy zařízení. Vznik 

elektrických jisker nastává zejména při zapínání a vypínání elektrických obvodů, při uvolnění 

spojů a rozptylovými proudy.  

 

ROZPTYLOVÉ ELEKTRICKÉ PROUDY, KATODOVÁ OCHRANA PROTI KOROZI 

Tyto proudy mohou vzniknout například při zkratu elektrických instalací, úderu blesku nebo 

při působení magnetické indukce v blízkosti instalací s vysokými proudy či frekvencemi. Při 

působení rozptylových proudů snadno dochází k jiskření a vytváření elektrických oblouků 

s dostatečnou iniciační energií.  

 

STATICKÁ ELEKTŘINA 

Nabité vodivé části mohou vyvolat výboj, který snadno vytvoří zápalnou jiskru. U částí 

vyrobených z nevodivého materiálu, zvláště většiny plastů, ale i jiných materiálů, které jsou 

elektrostaticky nabité, je možnost vzniky trsových výbojů a za určitých okolností (např. pás 

odvíjející se po válečcích nebo zkombinováním vodivých a nevodivých materiálů) také 

plazivých výbojů. Na hromadě sypkého materiálu je možnost vzniku kuželových výbojů.  

Ukázka iniciace výbuchu statickou elektřinou je zobrazena na Obr. 1.2. 
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Obr. 1.2 Jedna z verzí exploze vzducholodi Hindenburg v roce 1937: iniciace výbuchu 

nahromaděného vodíku jiskrou statické elektřiny [22] 

 

ÚDER BLESKU 

Ke vznícení dojde vždy, když blesk udeří do výbušné atmosféry. Mezi další plynoucí z úderu 

blesku patří možná iniciace vysokou teplotou, která se při úderu vytvoří u bleskosvodu.  

 

RÁDIOFREKVENČNÍ (RF) ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY OD 104
 HZ DO 1011

 HZ 

Tyto vlny používají např. rozhlasové vysílače a vysokofrekvenční generátory sloužící 

k ohřevu, sušení a svařování. 

Jakákoli vodivá část v dosahu vln se chová jako přijímací anténa a je zde možnost jejího 

zahřívaní a případně i vznícení, například pokud se vysílaná frekvence přiblíží vlastní 

frekvenci části.  

 

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY OD 3 X 1011
 HZ DO 3 X 1016

 HZ 

Vlny vytvářené v tomto spektru frekvence je nebezpečné jako zdroj iniciace zvláště, pokud se 

jeho vlny soustředí do jednoho místa (např. reflektor). Vlny slunečního světla nebo záření 

silného světelného zdroje můžou absorbovat částice prachu ve vznosu a následně se stanou 

iniciátory.  

 

IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 

Je nebezpečné zvláště v prachovzdušné atmosféře. Částice prachu, které absorbují energii 

tohoto záření, se mohou stát iniciátory. Dále je tohle záření nebezpečné pro svoji schopnost 

radiolýzy vody, při které vzniká výbušná směs kyslíku a vodíku.  
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ULTRAZVUK 

Zde je nebezpečí ohřevu látek a případné iniciace v důsledku zahřívání látek, které přijímají 

vyzařovanou ultrazvukovou energii.  

 

ADIABATICKÁ KOMPRESE RÁZOVÉ VLNY 

Při této kompresi vznikají vysoké teploty, které mohou způsobit iniciaci výbušné atmosféry. 

K rázovým vlnám dochází například při rychlém uvolnění plynů pod vysokým tlakem do 

potrubí. V oblasti kolenních armatur, kde rázová vlna mění svůj směr, poté dochází 

k lokálnímu vzniku velmi vysokých teplot.  

 

EXOTERMICKÉ REAKCE VČETNĚ SAMOVZNÍCENÍ PRACHŮ 

Zde je podmínka možnosti iniciace produkce tepla, která je vyšší, než tepelné ztráty v okolí. 

K samovznícení může dojít, při skladování tuhých paliv a dalších materiálů. Závisí na době 

skladování produktu, teplotě okolního prostředí a poměru objemu k povrchu skladovaného 

produktu. Je tedy vhodné omezit dobu skladování těchto potenciálně nebezpečných materiálů 

a monitorování teploty.  [5] 
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2 VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA 
Prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra a to 

v množství, které vyžaduje opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob. Ta vzniká 

při zpracovávání hořlavých materiálů a je tvořena směsí hořlavé látky a oxidačního činidla. 

V prostoru s nebezpečím výbuchu vždy hrozí zároveň i nebezpečí požáru. [24] 

 

2.1 DĚLENÍ PROSTORŮ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 

Prostory s nebezpečím výbuchu se rozdělují do třech oblastí: 

 BE3N1 – prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, 

 BE3N2 – prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, 

 BE3N3 – prostory s nebezpečím výbuchu výbušnin. 

Prostory se dále dělí do jednotlivých zón. Tyto prostory je třeba označovat podle nařízení 

vlády č. 406/2004 Sb. v místě vstupu bezpečnostními značkami výstrahy s černým nápisem 

EX včetně zařazení do příslušné zóny. [3], [12] 

 

2.1.1 PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PLYNŮ A PAR  

 Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými 

látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo 

často. 

 Zóna 1: Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí 

vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný. 

 Zóna 2: Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu 

s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud 

výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový 

úsek. 

Výbušné páry vytvářejí například benzín, etanol, propan. Mezi výbušné plyny se řadí např. 

metan, zemní plyn, vodík. [3] 

 

2.1.2 PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PRACHŮ  

 Zóna 20: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou dobu nebo často. 

 Zóna 21: Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu pravděpodobný. 

 Zóna 22: Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra 

vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

Hořlavé prachy vytvářejí například tabák, uhlí nebo hliník, ale i na první pohled nenápadné 

suroviny, jako cukr, pšenice, káva nebo bavlna. [3], [7] 
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3 PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 
Jedná se o opatření, které zabraňují nebo snižují možnosti vytváření výbušné atmosféry a 

redukují možnosti iniciace výbušných směsí tím, že odstraní, případně omezí možné iniciační 

zdroje, minimalizují následky exploze a možnosti šíření této exploze například mezi 

jednotlivými pracovními a výrobními halami.  

Opatření se dají dělit na: 

 primární prevenci (aktivní), které spočívá na úplném odstranění možnosti výbuchu,  

 sekundární prevenci, která je založena na omezení iniciačních zdrojů, 

 terciární (pasivní), u kterých se jedná o zmírnění následků výbuchu. [2] 

 

3.1 PRIMÁRNÍ PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

Jak je již zmíněno, nebezpečí výbuchu hrozí za předpokladu přítomnosti hořlavé látky, 

oxidačního činidla a iniciátoru výbuchu v daném prostoru. Tyto předpoklady je potřeba pro 

splnění primární prevence eliminovat. [2] 

 

3.1.1 ELIMINACE PROSTORU S VÝSKYTEM HOŘLAVÉ LÁTKY 

Eliminace prostoru s výskytem hořlavé látky, případně oddělení hořlavé látky od oxidačního 

prostředku se využívá především u hořlavých kapalin. Princip spočívá v tom, že pokud není 

nad hladinou kapaliny volný objem, není možnost vytvoření výbušné koncentrace par. [2] 

 

NÁDRŽE, VE KTERÝCH JSOU HOŘLAVÉ KAPALINY NAD NEBO POD VRSTVOU VODY 

Zde jsou dvě nezbytné podmínky. Hořlavá kapalina nesmí být rozpustná ve vodě a voda tuto 

kapalinu nesmí rozkládat. Voda se doplňuje do nádrže pod tlakem, který je vyšší, než tlak 

nasycených par hořlavé kapaliny, takže se zabrání tvorbě nasycených par i nad horní 

hladinou. To, zda je hořlavá kapalina pod nebo nad vrstvou vody, závisí na poměru hustot. 

Ochranné kapaliny je také možno použít u samovznětlivých prachů. Výjimkou je velká část 

kovových prachů, které reagují a s těmito kapalinami za tvorby vodíku, který je extrémně 

hořlavý. [2] 

 

NÁDRŽE S „PLOVOUCÍM VÍKEM“ NEBO S „PONTONOVÝM VÍKEM“ 

Plovoucí víko je kruhový disk z ocelového plechu tloušťky 2 až 5 mm. Víko je rozděleno 

přehradami na několik úseků, které jsou vyplněny vzduchem, aby bylo schopné plavat na 

hladině. Je menšího průměru než samotná nádrž a má speciální konstrukci těsnění, aby byla 

zajištěna jeho schopnost spolehlivé hermetizace a schopnost pohybu zároveň s hladinou 

nádrže nahoru i dolů. [2] 

 



BRNO 2015 

 

 

20 
 

PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

 

Obr. 3.1 Chránění hořlavé kapaliny pod vrstvou vody [2] 

1    nádrž 5    odvod vody 

2    hořlavá kapalina 6 a 9    přívody s blokováním 

3    voda 7    odvod hořlavé kapaliny 

4    přívod hořlavé kapaliny 8   přívod vody pro vytvoření přetlaku 

 

 

NÁDRŽE Z POGUMOVANÉ TKANINY 

Tento typ nádrže je zcela naplněn kapalinou. Stěna této nádrže se totiž „skládá“ v závislosti 

na naplnění nádrže hořlavou kapalinou, tj. na stupni naplnění nádrže. [2] 

 

POUŽITÍ STABILIZAČNÍCH PĚN, EMULZÍ A DUTÝCH MIKROKULIČEK 

V tomto případě musí být splněny předpoklady, jako u nádrží s vrstvou vody, tj, hořlavá 

kapalina nesmí s ochrannou vrstvou reagovat, rozpouštět ji a musí mít větší hustotu, než 

ochranná vrstva. Aby bylo dosaženo hermetizace, vrstva těchto kuliček musí být dostatečně 

silná. Duté mikrokuličky mají rozměr 10 až 120 mikrometrů a jsou vyráběny 

z fenolformaldehydových pryskyřic. [2] 

 

3.1.2 ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ NEBO VHODNÁ VOLBA HOŘLAVÉ LÁTKY 

Nebezpečí výbuchu se dá vyloučit odstraněním hořlavé látky, resp. náhradou této látky látkou 

nehořlavou nebo alespoň méně hořlavou alternativou. Tato náhrada není mnohdy možná 

z důvodu, že je látka používána pro své chemické složení. Pokud je ovšem používána pro své 

fyzikální vlastnosti, lze ji často nahradit bezpečnou alternativou s podobnými vlastnostmi.  

Pokud se hořlavý plyn používá jako prostředek k vytvrzování nebo přepravě, nabízí se zde 

možnost jeho náhrady např. vzduchem, dusíkem nebo oxidem uhličitým. Pokud se jedná o 

hořlavé kapaliny, které se používají jako rozpouštědla, dají se tyto prostředky, např. benzín, 
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éter či líh nahradit nehořlavými nebo méně hořlavými látkami či saponáty. Ovšem je nutné 

dávat pozor, aby při použití těchto náhrad nevzniklo nebezpečí jiného druhu. 

Není-li možné eliminovat hořlavou látku nebo použít méně hořlavou alternativu, je možnost 

snížit koncentraci této látky na bezpečnou mez pomocí větrání. Přirozenou cestou lze 

větráním docílit výměny vzduchu za jednu hodinu. Při použití umělého (technického) větrání 

jde dosáhnout většího přísunu vzduchu a mezi další výhody patří to, že sací trubici je možné 

či dokonce nutné umístit co nejblíže místa vzniku nebo úniku hořlavé látky. Odsávané 

médium ovšem z hygienických důvodů nesmí nikdy proudit kolem obsluhy. Např. páry 

z otevřené nádrže napuštěné hořlavou kapalinou, u které se pohybuje obsluha, je nutno 

odsávat po obvodě nádrže hned nad hladinou kapaliny místo toho, aby se odsávaly nad nádrží. 

Vzhledem k tomu, že lze do okolí vypouštět jen velmi malé množství odsátého vzduchu, je 

potřeba odsávané médium zneškodnit. Toho je možno docílit spalováním odsávaných plynů, 

které se odehrává v polním hořáku (fakuli), umístěným na výstupu z odsávacího systému, 

doplněným pomocným plamenným hořákem, který umožňuje regulované dohořívání 

zbytkových hořlavých plynů. 

Jeden ze šetrnějších postupů je filtrovat odsávané množství na adsorpčním zařízení, na které 

se vážou páry a mohou se odtud transportovat k dalšímu použití. Nejčastěji se používají jako 

sorbenty aktivní uhlí a silikagel. Z těchto prostředků je dají naadsorbované páry vypudit vodní 

párou a následným vysušením těchto adsorpčních zařízení vzduchem se připraví pro opětovné 

použití. Tyto prostředky jsou dokonalé a velmi spolehlivé. [1][2] 

 

3.1.3 INERTIZACE ODSTRANĚNÍM NEBO SNÍŽENÍM MNOŽSTVÍ OXIDAČNÍHO ČINIDLA 

Této protivýbuchové ochrany lze dosáhnout příměsí inertních látek v plynném stavu (např. 

dusíku, oxidu uhličitého, vzácných plynů), vodní párou nebo tuhými inertními látkami 

v práškovém stavu. 

Inertizační plyny sníží obsah kyslíku jako oxidačního prostředku ve směsi. Pokud působí 

inicializační zdroj a zároveň se vyvíjí reakční teplo, inertizační prostředek částečně odebírá 

reakční energii a jako následek se celý systém pomaleji a méně zahřívá a klesá rychlost 

reakce. Při dosažení určité koncentrace inertního plynu již systém není schopný šířit plamen, 

nastává tzv. dusivý efekt. Jedná se tedy vlastně o čistě fyzikální děj. 

K účelům inertizace se dá použít také vodní pára, která má zároveň na systém chladící efekt. 

V tomto případě je ovšem potřeba počítat s možností kondenzace páry. 

Jako další inertizační prostředek se používají inertní práškové materiály a hasící prášky za 

předpokladu, že budou v chráněném prostoru rovnoměrně rozptýleny. Mají významný 

bariérový efekt a mnohdy také antikatalytický efekt a dále také chladící a ředící účinky. 

Z toho vyplývá, že se jedná o fyzikální i chemické děje. 

Při přidávání inertní látky do výbušné atmosféry dochází k prudkému zvýšení inicializační 

energie a zároveň k poklesu maximálních výbuchových parametrů, až při daném množství 

inertní látky již výbuch není možný. Maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, 

vzduchu a inertního činidla, pod jejíž hranicí již nemůže dojít k výbuchu, se označuje jako 

mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration). [1] 



BRNO 2015 

 

 

22 
 

PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

 
3.2 SEKUNDÁRNÍ PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

Jedná se o opatření, které zabraňují iniciaci, resp. omezují možnost iniciace výbušné 

atmosféry. Za iniciační zdroje jsou považovány předměty nebo látky, které na základě empirie 

a vědeckých znalostí dokážou odevzdat dostatečné množství energie určitého druhu, teploty a 

intenzity po danou dobu, která je potřebná k zapálení dané výbušné směsi a oxidačního 

činidla. Ve většině případů je iniciační zdroj vztažen ke konkrétní látce. Výjimku tvoří 

plamen a horký povrch, které jsou schopny iniciace většiny výbušných směsí. Mezi další 

významné iniciátory patří jiskry, elektrotechnická zařízení, statická elektřina, kompresory a 

horké plyny, blesk, samovznětlivé látky atd.  

Základ sekundární prevence spočívá v zařazení nebezpečných prostorů do zón, viz výše nebo 

také v normě ČSN EN 60079-10-1. Prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné 

atmosféry v takovém rozsahu, aby bylo nutno učinit bezpečnostní opatření, se považuje za 

prostor bez nebezpečí výbuchu.  

Mezi další body sekundární prevence patří rozdělení zařízení používaných v prostorech 

s nebezpečím výbuchu do příslušných kategorií.  

Aby se eliminoval výskyt iniciačního zdroje, je potřeba, aby byla všechna zařízení 

certifikována nebo opatřena ES prohlášením o shodě (tzn., že výrobek nebo zařízení je v 

souladu s předpisy a normami), které je zárukou toho, že je možno tyto zařízení umístit 

v prostředí s nebezpečím výbuchu.   [2], [1], [21] 

 

3.2.1 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 

(PODLE SMĚRNICE 94/9/EC) 

Elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se dají dělit do dvou základních skupin 

podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb.  

 

SKUPINA I 

Jedná se o zařízení, která jsou určena pro použití v podzemních částech dolů a v částech 

povrchové instalace dolů, kde se vyskytuje metan. Dělí se na kategorie M1 a M2 

 Zařízení M1 (velmi vysoká úroveň ochrany) – Zařízení, které je stanoveno pro použití 

v podzemních částech dolů a povrchových částech dolů s ohrožením metanem nebo 

hořlavým prachem tak, aby zajišťovalo vysokou úroveň ochrany, aby bylo funkční i 

v případě výjimečných událostí, za přítomnosti výbušné atmosféry a aby se 

vyznačovalo takovými prostředky prevence proti výbuchu, že buď v případě poruchy 

prostředku ochrany zajišťuje dostatečnou bezpečnost alespoň jeden další nezávislý 

prvek ochrany, nebo pokud vzniknou dvě na sobě nezávislé poruchy, zůstává zajištěna 

dostatečná úroveň bezpečnosti. 

 Zařízení M2 (vysoká úroveň ochrany) – Zařízení, které je stanoveno pro použití 

v podzemních částech dolů a povrchových částech dolů s pravděpodobným ohrožením 

metanem nebo hořlavým prachem. Je zde předpoklad, že zařízení bude v případě 

vzniku výbušné atmosféry mimo provoz. Ochranné prostředky vztahující se k zařízení 
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v této kategorii musí zajistit dostatečnou ochranu jak při normálním provozu, tak při 

těžších provozních podmínkách. [4] 

 

SKUPINA II 

Zařízení specifikovaná k používání mimo podzemní a povrchové části dolů, ohrožených 

metanem nebo hořlavým prachem. Dělí se na následující tři kategorie: 

 Kategorie 1 – Zařízení určená pro použití v prostorech, kde se výbušná atmosféra 

tvořená směsí vzduchu s plyny, párami nebo mlhami nebo prachovzdušnou směsí 

vyskytuje trvale nebo dlouhodobě nebo často. Zařízení spadající do této kategorie se 

vyznačuje takovými prostředky prevence proti výbuchu, že buď v případě poruchy 

prostředku ochrany zajišťuje dostatečnou bezpečnost alespoň jeden další nezávislý 

prvek ochrany, nebo pokud vzniknou dvě na sobě nezávislé poruchy, zůstává zajištěna 

dostatečná úroveň bezpečnosti. 

 Kategorie 2 – Zařízení určená pro použití v prostorech, ve kterých je pravděpodobný 

občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s plyny, párami nebo 

mlhami nebo prachovzdušnou směsí. Ochranné prostředky pro zařízení spadající to 

této kategorie jsou schopny zajišťovat dostatečnou úroveň ochrany i za předpokladu 

častého rušení nebo v případě častých poruch těchto zařízení, se kterými je nutno 

počítat. 

 Kategorie 3 – Zařízení určená pro použití v prostorech, ve kterých není 

pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s plyny, párami nebo 

mlhami nebo prachovzdušnou směsí nebo se vyskytuje pouze zřídka a pouze po krátké 

časové období. [4] 

 

3.2.2 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU  
(DLE NORMY IEC) 

Jedná se o normu, která se postupně zavádí v EU a používá odlišné značení pro skupiny 

elektrických zařízení. Konkrétně tyto tři skupiny: 

 Skupina I – Zahrnuje elektrická zařízení určená pro doly, kde se vyskytuje metan. 

 Skupina II – Zahrnuje elektrická zařízení pro prostory, kde se vyskytuje výbušná 

plynná atmosféra (s výjimkou dolů s výskytem metanu). Děli se do podskupin podle 

tříd výbušnosti plynů (IIA, IIB, IIC) 

 Skupina III – Zahrnuje elektrická zařízení pro prostory s výskytem výbušné atmosféry 

prachu a vzduchu. Dále se dělí do podskupin podle charakteru hořlavého prachu (IIIA, 

IIIB, IIIC) [4] 
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3.2.3 ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ 

O označování zařízení pojednává nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (vychází ze směrnice 

94/9/EC). Všechna zařízení musí mít vyznačeny čitelně a trvanlivě vyznačeny minimálně tyto 

údaje: 

a) název a adresu výrobce (u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo místo 

podnikání a u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo.), 

b) označení CE, 

c) označení série nebo typu, 

d) sériové číslo, pokud existuje, 

e) rok výroby, 

f) specifické označení ochrany proti výbuchu  doplněné o symbol skupiny a 

kategorie zařízení, 

g) pro zařízení skupiny II písmeno „G“ (pro výbušnou atmosféru směsi vzduchu s plyny, 

párami nebo mlhami) nebo písmeno „D“ (pro výbušnou atmosféru ve formě 

prachovzdušné směsi) 

Jako doplňkové označení se uvádí: 

 obecný znak pro zařazení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex), 

 symbol použitého druhu ochrany (např. tD), 

 způsob ověřování podle praxe A nebo B (EN/IEC 61241-0), 

 stupeň krytí (např. IP65), 

 maximální povrchová teplota zařízení (např. T 65°), 

Příklad značení zařízení určeného pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par: 

 II 2 G Ex d IIC T4 

Povinné označení: 

II  skupina zařízení, 

2  kategorie zařízení, 

G  typ výbušné atmosféry G (plyny a páry), D (prachy), 

Doplňkové označení: 

Ex  označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

d  symbol použitého druhu ochrany, 

IIC  skupina výbušnosti plynů (IIA, IIB, IIC), 

T4  teplotní třída/teplota vznícení plynů a par 

[1],[4] 

 

3.3 TERCIÁRNÍ PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

Také nazývaná jako pasivní prevence nebo konstrukční prevence. V případě, že nelze 

pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry zcela vyloučit opatřeními primární 

protivýbuchové prevence, vychází se z toho, že pravděpodobnost výbuchu je možná. Je tedy 
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třeba provést konstrukční opatření, která (spolu s opatřeními sekundární protivýbuchové 

prevence) nezabrání výbuchu, ale omezí účinky výbuchu na bezpečnou míru a minimalizují 

nebo vyloučí poškození zařízení a ohrožení osob.  [1] [2] 

 

3.3.1 KONSTRUKCE ODOLNÉ VÝBUCHOVÝM TLAKŮM NEBO RÁZŮM 

Vychází se z deformace materiálu v tahu.  

U konstrukcí odolných výbuchovému tlaku se vychází z tohoto pravidla: Napětí, které vyvolá 

výbuch, musí být nižší, než dovolené namáhání daného materiálu. Není zde dovolena trvalá 

deformace ani vznik jakýchkoliv netěsností. Veškeré konstrukční prvky, včetně pantů, 

armatur a kontrolních otvorů musí být také odolné výbuchu. Konstrukce z kovových 

materiálů odolné výbuchovému tlaku musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14460. 

V případě potrubí a dlouhých nádob, kde je délka větší, než pět průměrů (l > 5d), je zapotřebí 

počítat také se vznikem detonace. Její vznik podporují velké talkové rázy, velmi účinné 

iniciační zdroje a také vestavěnými prvky, způsobujícími zvyšování turbulence plamene.  

U Konstrukcí odolných výbuchovému rázu se vychází při jejich dimenzování z meze kluzu. 

Z toho vyplývá, že při výbuchu je možná plastická deformace, ale nesmí dojít k porušení 

těsnosti zařízení. Například potrubí se musí navrhovat tak, aby nemělo velká zúžení a aby 

naopak mělo co největší poloměry zakřivení. Vychází se zde také z normy ČSN EN 14460. 

[1] [2] 

 

3.3.2 PRVKY PRO ODLEHČENÍ VÝBUCHU 

Při konstrukci systémů pro odlehčení výbuchu se vychází z norem ČSN EN 14797 a ČSN 

14491. 

Obr. 3.2 Deformační křivka [1] 
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Tyto systémy fungují tak, že při výbuchu uvolní vzniklý tlak v chráněném zařízení. Při 

výbuchu se toho zařízení částečně nebo úplně otevře, čímž zabrání nárůstu tlaku na úroveň, 

která by způsobila destrukci nádoby. Na obrázku 3.2 jsou zobrazena data znázorňující průběh 

tlaku při výbuchu. Červená křivka je znázornění průběhu výbuchu bez odlehčení a maximální 

výbuchový tlak. Modrá křivka zobrazuje průběh redukovaného tlaku při použití 

odlehčovacího zařízení.  

Při návrhu odlehčovacího zařízení se musí počítat s tím, že všechny prvky na nádobě jsou 

schopné odolat redukovanému tlaku výbuchu. Při stanovování hodnoty tohoto tlaku při 

odlehčení výbuchu je zásadním hlediskem odlehčovací plocha. Pro její výpočet jsou zásadní 

zejména parametry, jako jsou konstrukční tlak nádoby a její tvar a rozměry, výbuchové 

vlastnosti prachu, statický otevírací tlak a další vlastnosti odlehčovacího zařízení a prachu, 

rozvířeného v nádobě.  

Když dojde k odlehčení výbuchu, ze zařízení vyšlehne plamenná fronta a tlak vyvolaný 

výbuchem se uvolní do okolí. Při instalaci odlehčovacího prvku je tedy třeba brát ohled na to, 

aby nedošlo k ohrožení osob a zařízení v okolí objektu.  

Nejpodstatnější záležitostí je přesný výpočet velikosti odlehčovacích otvorů. Jejich velikost se 

odvíjí zejména od výbuchových vlastností prachu, stavu rozvířeného prachu (zejména jeho 

koncentraci, turbulenci a rozdělení), rozměrech a tvaru nádoby a konstrukci zařízení pro 

odlehčení. Výpočtem odlehčovacích ploch se detailněji zabývají normy ČSN EN 14797 a 

ČSN EN 14491. 

Systém odlehčení výbuchu se nesmí použít při přítomnosti toxických, korozivních, 

dráždivých a karcinogenních látek nebo v případě, že prach a spaliny představují nebezpečí 

pro okolní prostředí. [1][2] 

 

ZAŘÍZENÍ PRO ODLEHČENÍ VÝBUCHU 

Mezi zařízení pro odlehčení výbuchu se řadí zejména odlehčovací klapky, membrány, dveře 

nebo ventily. Tyto zařízení mají od výrobce předepsaný statický otevírací tlak. Odlehčovací 

klapky, dveře, ventily apod. jsou pro opakované použití, zatímco membrány se řadí mezi 

prvky, které jsou schopny uvolnit výbuch pouze jednorázově a je tedy nutné je po výbuchu 

vyměnit za nové. 

 Odlehčovací membrány – Nejjednodušším typem jsou tržné membrány, které se 

v případě výbuchu protrhnou. Sofistikovanější alternativou jsou tržné membrány 

s hrotem, u kterých v důsledku vypouknutí při nárůstu tlaku dochází k jejich dotyku 

s hrotem a následnému protržení. Používají se také membrány se střižným elementem, 

který se při nárůstu tlaku roztrhne a dojde k otevření membrány. Existují i membrány, 

které lze použít opakovaně, což jsou membrány s centrálním pojistným prvkem. Ten 

je umístěn na příčníku ve středu membrány a nastaven na definovaný reakční tlak. Po 

explozi se vymění pouze tento prvek. Jako poslední typ bych zmínil membrány 
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otevírané cizím účinkem. Princip jejich činnosti spočívá v tom, že v chráněném 

zařízení se nachází detektor. Při vyhodnocení výbuchu detektor vyšle signál řídící 

jednotce a ta zajistí aktivaci nálože, umístěné nad membránou, a dochází k jejímu 

otevření. Ukázka takovéto membrány je na obr. 3.3. 

 Odlehčovací klapky a ventily – Jedná se o zařízení pro opakované použití. 

Odlehčovací klapky jsou zařízení, které se působením vlastní hmotnosti přitlačují do 

sedla a pokud dojde k výbuchu, vyvolaným tlakem se otevřou. Po odeznění výbuchu 

se vrátí do své výchozí polohy. Na podobném principu pracují odlehčovací ventily. 

Zejména, pokud je v jejich blízkosti pohyb osob nebo při nedostatku místa je vhodné 

použít odlehčovací ventily s tlumičem plamene. Těmito zařízeními se zabývá norma 

ČSN EN 16009. [1] 

 

POTLAČENÍ VÝBUCHU 

Systém na potlačení výbuchu (HDR systém „High Rate Discharge“) slouží ke vhánění hasiva. 

Princip spočívá v tom, že detekce výbuchu a v nesení hasícího prostředku probíhá v řádu 

milisekund, takže je možné potlačit výbuch již v zárodku. Jako důsledek prudce klesá 

výbuchový tlak na maximální redukovaný výbuchový tlak. Zařízení, na které je tento systém 

instalován, musí být dimenzovány na tlak, který je vyšší než maximální redukovaný 

výbuchový tlak.  

HRD systémy jsou sestaveny z detektorů, láhví z hasivem včetně zařízení pro rozprašování 

s dýzou, chráněného zařízení a řídící jednotky. K návrhu těchto zařízení slouží norma ČSN 

EN 14373. 

V případě prachovzdušné směsi je nezbytné použití tlakových detektorů, protože detektory 

citlivé na světlo by kvůli špatnému prostupu světla v rozvířeném prachu pravděpodobně 

nezareagovaly včas. Detektory reagující na teplo jsou také nevhodné k použití z důvodu 

špatné tepelné vodivosti prachovzdušné směsi. 

Obr. 3.3 Ukázka kruhové membrány otevírané cizím účinkem [1] 
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Účinnost těchto systémů se odvíjí od (volného) objemu nádoby, tvaru nádoby, látce a její 

homogenitě, turbulenci, maximálním výbuchovém tlaku, rychlostí hoření, učinnosti detekce a 

dalších parametrech.  Pro stanovení účinnosti se provádí zkoušky systému, při kterých se 

nezávisle na sobě mění parametry, na kterých je účinnost závislá. 

Použití HRD systému se uplatňuje zejména, pokud se chráněné zařízení nachází v blízkosti 

pohybu personálu a v případech, kdy nelze použít zařízení pro odlehčení výbuchu. [1] 

 

PROTIPLAMENNÉ BARIÉRY 

Jako další opatření se používají protiplamenné bariéry (systémy zhášení jisker). Ty se 

umisťují na potrubí ústící do filtračních jednotek, cyklónů apod., ve kterém se můžou 

vyskytnout jiskry vzniklé při obrábění materiálů nebo kterým se šíří čelo plamene při 

výbuchu. Slouží tedy jako zábrana k tomu, aby do zmíněných zařízení nevnikl iniciační zdroj. 

Jsou sestaveny, podobně jako HRD systémy, z detektoru, láhví s hasícím prostředkem, 

zařízení pro rozprašování hasiva a řídící jednotky. Zásadní je, aby byl detekční prvek a 

rozprašovací zařízení v takové vzdálenosti, aby bylo možné bezpečně zneškodnit detekované 

vzniklé jiskry. Je zde možné pouze použití optického detektoru. Další zásadou je, že hasící 

prvek musí v potrubí vytvořit natolik silnou vrstvu, aby byly bezpečně uhašeny vzniklé jiskry. 

Funkce systému zhášení jisker je znázorněná na obrázku 3.4. [1] 

 

 
 
 
 

 

 

 

1. Detekce žhavých částic 

2. Vyhodnocení stavu řídící  

jednotkou 

3. Hašení žhavých jisker 

 

ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU VÝBUCHU PRACHOVZDUŠNÉ SMĚSI 

Tento systém se uplatňuje v případě požadavku zabránění šíření výbuchu z jednoho zařízení 

do druhého. Tím se zabrání možnosti vzniku efektu spojených nádob, při němž dochází ke 

vzniku vyššího výbuchového tlaku. Nejčastěji se pro zabránění přenosu používají mechanická 

zařízení (rotační podavače, ventily) a automatická zařízení (např. rychlouzavírací šoupátka). 

Pro návrh těchto zařízení je vydána norma ČSN EN 15089. 

Obr. 3.4 Systém zhášení jisker[1] 
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 HRD bariéry – Fungují na principu HRD systému. Rozdíl je v tom, že pokud dojde 

k výbuchu, tyto zařízení nezastaví vzniklou tlakovou frontu. Spolupracují s optickým 

detektorem, ale v případě zařízení, chráněného konstrukčním opatřením, je možné 

použít také tlakové nebo infračervené detektory. 

 Rychlouzavírací ventil, klapky, šoupátka – Principem jejich činnosti je uzavření celého 

průřezu potrubí, čímž dojde k zabránění přenosu výbuchu do dalších zařízení. Pokud 

je tento prvek schopen se dostatečně rychle uzavřít, lze zabránit šíření jak tlakové 

vlny, tak plamene. Podmínkou je opět umístění detektoru v dostatečném předstihu, 

aby bylo zařízení schopné včas uzavřít průřez. 

 Rotační podavače – Tyto zařízení zajišťují plynulé podávání materiálu a tím pádem 

plynulé vyprazdňování konkrétních zařízení. Základní požadavek na tato zařízení je, 

že mezera mezi lopatkami a stěnou podavače musí být dostatečně úzká, aby nebyla 

schopná přenést vzniklý výbuch. Velikost této mezery má zásadní vliv na zamezení 

průšlehu plamene. Pro hořlavý prach se meze této šířky pohybují v rozmezí několika 

milimetrů. Maximální přípustnou šířku této mezery lze spočítat z hodnoty minimální 

iniciační energie, minimální teploty vznícení prachu, délky mezery a počtu lopatek 

rotoru. Je třeba vzít v potaz, že každý výrobce udává odlišnou šířku této mezery 

v závislosti na konstrukci konkrétního podavače. 

 Explozní komíny – Pokud se výbuch šíří potrubím, je možno použít pro jeho uvolnění 

také explozní komíny a to jak při šíření výbuchu po směru, tak proti směru toku 

materiálu. Nevýhodou jejich konstrukce je ovšem fakt, že materiál se v místě, kde se 

nachází komín, musí otočit téměř o 180°. V důsledku výrazných tlakových ztrát 

v tomto místě je potřeba vyšších provozních tlaků v potrubí. Na horním konci komína 

se nachází zařízení pro odlehčení výbuchu, které se otvírá v důsledku působení 

explozivního tlaku a uvolní vzniklou tlakovou i plamennou frontu. I přesto není 

schopen komín spolehlivě potlačit přenos výbuchu. 

 

Obr. 3.5 Ukázka rotačního podavače[23] 



BRNO 2015 

 

 

30 
 

PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE 

 
 Protiexplozní ventily – Princip jejich činnosti spočívá v tom, že uprostřed je kužel, 

který v reakci na tlakovou vlnu uzavře průřez. Ventily se dělí na jednosměrné a 

obousměrné. Jednosměrný typ je projektován především jako svislý a směs v něm 

proudí zespoda nahoru. Pokud dojde k explozi proudící proti směru toku materiálu, 

kužel se přemístí ve směru výbuchu a zatarasí průřez potrubí. V případě 

obousměrných ventilů (typu Ventex) se počítá s možností výbuchu z obou stran a 

středový kužel je schopný se posunout do obou směrů a uzavřít potrubí. Problém je 

zhoršená funkčnost tohoto systému při nízkých rychlostech šíření výbuchu a hrozí 

propuštění plamenů nebo tlaku za ventil. Z toho důvodu se v některých případech 

přistupuje k automatickému ovládání ventilu pomocí detektoru a mechanismu 

uzavírajícího ventil. 

 

 Přehrady – Pro zamezení přenosu výbuchu je možné uvažovat také o bariéře neboli 

vrstvě z vlastního materiálu. Touto problematikou se zabývá norma ČSN EN 15089. 

Dále se dá také využít šnekových dopravníků. Zejména, pokud je šnekový dopravník 

ve tvaru „O“ profilu, je vyloučena možnost volného prostoru, který by umožňoval 

vznik výbuchu. Další alternativou je šnekový dopravník „U“ profilu, kde se ovšem 

nachází nepatrný prostor pro vznik a šíření výbuchu. Zde se dají preventivně uplatnit 

ucpávky, zabraňující tomuto jevu. Vhodnější je v každém případě použití dopravníku 

s „O“ profilem. [1] 
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 4 NÁTĚROVÉ HMOTY A ŘEDIDLA 
 

4.1 OBECNÉ PŘEDPISY PRO HOŘLAVÉ KAPALINY 

Hořlavá kapalina je dle definice normy ČSN 65 0201 taková kapalina, suspenze nebo emulze, 

která při atmosférickém tlaku (101 kPa), která splňuje současně následující podmínky: 

 při teplotě 35°C nemá tuhou ani pastovitou konzistenci, 

 při teplotě 50°C je tlak nasycených par kapaliny nižší, než 294 kPa, 

 její teplota vzplanutí nepřesahuje 250°C 

 lze u ní určit teplotu hoření. 

Za nízkovroucí je považována hořlavá kapalina, jejíž teplota varu při atmosférickém tlaku 

nepřesahuje 50°C. V závislosti na teplotě vzplanutí se hořlavé kapaliny dělí do čtyř tříd 

nebezpečnosti podle následující tabulky. 

Tab. 4.1 Dělení hořlavých kapalin [8] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I pod 21 

II přes 21 do 55 

III přes 55 do 100 

IV přes 100 do 250 

 

Pokud pro hořlavou kapalinu nebyla stanovena teplota vzplanutí, jsou podle normy 

automaticky považovány za kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Limitní množství hořlavých 

kapalin je uvedeno pro kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Pokud u kapalin není uvedena 

konkrétní třída nebezpečnosti, určuje se pomocí přepočtu. Koeficienty pro přepočet jsou 

uvedeny v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Koeficienty k přepočtu objemů hořlavých kapalin [8] 

Třída nebezpečnosti Koeficient 

II 5 

II 10 

IV 100 

 

Pokud dochází při skladování, výrobě nebo zpracování hořlavých kapalin II., II. a IV. třídy 

nebezpečnosti k jejich zahřívání na teplotu rovnou nebo vyšší, než teplota vzplanutí, jsou 

považovány za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. 

Hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti za všech teplot a hořlavé kapaliny II. třídy, pokud 

jsou zahřáté nad hodnotu teploty vzplanutí, je možno vytlačovat stlačeným vzduchem 

s nejvyšším přetlakem 0,01 MPa nebo inertním dopravním plynem (N2, CO2) s jakýmkoliv 

přetlakem.  
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U hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti při teplotě nižší, než je hodnota teploty vzplanutí 

a u hořlavých kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti bez omezení teploty je možné jejich 

vytlačování za pomoci vzduchu za jakéhokoliv přetlaku. V tlakových zásobnících sloužících 

k dopravě nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti je dovoleno použití vzduchu o 

maximálním přetlaku 0,6 MPa. 

Konstrukce nádrží pro hořlavé kapaliny, ze kterých se kapaliny vytlačují vzduchem nebo 

inertním plynem musí být navržena tak, aby vydržely největší pracovní přetlak a teplotu a aby 

nebylo možné hodnoty těchto veličin překročit. Pokud je při vytlačování použit přetlak vyšší 

než 0,07 MPa, musí být dodrženy požadavky dle normy ČSN 690010 a její provozování se 

zajistí dle normy ČSN 69 0012. 

Není povoleno vytlačování hořlavých kapalin při použití stlačeného kyslíku jako hnacího 

plynu. [8] 

 

4.2 NÁTĚROVÉ HMOTY 

 

ZNAČENÍ OBALŮ 

Je zapotřebí, aby značení na obalech nátěrových hmot mělo přiměřenou velikost a při 

manipulaci nedošlo k jeho poškození. 

„Každý obal musí být označen těmito údaji: 

a) místo a sídlo výrobce, 

b) název výrobku (popř. ochranná značka), 

c) číslo barevného odstínu, 

d) číslo jednotné klasifikace (ČJK) a číslo odpovídající předmětové normy, 

e) výrobní identifikační znak (např. číslo výrobní dávky a datum výroby [měsíc, rok] 

nebo datum výroby [den, měsíc, rok]), 

f) hmotnost čistá při plnění, 

g) u hořlavých kapalin varovný nápis „Hořlavá kapalina“ a označení třídy 

nebezpečnosti podle ČSN 65 0201, 

h) zvláštní označení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ 

Dále se v závislosti na vlastnostech a účincích jednotlivých nátěrových hmot bezpečnostní 

označení doplňují nebo kombinují pro jednotlivé druhy nátěrových hmot s dalšími 

označeními dle normy ČSN 67 2003. [16] 

 

4.3 ŘEDIDLA 

 

DEFINICE 

Ředidla jsou tvořena směsí organických rozpouštědel a používají se k úpravě nátěrových 

hmot (úpravě viskozity) před jejich použitím v závislosti na tom, jakým způsobem se nátěrové 
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hmoty budou aplikovat (natírání, stříkání atd.) a dále, pokud je potřeba upravit zasychání 

nátěrových hmot. 

Reaktivní ředidla jsou tvořena směsí organických rozpouštědel a navíc obsahují složky, které 

ovlivňují tvorbu filmu (urychlení zasychání, zlepšení přilnavosti). 

Organická rozpouštědla jsou tvořena těkavými organickými kapalinami a jsou vhodná 

k rozpouštění filmotvorných složek nátěrových hmot a pro ovlivnění požadované výtokové 

doby.  

Ředidla jako směsi organických rozpouštědel tvoří výpary, kterési vyšších koncentracích mají 

dráždivé účinky a jsou schopny poškodit zdraví personálu. Při kontaktu s pokožkou ji 

odmašťují a dráždí, proto se nesmí používat k čištění pokožky od nánosů nátěrových hmot. 

Jako obaly pro ředidla se používají kanystry, sudy a další obaly, jejichž materiál není 

reaktivní s ředidlem – zejména skleněné láhve, plastové obaly a další typy obalů podle 

dohody mezi výrobcem a odběratelem. Plastové obaly je nutno používat v souladu s normou 

ČSN 65 0201.  [17] 

 

ZNAČENÍ OBALŮ 

„Obaly musí být označeny následujícími údaji: 

a) označení výrobce, 

b) označení a název ředidla, 

c) číslo ČSN a číslo jednotné klasifikace – JK, 

d) datum plnění (měsíc a rok), 

e) čistá hmotnost, 

f) označení třídy bezpečnosti podle ČSN 65 0201 a upozornění k ochraně zdraví 

s textem: Pozor! Nebezpečné výpary! Vstřebává se pokožkou. Při práci se nutno 

intenzívně větrat, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Nesmí se používat k mytí pokožky. 

Obaly pro tržní fondy musí kromě toho obsahovat ještě tyto údaje: 

g) MC/množství, 

h) návod k použití, včetně pokynů k ochraně zdraví při práci. 

V případě ředidel, která obsahují více než 1% benzenu, je třeba upravit text upozorňující na 

ochranu zdraví následovně: 

„Obsahuje … % benzenu. Nebezpečné výpary! Nebezpečí při styku s pokožkou a očima! 

Směs výparů se vzduchem výbušná! Při práci nejíst, nepít, nekouřit! 

S výrobkem pracovat pouze v dobře větraných prostorách…“ [17] 
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 5 LAKOVNY  
 

5.1.1 OBECNÉ POŽADAVKY 

Všeobecnými požadavky kladenými na lakovny se zabývá především norma ČSN 65 0201 a 

dále také vyhláška č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění 

Objekty lakoven se musí zřizovat jako jednopodlažní. Pokud se prostory lakoven nebo 

úpraven nátěrových hmot nachází v objektech sloužícím k jinému účelu, lze je umístit 

v prvním nadzemním podlaží nebo posledním podlaží v případě, že má budova více pater. 

Dále nesmí být používány pro skladování nátěrových hmot a dveře do prostoru, které 

s lakovou soused, se musí otevírat po oděru úniku. Topná tělesa musí být upravena tak, aby 

bylo nemožné na ně pokládat nádoby s nátěrovými hmotami. 

Prostory lakoven, úpraven a příručních skladů nátěrových hmot je povinnost označovat 

bezpečnostními štítky a mít pro ně vypracovaný pořádní řád. [8],[9] 

 

5.2 STŘÍKACÍ KABINY A BOXY 

 

5.2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

STŘÍKACÍ BOX 

„Ze všech stran prostorově uzavřený prostor pro stříkání, s výjimkou strany, na které je 

umístěno automatické elektrostatické stříkací zařízení nebo stanoviště obsluhy pro ruční 

stříkání a otvorů pro vstup a výstup obrobků a pro potrubí odsávání, obsluha stojí při stříkání 

vně stříkacího prostoru mimo prostor stříkání“ [10] 

 

UZAVŘENÁ STŘÍKACÍ KABINA 

„Ze všech stran (při stříkání) trvale prostorově uzavřený prostor pro stříkání, s výjimkou 

otvorů pro vstup a výstup obrobků a potrubí pro odsávání, u ručních stříkacích kabin může 

obsluha vcházet nebo pracovat uvnitř stříkacího prostoru.“[10]. Ukázku uzavřené stříkací 

kabiny brněnské firmy Naver je možno vidět na obrázku 5.1. 

Obr. 5.1 Uzavřená stříkací kabina [27] 
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ČÁSTEČNĚ UZAVŘENÁ STŘÍKACÍ KABINA 

„Ze všech stran (při stříkání) trvale prostorově uzavřený prostor pro stříkání, s výjimkou 

otvorů pro přístup automatického elektrostatického stříkacího zařízení (manipulátorů, robotů) 

nebo ruční stříkání obsluhou a otvorů pro vstup a výstup obrobků a potrubí pro odsávání, u 

ručních stříkacích kabin může obsluha vcházet nebo pracovat uvnitř stříkacího prostoru.“[10] 

 

5.2.2 POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ KABIN A BOXŮ 

Je nutné, aby na stříkací kabině nebo stříkacím boxu byly viditelně a trvanlivě a na 

přístupném místě uvedeny tyto údaje: 

1) výrobce nebo dodavatel, 

2) typ, případně typové označení, 

3) výrobní číslo, 

4) rok výroby, 

5) maximální dovolený počet stříkacích pistolí, 

6) maximální celkový výstup nátěrové hmoty (g/min), 

7) nejmenší objemový průtok odvětrávacím zařízením, 

8) údaje vyžadované obecnými normami pro konstrukci elektrického zařízení 

Zařízení sloužící k elektrostatickému nebo elektroforetickému nanášení je nutno umístit 

v samostatné kabině anebo v odděleném prostoru. Zároveň musí být zajištěno zařízení pro 

elektroforetické nanášení bezpečnostním označením a mechanismem, který zaručuje, že se 

zařízení pro elektroforetické nanášení nebude dotýkat výrobků a závěsů vodivě spojených s 

aktivním zdrojem elektrického proudu. 

Dalším požadavkem je, aby kabina nebo oddělený prostor, ve kterých se nachází zařízení pro 

elektrostatické nebo elektroforetické nanášení, byla z vnější strany vybavena červeným 

signálním světlem, které se automaticky rozsvítí v případě, že je zařízení v činnosti. Kabina 

také musí být vybavena zařízením pro vybíjení statického náboje. 

Konstrukce těchto kabin a boxů a dalších zařízení, zpracovávajících hořlavé nátěrové hmoty 

musí být navrženy z nehořlavých materiálů nebo konstrukčních částí. Také je nutné zamezit 

tvorbě elektrostatického náboje na povrchových plochách, aby se předešlo vytvoření 

zápalného náboje. Je nutné dodržet požadavek, aby vodivé plochy nacházející se ve stříkacím 

boxu nebo kabině byly řádně elektrostaticky uzemněny. Svodový odpor jednotlivých 

vodivých částí vzhledem k zemi musí nabývat hodnoty menší než 1 M.  

Obložení stříkací kabiny nebo boxu je možno vyrobit z plastů se sníženou hořlavostí. Vztahují 

se na něj požadavky norem ČSN EN 50 053 a ČSN 33 2030. Okna v kabinách mohou být ze 

skla. Je třeba, aby vstupní dveře do kabiny byly otvíratelné směrem ven z kabiny a měly 

dostatečné zajištění k tomu, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do kabiny. Za 

všech okolností musí být zajištěno otevření dveří z vnitřního prostoru kabiny a to bez použití 

klíče. Konstrukce stříkacích boxů a kabin pro ruční nanášení nátěrových hmot se přídí řídí 

předpisy uvedenými v normě ČSN EN 50 053. 
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Větrání ve stříkacích boxech musí mít takovou účinnost, aby byly zajištěny následující 

podmínky i při minimálním dovoleném průtoku větracího vzduchu: 

a) při nanášení tekutých hořlavých nátěrových hmot musí být koncentrace hořlavých par 

nebo mlhy nižší, než 25 % spodní meze výbušnosti. Maximální koncentrace par ve 

vzduchu by neměla přesáhnout 20g/cm
3
, 

b) při nanášení práškových plastů musí střední koncentrace prášku ve vzduchu být nižší, 

než 50% spodní meze výbušnosti. Maximální střední koncentrace prášku ve vzduchu 

by obecně neměla přesáhnout 10g/cm
3
, 

c) při nanášení hořlavých vloček je zapotřebí, aby střední koncentrace vloček ve vzduchu 

nepřesahovala 50 % spodní meze výbušnosti. Maximální střední koncentrace vloček 

by obecně neměla nabývat hodnot větších, než 100 g/cm
3
. Za předpokladu použití 

hořlavých lepidel při nanášení vloček je nutné zároveň splnit podmínku a). 

Tyto koncentrace není nutno dodržet v těsné blízkosti stříkací pistole a v těsném okolí 

stříkaného předmětu. [10],[9] 

 

5.3 PODLAHY V LAKOVNÁCH 

Podlahy v místnostech lakoven a skladech musí vykazovat chemickou odolnost vůči 

používaným hořlavým kapalinám. Podlahy ve skladech musí splňovat požadavek 

nehořlavosti, s výjimkou povrchové vrstvy, která zajišťuje chemickou odolnost. Tento 

požadavek se nevztahuje na dřevěné rošty vyskytující se v provozovnách a skladech 

z důvodu, že nejsou považovány za konstrukční součást podlah. Důležitý požadavek je, aby 

byly konstrukce podlah řádně uzemněny v souladu s předpisy.  

V okruhu 5 metrů od místa aplikace nátěrových hmot nebo od otvorů ve stříkacím boxu nebo 

kabině musí být podlaha nehořlavá (s výjimkou nátěrů) a musí splňovat požadavek snadného 

čištění, tj. musí být bez žlábků a spár a dalších prohlubní, kde hrozí usazování nátěrové 

hmoty. 

V místech pracovního prostoru a v místech, které spadají do zóny 1, kam může vstupovat 

obsluha, je zapotřebí, aby byla podlaha antistatická. Svodový odpor podlahy včetně všech 

ochranných nátěrů a povlaků nesmí mít hodnotu vyšší, než 1 M. Tuto hodnotu nepříznivě 

ovlivňuje usazování nánosů a proto je třeba zamezit jejich tvorbě. Je vhodné použití kovových 

roštů, viz obr. 4.1. Další podmínky použití antistatické podlahy jsou blíže popsány v normě 

ČSN EN 50 053. 

Obr. 5.2 Ukázka kovového roštu [25] 
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Elektrostatický svod podlah je v prostorech s nebezpečím výbuchu označených jako Zóna 0 

požadován pouze výjimečně a to za předpokladu, že se uvažuje možnost trvalého výskytu 

elektrických nábojů. Ve zbývajících prostorech s nebezpečím výbuchu je vyžadována vodivá 

podlaha, přičemž svodový odpor v prostorách označených Zóna 1 a Zóna 2 musí mít 

maximální hodnotu 100 M. Tato hodnota nesmí být v průběhu užívání překročena. 

[8],[10],[11] 

 

5.4 STŘÍKACÍ PISTOLE 

 

5.4.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Ruční stříkací zařízení k nanášení tekutých nátěrových hmot, práškových plastů nebo vloček 

je zařízení, které slouží k vytváření, nabíjení a usazování částic rozprášených elektrickým 

polem. Jeho základní konstrukci tvoří stříkací pistole, zdroj vysokého napětí a spojovací 

kabel. 

Stříkací pistole tvoří část elektrostatického stříkacího zařízení, kterou drží a ovládá obsluha a 

rozprašuje se z ní stříkaná látka. 

Hořlavá tekutá nátěrová hmota je dle definice normy ČSN 33 2032 kapalina, kterou je po 

rozprášení schopen vznítit zdroj s energií maximálně 500 mJ. [10], [18] 

 

5.4.2 POŽADAVKY NA STŘÍKACÍ PISTOLE 

Plocha rukojeti na stříkací pistoli musí mít plochu velkou alespoň 20 cm
2
 a musí být vyrobena 

z kovového materiálu nebo z materiálu, jehož maximální hodnota měrného odporu je 10 . 

Podmínkou je, aby tato plocha byla elektricky vodivě propojena s uzemňovací svorkou. 

Všechny kabely vedoucí ke stříkací pistoli musí být neodnímatelné. Také je třeba, aby 

obsahovaly kovová uzemněná stínění, chráněná pomocí izolačního pláště. Pokud to není u 

vysokonapěťových kabelů možné z konstrukčních důvodů, je nutné, aby bylo zkoušením 

ověřeno, jestli nevznikají mezi kabelem a sousedními uzemněnými částmi zápalné výboje. 

Je nutné, aby všechny elektrické části stříkací pistole, která je určena pro tekuté nátěrové 

hmoty, a v případě nezbytnosti i vnější kryt pistole splňovaly požadavky na jeden nebo více 

typů protivýbuchové ochrany podle normy EN 50 014. Výjimku tvoří vysokonapěťové 

obvody.  

Dále je důležité, aby všechny elektrické stříkací pistole, určené k nanášení práškových plastů 

nebo vloček, měly stupeň krytí minimálně IP 54 podle normy HD 365 S3. 

Stříkací pistole určené k nanášení vloček, u nichž se zároveň používají i lepidla schopné tvořit 

výbušnou atmosféru, musí navíc dodržovat i požadavky pro stříkací pistole tekutých 

nátěrových hmot. 

Pro veškeré části stříkací pistole pro práškové plasty nebo vločky je povinné, aby splňovaly 

požadavky pro teplotní třídu T6.  
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Je nutné, aby stříkací pistole, zdroj vn a vysokonapěťový kabel pro ruční elektrostatické 

nanášení splňovaly požadavky dle normy ČSN EN 50 050. Hodnota zkratového proudu nesmí 

být vyšší, než 5 mA, pracovní proud musí být omezen na 0,3 mA. Dojde-li ke zkratu na vn 

kabelu, zdroj musí být ihned vypnut. Jeho opětovné zapnutí je možné až po manuálním 

nastavení ochrany. Je nezbytné, aby byl zdroj vn opatřen signalizací zapnutého stavu síťového 

napájení a také zapnutí obvodu vn. Je možnost tuto signalizaci nahradit měřením vysokého 

napětí. 

Je vhodné, aby byl zdroj vn vybaven zařízením, které průběžně kontroluje, zda je zdroj 

uzemněn a nastane-li porucha uzemnění, vypne zdroj vn. Obsluhující personál má možnost 

použít při nanášení pouze rukavice s volnou dlaní nebo také antistatické rukavice, pokud 

vyhoví normě ČSN EN 50 053. [10], [18] 

 

5.5 AUTOMATICKÉ ELEKTROSTATICKÉ STŘÍKACÍ SYSTÉMY 

Automatické elektrostatické stříkací systémy se rozdělují na systémy pro nanášení tekutých 

nátěrových hmot a na systémy pro nanášení hořlavých práškových povlakových materiálů. 

 

5.5.1 SYSTÉMY PRO NANÁŠENÍ HOŘLAVÝCH TEKUTÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 

„Typ A s energií výboje omezenou na maximálně 0,24 mJ — systém, u kterého je vyloučeno 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem a je vyloučen vznik zápalných výbojů. 

Typ B s omezením energie výboje na vyšší hodnotu než 0,24 mJ, maximálně však 350 mJ a s 

proudem omezeným na méně než 0,7 mA — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, není však vyloučen vznik zápalných výbojů. Smí být použit pouze v 

automatických zcela uzavřených nebo částečně uzavřených kabinách. 

Typ C s energií výboje vyšší než 350 mJ a/nebo s proudem vyšším než 0,7 mA - systém, u 

kterého není vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem ani vznik zápalných výbojů. 

Tento typ smí být použit pouze ve zcela uzavřených automatických stříkacích kabinách, kde 

je při stříkání vyloučen vstup a pobyt obsluhy.“ 

Je nutné, aby koncentrace laků nebo rozpouštědel, které se používají, nepřesáhla 50% dolní 

meze výbušnosti.  

Ochrana proti požáru je v stříkacích kabinách (boxech) zajištěna systémy hasicích zařízení. 

Podle velikosti kabiny, přítomnosti obsluhy a stanoveného požárního rizika se používají 

automatické nebo manuální hasící systémy. U zařízení pro stříkání typu B a C je nutné 

instalovat automatický místní hasicí zařízení. Zároveň musí být zachována podmínka, aby se 

toto zařízení dalo spustit i ručně. Dále je nutné, aby zároveň se spuštěním hasícího systému 

došlo k automatickému vypnutí vysokonapěťového systému a aby byla zastavena dodávka 

nátěrové hmoty. 

Je nezbytné, aby všechny typy kabin s elektrostatickým nanášením nátěrové hmoty byly 

vybaveny také automatickými hasicími zařízeními. Pokud je automatická kabina vybavena 
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stříkacím zařízením pro nátěrové hmoty s energií výboje vyšší, než 0,24 mJ (tedy typ B a C), 

je povinné opatřit všechny stříkací pistole místním automatickým hasícím systémem. [19] 

 

5.5.2 SYSTÉMY PRO NANÁŠENÍ HOŘLAVÝCH PRÁŠKOVÝCH POVLAKŮ 

Prášek je při elektrostatickém stříkání hořlavých práškových povlaků dopravován proudem 

vzduchu z místa zásobníku ke stříkacímu zařízení. Při průchodu elektrostatickým stříkacím 

zařízením vysoké natětí o velikosti desítek kV nabíjí částice prášku a ty jsou následné 

vystřikovány ve formě oblaku směrem k lakovanému předmětu. Dále jsou částice přitahovány 

k uzemněnému lakovanému předmětu, na kterém se usazují. Když tloušťka dosáhne takové 

velikosti, že přestane být vodivá, přestanou být částice přitahovány k předmětu a usazovat se 

na něm. Přebytečný prášek je odsán do odlučovací jednotky.  

Systémy pro automatické elektrostatické stříkání práškových hmot se obdobně jako systémy 

pro nanášení tekutých hmot dělí na tři typy: 

„Typ A s energií omezenou na 5 mJ — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem a je vyloučen vznik zápalné energie. 

Typ B s omezením energie na vyšší hodnotu než 5 mJ, maximálně však 350 mJ a s proudem 

omezeným na méně než 0,7 mA — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, není však vyloučen vznik zápalných výbojů. Tento typ smí být použit 

pouze ve zcela uzavřených nebo částečně uzavřených kabinách. 

Typ C s energií vyšší než 350 mJ a/nebo s proudem vyšším než 0,7 mA – systém, u kterého 

není vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem ani vznik zápalných výbojů. Tento typ 

smí být použit pouze ve zcela uzavřených kabinách.“ 

Na pracovištích pro nanášení práškových hmot je povinnost zajistit, aby koncentrace prášku 

v místech odsávání nepřekročila 50% spodní meze výbušnosti. Jestliže tato hodnota není 

známa, jako limitní hranice se považuje střední koncentrace prášku 10g/m
3
. Pokud poklesne 

průtok na odsávání pod minimální hodnotu, pak musí dojít k automatickému zastavení 

přívodu vysokého napětí a přerušení dodávky práškové hmoty. [19] 

 

5.6 ZÁSADY OCHRANY PŘED VÝBUCHY A JEJICH MINIMALIZACE 

 

5.6.1 MINIMALIZACE TVORBY ELEKTRICKÝCH NÁBOJŮ 

Při rozstřiku, proudění výtoku nebo rozprašování hořlavých kapalin se vytváří elektrostatické 

náboje na zařízení a kapalině. V důsledku toho je povinné dodržovat následující opatření 

z důvodu eliminace nebo minimalizace nebezpečí výbuchu zápalnými výboji. 

Je povinné, aby byly elektrostaticky uzemněny všechny vodivé součásti, které se nachází 

v elektrizovatelné kapalině a její blízkosti. Dále je zapotřebí, aby plastové součásti byly 

z materiálů, které lze uzemnit a aby byly uzemněny nebo z neelektrizovatelných plastů, 

případně musí vyhovovat podmínkám maximálních geometrických rozměrů dle tabulky. 5 a 6 
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normy ČSN 33 2030. V případě, že se intenzívně vytvářejí náboje v potrubí, lze k neutralizaci 

těchto nábojů aplikovat hotové neutralizátory, které jsou zavedeny v potrubí nebo uklidňovací 

trase. 

Pokud je potřeba snížit množství nábojů vyskytujících se v nádržích a zásobnících, musí se 

redukovat vytváření nábojů při proudění kapaliny potrubím. Tohoto zredukování je možno 

dosáhnout omezením rychlosti proudění v potrubí. 

Obecně lze zredukovat nebo odvést vzniklé elektrické náboje těmito způsoby: 

1) U všech elektrostaticky i elektricky vodivých objektů se provede uzemnění. 

2) Sníží se elektrizovatelnost vyskytujících se látek pomocí antistatických úprav, 

snížení povrchového odporu apod. 

3) Zvýší se hodnota relativní vlhkosti vzduchu. 

4) Aplikují se neutralizátory. 

5) Zredukuje se vydatnost zdroje tvorby nábojů a to tím, že se změní technologické 

parametry, jako je např. snížení výtokové rychlosti, snížení přítlačných tlaků 

Zpravidla se tato redukce provádí kombinací několika těchto způsobů. [11] 

 

5.6.2 ZÁSADY PŘÍ PRÁCI V PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 

Podniky musí zajišťovat taková preventivní opatření, aby při provozu zařízení a při práci na 

nich nemohla vzniknout výbušná směs. Nelze-li tomu zabránit, je povinné předem učinit 

opatření, která zabrání iniciaci výbušné směsi.  

Pokud i přes tyto provedená opatření nelze zabránit vzniku nebezpečí výbuchu, je zapotřebí 

učinit opatření k minimalizaci jeho účinků (např. odvoz nebezpečných látek, inertizace, odsun 

pracovníků, použití protivýbuchových konstrukcí). 

Opravy zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu zóny 0 nebo zóny 1 lze provádět až po 

změření koncentrace par v konkrétním prostoru. Ta musí být nižší než 25% spodní meze 

výbušnosti. Poté musí být koncentrace měřena po celou dobu průběhu oprav. Ve výjimečném 

případě (např. při havarijním odstraňování netěsností) je možno opravovat zařízení i při 

koncentracích par vyšších, ale s podmínkou dodržení mimořádných bezpečnostních zásad 

(nejiskřící nářadí, dohled atd.). Pro práce v prostorech označených jako zóna 1 nebo 2 lze 

podle normy ČSN 33 2320 používat jen nářadí a nástroje, které byly odzkoušeny a prověřeny 

dle normy ČSN 83 2063.  

Mezi další důležité zásady při práci na zařízeních v prostorech s nebezpečím výbuchu 

hořlavých plynů a par patří, že práce musí být vykonávána pod stálým dozorem odpovědného 

pracovníka, který je seznámen se správným a bezpečným způsobem provádění prací a při 

vzniku jakéhokoliv ohrožení je schopen učinit předepsaná opatření. 

Osobní ochranné pracovní prostředky a měřící a zabezpečovací technika, která se využívá při 

pracích, při kterých hrozí riziko vzniku výbušné směsi, nesmí sloužit jako iniciátory výbuchu. 
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Pokud se provádí práce, při kterých hrozí riziko vzniku výbušné směsi, povrchová teplota 

zařízení bez nebezpečí výbuchu v prostorech nesmí přesahovat teplotu, která je o 10% 

(nejméně však 10°C) nižší, než je nejnižší teplota pro zapálení výbušné směsi. 

Vstup do zařízení je možný až po změření koncentrace kyslíku. Také další vlastnosti prostředí 

(zejména koncentraci hořlavé látky) je nutné kontrolovat po celou dobu průběhu prací.[8],[15] 

 

5.7 ODSÁVÁNÍ A VĚTRÁNÍ V LAKOVNÁCH 

Je třeba zajistit větrání provozovny podle hygienických předpisů a dále podle požadavků 

normy ČSN 33 2320 pro větrané prostory, používají-li se zde kapaliny I. a II. třídy 

nebezpečnosti nebo III. a IV. třídy nebezpečnosti, které se zde zahřívají na teplotu, která je 

vyšší, než teplota vzplanutí zmenšená o 10°C.  

Nepohyblivá technologická zařízení, ve kterých jsou hořlavé kapaliny I. a II. třídy 

nebezpečnosti v přímém styku s okolním prostředím (vany, otevřené kádě) a jejich volná 

plocha přesahuje hodnotu 0,25 m
2
, musí být vybavena místním odsáváním par těchto 

hořlavých kapalin. 

Dále je nutné, aby odsávací potrubí obsahovalo příslušné filtry z nehořlavého materiálu, které 

jsou schopné zachytit zbytky částic nátěrové hmoty před nasátím do potrubí. Je potřeba také 

zajistit nucené větrání pracovních prostorů pod úrovní podlahy lakovny (s výjimkou drážek 

pro podlahové dopravníky). Aplikování nátěrových hmot musí být okamžitě přerušeno, dojde-

li k poruše odsávacího zařízení. [8],[9] 

 

VĚTRÁNÍ PROSTORŮ 

Větrání prostorů v lakovnách a také úpravnách nátěrových hmot je potřeba zařídit jako 

podtlakové. Navrhuje se podle požadavků normy ČSN 65 0201 pro větrání provozoven.  

V prostorech, ve kterých se provádí elektrostatické nanášení nátěrových hmot, je potřeba 

zajistit nucené větrání. To musí být natolik účinné, aby vzduch nevytvářel výbušnou 

atmosféru v nebezpečné koncentraci a aby ve vzduchu na pracovním místě nebyly obsaženy 

nepřípustné koncentrace škodlivin.  

Větrání musí být tak uzpůsobené, že zapnutí přívodu vysokého napětí a start stříkacího 

zařízení byly možné: 

 v kabinách s automatickým nanášením nátěrové hmoty až poté, co se pětkrát 

v kabině vymění vzduch, 

 v boxech s automatickým nanášením nátěrové hmoty po uplynutí 1 minuty od 

spuštění větrání, 

 v kabinách a boxech určených k ručnímu nanášení nátěrových hmot až po spuštění 

větrání. 

V případě kabin a boxů se systémem automatického nanášení je navíc nutné hlídat objemový 

průtok větracím zařízením. Pokud dojde k poklesu pod nejnižší přijatelnou hodnotu průtoku, 
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musí se zajistit automatické vypnutí přívodu vysokého napětí, zařízení dopravujícího 

nátěrovou hmotu a elektrostatického stříkacího zařízení. Dalším předpokladem je umístění 

ventilátorů až za odlučovačem (na straně čistých větrů). [8], [10] 

ODSÁVÁNÍ PROSTORŮ 

Jedním ze základních požadavků je nutnost, aby bylo odsávací potrubí vyrobeno z materiálu, 

který není schopen šířit požár. Na povrchu potrubí je vyloučeno hromadění náboje, který by 

mohl iniciovat zápalný výboj. Dále je potřeba, aby potrubí bylo dostatečně pevné a vedlo co 

nejkratší cestou. Je nepřípustné, aby na něm byla jakákoliv zúžení, za kterými dochází ke 

snižování rychlosti proudění vzduchu a také se zde usazují nátěrové hmoty.  

Materiál určený k filtrování v suchých filtrech musí splňovat požadavky norem ČSN 33 2030 

a ČSN 33 2031 čl. 3.3 z hlediska rizikových účinků statické elektřiny a také musí splňovat 

požadavek snížené hořlavosti. Aby tomuto požadavku odpovídal, musí splňovat jednu 

z následujících podmínek: 

 materiál musí mít podle normy ČSN 73 0862 hodnocení C1 nebo C2; 

 při zkoušce hořlavosti podle normy ČSN 80 0824 materiál nehoří, pokud se oddálí 

hořák a při provedení zkoušky žhnutí podle stejné normy není na tkanině vidět dožeh 

nebo je zřetelné pouze lokální žhnutí; 

 testovaný materiál při provedení zkoušky hořlavosti podle normy ČSN 80 0824 po 

oddálení hořáku hoří, avšak vzniklý plamen samovolně nejpozději po uplynutí 

5 s uhasne, při provedení zkoušky žhnutí podle stejné normy se při pohledu na tkaninu 

nevyskytuje dožeh. [10] 

 

5.8 ZNAČENÍ PROSTORŮ 

Prostory s nebezpečím výbuchu je zapotřebí označit nápisem „Prostor s nebezpečím výbuchu 

zóna 0“ (popř. zóna 1, 2, 21, 22). Ukázka značení je znázorněna na obr. 4.1. Současně je 

zapotřebí tyto prostory označit nápisem „Zákaz vstupu s otevřeným ohněm“ a „Kouření 

zakázáno“. Dále je vhodné rozsah těchto prostorů vyznačit na podlaze nebo je ohradit. 

Zároveň je třeba vyloučit v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu iniciační zdroje.  

V okolí otvorů, kde vstupují a vystupují stříkané předměty do kabiny, ve které se nachází 

zóna 22, je prostor ohrožený účinky výbuchu, ve kterém je zakázáno umístění jakéhokoliv 

pracovního místa. Tento prostor zasahuje pod úhlem 30°až do vzdálenosti 5 m. [10] 

Obr. 5.3 Ukázka značení prostoru 

           s nebezpečím výbuchu [26] 



BRNO 2015 

 

 

43 
 

PRAKTICKÝ VÝPOČET 

 

 6 POROVNÁNÍ VELIKOSTI ZÓN S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU PŘI 

NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH PLASTŮ 
Praktická část se věnuje porovnání teoretických rozměrů jednotlivých zón uvedených v normě 

ČSN 33 2032 s hodnotami uvedenými v knize Doporučení pro omezení rizik nebezpečných 

prostorů, ve kterých se uplatňují vnější vlivy BE3N a BE3N2 s příklady ochranných opatření 

a stanovení zón.  

 

6.1 HODNOTY UVEDENÉ V NORMĚ ČSN 33 2032 

Při nanášení práškových plastů vzniká prostor s nebezpečím výbuchu prášku. 

Ve vnitřním prostoru kabiny se vyskytuje zóna 22. Ta rovněž vytváří rádius 2,5 m ve všech 

směrech od otvorů v kabině, sloužících pro vstup a výstup obrobků a také otvoru pro vstup 

obsluhy a také se nachází uvnitř odsávacího potrubí. 

Ve vnitřním prostoru odlučovače se vyskytuje zóna 21. V okruhu 2,5 m okolo zóny 21 se 

vyskytuje zóna 22. Na tuto zónu navazuje prostor s nebezpečím požáru do vzdálenosti dalších 

2,5 m. [10] 

 

6.2 HODNOTY V KNIZE DOPORUČENÍ PRO OMEZENÍ RIZIK NEBEZPEČNÝCH 

PROSTORŮ, VE KTERÝCH SE UPLATŇUJÍ VNĚJŠÍ VLIVY BE3N A BE3N2 S 

PŘÍKLADY OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ ZÓN  

Při elektrostatickém práškovém nanášení se na stříkacím stanovišti a v kabině vyskytují 

následující zóny: 

 Uvnitř: Vznik výbušné atmosféry je možný, v celém prostoru se nachází zóna 22 

 Vně: Je možný vznik výbušné atmosféry v důsledku rozvíření prachu: 

o na stanovišti pro stříkání se vyskytuje zóna 22 v okruhu 2,5 m 

o v okolí kabiny a jejích otvorů se vyskytuje zóna 22 v okruhu 2,5 m 

 V prostoru odlučovače prachu se za provozu může vyskytovat zóna 21 [28] 

 

6.3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Při porovnání výsledků elektrostatického práškového nanášení z jednotlivých zdrojů vyplívá, 

že oba dva zdroje uvádějí v daných prostorech stejné zóny a stejné velikosti zón: 

 Uvnitř kabiny se může vyskytovat zóna 22 v celém jejím prostoru.. 

 Z vnější strany stříkacího stanoviště se může vyskytovat zóna 22 v okruhu 2,5 m. 

 Z vnější strany kabiny a okolo jejích otvorů se může vyskytovat zóna 22 v okruhu 2,5 m. 

 V prostoru odlučovače se muže za provozu vyskytovat zóna 21. 
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 ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsou zmíněny základní předpoklady pro vznik výbušné atmosféry a 

samotného výbuchu, který může nastat při současném splnění všech podmínek výbuchového 

trojúhelníku u atmosféry tvořené hořlavými plyny nebo parami, případně pentagonu u 

atmosféry tvořené hořlavými prachy. Prostory s nebezpečím výbuchu jsou zde rozděleny do 

jednotlivých zón podle toho, jak často se výbušná atmosféra v daném prostředí vyskytuje.  

V další řadě jsou v práci definovány možnosti protivýbuchové prevence, které je možno 

rozdělit na tři skupiny: primární, sekundární a terciární (konstrukční) prevenci. 

Primární prevence se zabývá možnostmi úplného odstranění možnosti výbuchu, jako je 

eliminace prostoru s výskytem hořlavé látky, inertizace odstraněním nebo snížením množství 

oxidačního činidla a dalšími metodami. 

Pokud nelze zcela eliminovat možnost vzniku výbušné atmosféry, je třeba uvažovat o 

možnostech sekundární protivýbuchové ochrany. Ta je založena na rozdělení prostorů s 

výskytem výbušné atmosféry do zón, rozdělení elektrických i neelektrických zařízení do 

příslušných kategorií a řádném označení těchto zařízení. 

Sekundární prevenci je vhodné kombinovat s terciární prevencí, která se zabývá tím, jak 

eliminovat účinky výbuchu pomocí dostupných konstrukčních řešení. 

V části věnované lakovnám jsou probrány základní charakteristiky hořlavých kapalin, 

nátěrových hmot a ředidel. Následně jsou zmíněny zařízení a konstrukce používané v 

lakovnách a obecné požadavky kladené na tyto prvky. 
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